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Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la Comissió informativa 
general de 16 de juliol de 2020, amb el contingut següent:

Vista la minuta del CONVENI per a la prestació del servei d’assistència en 
matèria de salut amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental, la part dispositiva 
de la mateixa, textualment diu:

“R E U N I T S

D’una part, el senyor Francesc Colomé Tenas, 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-president 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-president, 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 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim 
jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter 
nacional.

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 la Roca del Vallès, en endavant l’AJUNTAMENT, 
requereix d’assistència en matèria de salut pública i està interessat 
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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 
pública. 

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

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), 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.

3. 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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4. 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.

5. 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.

6. 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.

7. 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

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació 9c8145c6aeba417bb1d56b0544ddfe5b001 Data document: 19/08/2020

Url de validació https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027

Metadades Classificador:Acta  -     Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

Signatura 1 de 2

Antoni Peralta Garcerá 06/10/2020 SECRETARI

Signatura 2 de 2

Albert Gil i Gutiérrez 06/10/2020 ALCALDE

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027


Ajuntament de la Roca del Vallès                                                       
C/ Catalunya, 24

08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16

ajuntament@laroca.cat 
www.laroca.cat

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:

1. Planificar, proposar, dirigir i/o executar, fer el seguiment i assessorar 
sobre els projectes, programes, protocols, censos, registres, actuacions, 
ordenances i contractes de serveis en l’àmbit de la salut pública

2. Informar i dur a terme inspeccions, presa de mostres i controls de 
competència municipal en matèria de salut pública sobre les obres, 
instal·lacions, establiments i parades de mercats ambulants o fires

3. Informar, proposar, dirigir, dur a terme inspeccions i controls, fer el 
seguiment i assessorar sobre les actuacions i serveis de titularitat 
municipal, en l’àmbit de la salut pública

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

de la salut pública

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 14 hores setmanals al seu 
desenvolupament. Un part d’aquesta dedicació serà presencial a les 
oficines municipals o al municipi per atendre tasques de coordinació 
municipal, atenció al públic, visites o inspeccions, entre d’altres, i una 
altra part serà de teletreball per dur a terme tasques de coordinació 
comarcal, preparació, elaboració o tramitació de documents, censos o 
registres.

3. 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. Així mateix, s’hi inclouran les compensacions 
d’hores extraordinàries que s’hagin hagut de dedicar al servei, si escau, 
d’acord amb allò previst per l’Acord regulador de les condicions de 
treball del personal funcionari del CONSELL COMARCAL.

4. Assistir L’AJUNTAMENT a l’inici del servei per elaborar, mitjançant la 
metodologia de gestió basada en processos, un mapa de processos de 
tramitació en relació a les funcions esmentades. Aquesta assistència es 
desenvoluparà amb la col·laboració del i de l’Ajuntament

5. El CONSELL COMARCAL elaborarà a l’inici del servei i amb la 
col·laboració de L’AJUNTAMENT un mapa de processos en relació a 
les funcions esmentades, amb l’assistència del Servei comarcal de 
millora i estratègia corporativa, i amb l’objectiu de contribuir a assegurar 
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una gestió eficient i eficaç del servei mitjançant la metodologia de gestió 
basada en processos. 

Tercer. Obligacions de l’AJUNTAMENT

L’AJUNTAMENT es compromet a:

1. Facilitar l’accés a tota aquella informació i als portals d’administració 
electrònica que siguin necessaris per atendre satisfactòriament les 
funcions assistencials acordades.

2. Col·laborar a l’inici del servei en l’elaboració d’un mapa de processos en 
relació a les funcions esmentades.

3. Finançar el servei d’acord amb quantitat que resulta del pacte següent.

Quart. Règim econòmic

1. El cost corresponent a la prestació d’assistència prevista en el pacte 
segon s’estima en 23.535,26 euros anuals. No obstant això, per a l’any 
2020 el cost es fixa en 11.767,63 euros, tenint en compte que el servei 
s’iniciarà l’1 de juliol de 2020.

2. Pel que fa a la resta d’anys de vigència del conveni, incloent les 
possibles pròrrogues, 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. L’AJUNTAMENT abonarà al CONSELL COMARCAL la quantitat 
esmentada al punt precedent per meitats iguals abans del 31 de març i 
del 31 de juliol de cada anualitat. No obstant això, l’any 2020 
l’Ajuntament haurà d’abonar l’import corresponent al Consell Comarcal 
abans del 30 de setembre de 2020.

Els pagaments esmentats es portaran a terme mitjançant transferència 
bancària al número de compte ES37 0182 6035 4702 0160 0964, de titularitat 
del CONSELL COMARCAL.

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

Cinquè. 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 juliol de 2020 i fins el 31 de 
desembre de 2023.

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
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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. El CONSELL 

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

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

qualsevol de les parts

Desè. Jurisdicció

L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per conèixer de 
les qüestions que se suscitin sobre la interpretació, compliment i execució 
d’aquest conveni.

I, en senyal de conformitat les parts signen aquest conveni amb l’assistència 
dels corresponents secretaris, que en donen fe.”

Atès que segons la Llei 18/2009 de Salut Pública de Catalunya, els 
ajuntaments són competents per prestar els serveis mínims en l’àmbit de la 
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salut pública. Aquestes prestacions van destinades a garantir la innocuïtat i la 
salubritat dels productes alimentaris, preservar la salut de la població davant 
els agents físics, químics i biològics, fer vigilància sanitària, promoure la salut i 
prevenir la malaltia. 

Vista la memòria justificativa de la necessitat del conveni, emesa per part la 
Cap de l’Area de Serveis i Atenció a les Persones de data 7 de juny de 2020, 
quin contingut és el següent:

Atès que els serveis mínims que han de prestar els ens locals en matèria de 
salut publica, segons l’article 52 de l’esmentada llei són:

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) Altres activitats de competència dels ajuntaments en matèria de salut pública 
d’acord amb la legislació vigent en aquesta matèria.

Aquests serveis mínims es poden prestar de diferents formes:
a) Amb mitjans humans i tècnics propis de l’ajuntament.
b) Mitjançant mancomunitats, consorcis o comunitats de municipis.
c) Mitjançant convenis amb una administració que els doni suport com 
l’Agència de
Salut Pública, Dipsalut o els consells comarcals
d) Externalitzant la realització del servei mitjançant empreses o entitats amb 
competència tècnica i degudament autoritzades.

Atès que l’Ajuntament no disposava dels mitjans humans i tècnics propis per 
desenvolupar aquestes obligacions i vist que aquestes competències es poden 
realitzar mitjançant convenis amb una administració que els doni suport com 
l’Agència de Salut Pública, Dipsalut o els consells comarcals, es va iniciar el 
procés de signatura d’un conveni amb el Consell Comarcal per proporcionar 
prestacions d’assistència en matèria de salut.

Atès que en data 31 de maig de 2018, el Ple de l’Ajuntament de la Roca del 
Vallès va aprovar el conveni de cooperació per a la prestació d’assistència 
tècnica en matèria de salut entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès, pel qual el Consell Comarcal realitzava 
assistència en matèria de salut a l’Ajuntament de la Roca, amb una dedicació 
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setmanal de 14h, amb efectes des de l’1 de juny de 2018, i fins el 31 de 
desembre de 2019  (expt. SP 833/18 General 760/18)

Atès que el mes de setembre de 2018, el tècnic de salut pública que a través 
del Consell Comarcal del Vallès Oriental prestava els serveis en matèria de 
salut, va informar de la seva finalització de la relació laboral amb el CCVO. 
Setmanes més tard, el CCVO comunica a l’Ajuntament que tenen dificultats per 
trobar tècnics especialistes en salut pública. 

Atès que en data 25 de febrer de 2019, mitjançant resolució de l’alcaldia 
251/19, es va requerir al Consell Comarcal del Vallès Oriental que especifiqués 
quin pla d’actuació se seguiria per tal d’acomplir amb els compromisos 
establerts en el contingut del conveni, així com els terminis previstos 
d’incorporació del personal tècnic necessari per a la prestació d’assistència.

Atès que el CCVO no va poder acomplir els compromisos del conveni, el ple de 
l’Ajuntament a data 25 de maig de 2019, va aprovar resoldre i donar per 
finalitzat el conveni  de cooperació per a la prestació d’assistència tècnica en 
matèria de salut entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de 
la Roca del Vallès.

Atès que en data 7 de febrer de 2020, el CCVO va convocar a tots els 
Ajuntaments amb els quals s’havia resolt el conveni de prestació de serveis de 
salut publica, per tal d’informar als ajuntaments que estaven ja en disposició de 
restablir el servei que havia quedat ininterrumput.

Atès que en data 27 d’abril de 2020, num 3238 I per registre d’entrada, el 
CCVO ha entrat notificació a l’Ajuntament sobre l’acord del ple del CCVO sobre 
l’acceptació de l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en 
matèria de salut pública a l’Ajuntament de la Roca del Vallès i l’aprovació del 
contingut i signatura del conveni per a la prestació del servei d’assistència en 
matèria de salut amb l’Ajuntament de la Roca

Les principals característiques d’aquest conveni són les següents:

Fonaments de dret: 

Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril
Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre
Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública
Llei 15/1990, d'ordenació sanitària de Catalunya
Decret 179/1995, de 13 de juny, ROAS
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya

OBJECTE:   

La regulació de la prestació d’assistència en matèria de salut pública amb el 
CCVO
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OBLIGACIONS DEL CCVO:

Planificar, proposar, dirigir i/o executar, fer el seguiment i assessorar sobre els 
projectes, programes, protocols, censos, registres, actuacions, ordenances i 
contractes de serveis en l’àmbit de la salut pública
Informar i dur a terme inspeccions, presa de mostres i controls de competència 
municipal en matèria de salut pública sobre les obres, instal·lacions, 
establiments i parades de mercats ambulants o fires
Informar, proposar, dirigir, dur a terme inspeccions i controls, fer el seguiment i 
assessorar sobre les actuacions i serveis de titularitat municipal, en l’àmbit de 
la salut pública
Atendre consultes relacionades amb les funcions anteriors
Col·laborar amb l'Ajuntament en la resta de tasques pròpies de l'àmbit de la 
salut pública
Assistir l’Ajuntament, a l’inici del servei, a elaborar un mapa de processos en 
relació a les funcions esmentades.  
El CCVO elaborarà, a l’inici del servei, amb la col·laboració de l’Ajuntament, un 
mapa de processos en relació a les funcions esmentades, amb l’objectiu de 
contribuir a assegurar una gestió eficient del servei.

El CCVO destinarà personal que disposi de la titulació professional adient, 
dedicant 14 hores setmanals al seu desenvolupament.  Aquesta dedicació serà, 
una part presencial al municipi, i una altra de teletreball en el CCVO.   Dins del 
còmput d’hores s’hi inclouran compensacions d’hores extraordinàries que es 
puguin haver dedicat al servei, així com dies festius, vacances i permisos.

OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT

Facilitar l’accés a tota aquella informació i als portals d’administració electrònica 
que siguin necessaris per atendre satisfactòriament les funcions assistencials 
acordades.
Col·laborar, a l’inici del servei, en l’elaboració d’un mapa de processos en 
relació a les funcions esmentades
Finançar el servei d’acord amb la quantitat que resulta del pacte.

REGIM ECONÒMIC

El cost corresponent a la prestació d’assistència prevista en el pacte segon 
s’estima en 23.535,26 euros anuals. Per l’any 2020, el cost serà de 11.767,63 
euros, tenint en compte que el servei s’iniciarà l’1 de juliol de 2020.

Aquest cost s’actualitzarà anualment, d’acord amb la variació salarial prevista 
pels pressupostos generals de l’Estat corresponents a cada exercici.

Aquest cost s’abonarà al CCVO, per meitats iguals abans del 31 de març i del 
31 de juliol de cada anualitat.  Per l’any 2020 s’abonarà en un import únic 
abans del 30 de setembre de 2020, mitjançant transferència bancària al 
numero de compte ES37 0182 6035 4702 0160 0964, de titularitat del 
CONSELL COMARCAL.

El CCVO iniciarà expedient de compensació, quan l’ajuntament sigui deutor del 
CCVO per l’objecte d’aquest conveni.
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VIGÈNCIA

El conveni entra en vigor des de la seva signatura per la ultima de les parts i 
estén els seus efectes des de l’1 de juliol de 2020 i fins el 31 de desembre de 
2023.

COMISSIO DE SEGUIMENT

Es crearà una comissió de seguiment format per un representant per 
cadascuna de les parts, electe o gerencial, que podrà ser acompanyat per 
personal tècnic adient. La comissió tindrà com a funcions el seguir i vetllar pel 
compliment del conveni, així com realitzar control i avaluació del servei, així 
com, proposar les mesures necessàries per desenvolupar i complir millor les 
obligacions que s’estableixen en aquest conveni.

EXTINCIÓ

Les causes d’extinció del conveni són les següents:

L’acord entre les parts
La denúncia unilateral del conveni amb tres mesos d’antelació 
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
El compliment del període de vigència
L’incompliment de qualsevol de les obligacions previstes al conveni per 
qualsevol de les parts

Atès que en el conveni queda explicitat que el personal adscrit al servei tindrà 
una dedicació horària de 14h setmanals, les quals comprenen les hores de 
lliure disposició del personal, vacances, formació i altres dedicacions d’anàloga 
naturalesa.   

D’altra banda, queda definit que el servei està valorat en 23.535,26 euros 
anuals, el que resulta un import mensual de 1961,27 €, per un servei de 14h 
setmanals.  D’aquest valor es pot inferir que per una dedicació de 7h setmanals 
s’abonaria un import de 980’63 €.Si la dedicació fos complerta, s’hauria 
d’abonar un total de 4.903’17 €.

Caldria, segons  normativa vigent, que s’adjunti una memòria de costos, on 
quedi reflectit el desglossament d’aquest import:  salaris, despeses indirectes... 
i qualsevol concepte que s’hagi d’imputar per tal d’obtenir la valoració 
proposada.

En un altre ordre de coses, no queda ben definit en el conveni què succeeix 
amb el servei quan el personal que es troba assignat a un ajuntament es trobi 
en una situació de ILT perllongada.   S’entendria que l’ajuntament abonarà la 
totalitat de l’import i que, atès que el que s’està conveniant és un servei, el 
consell comarcal destinarà els recursos humans i materials necessaris per a la 
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prestació del servei.  Si fos d’una altra manera, es podria dir que s’està 
realitzant una prestació de personal, el que no està permès. 

Pel que  fa al desglossament econòmic, i segons les taules salarials obtingudes 
en el portar de transparència del CCVO,  s’observa que:

TECNIC SUPERIOR DE MEDI AMBIENT  al 100% jornada 35.488’44 €

Si es proposa la dedicació d’un tècnic a 14 hores setmanals, significa una 
relació de 14h/37,5 h 
35.488’44 €  x 14/37.5 =  13.249’01 € anuals salari brut
13.249,01 x 35% (aproximadament)   cost empresa  =  17.886’16 € 

Si el servei està valorat en 23.535,26 €, podria significar que els costos 
indirectes i altres sumarien  5.649’09 €, el que representa un 24% d’aquests 
costos indirectes.

En aquest cas, i donada la urgència en poder disposar d’un servei especialitzat 
de salut publica, atès la situació de crisi sanitària en la qual ens trobem, atesa 
també la obligatorietat en competències en matèria de salut publica, i atès 
també la necessitat peremptòria de realitzar tot un seguit de projectes i 
activitats que són d’obligat compliment, (gestió del risc de legiole.la, control de 
zoonosi, gestió de plagues, actualització del contracte de la gossera, 
desfibril·ladors, etc.) considero necessari proposar la subscripció d’aquest 
conveni en els termes que proposa el CCVO.

Nogensmenys, caldria demanar al CCVO, i segons és normatiu, la memòria de 
costos del servei.   Per tant, juntament amb l’aprovació del conveni s’ha de fer 
el requeriment d’aquest estudi de costos.   En tant el CCVO proveeixi d’aquesta 
memòria, i en el cas que no s’ajustés a la valoració que l’Ajuntament fa del 
servei de salut publica en provisió, es podria proposar la modificació del 
conveni de prestació del servei de salut publica municipal, o bé arribar a la seva 
rescissió a partir de l1 de gener de 2021, contemplant els 3 mesos d’avís 
d’antelació.” 

Vist l’informe jurídic signat per  el secretari de la corporació en data 1 de juliol 
de 2020, el qual obra dins l’expedient.

Vist l’informe de fiscalització emès per part de l’interventor municipal  en data 
26 de juny de 2020, el obra dins l’expedient.

Vist que 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 
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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.

Vist que 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.

Vist l’article 11 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre de Regim Jurídic del Sector 
Públic que disposa que la realització d'activitats de caràcter material o tècnic de 
la competència dels òrgans administratius o de les entitats de dret públic pot 
ser encarregada a altres òrgans o entitats de dret públic de la mateixa o de 
diferent Administració, sempre que entre les seves competències estiguin 
aquestes activitats, per raons d'eficàcia o quan no es posseeixin els mitjans 
tècnics idonis per al seu exercici.

Vist 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.

Vist 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.

Vist l’informe favorable de la Comissió informativa, es proposa al ple l’adopció 
dels acords següents:
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Primer.- Aprovar l’encomanda de gestió en favor de Consell comarcal del 
Vallès Oriental i del conveni a formalitzar d’acord amb el conveni per a la 
prestació d’assistència tècnica en matèria de salut entre el Consell Comarcal 
del Vallès Oriental i l’Ajuntament de la Roca del Vallès ,més amunt transcrit.

Segon.- INSTAR al Sr. Alcalde, per a l'execució i desplegament dels presents 
acords i l'execució i la formalització del conveni esmentat a l'apartat anterior. 

Tercer.- Requerir al CCVO per a que, nomes tard del 10 de setembre de 2020, 
presenti a  l’Ajuntament de la Roca la memòria econòmica de l’esmentat servei. 

Quart.- APROVAR, DISPOSAR I RECONÈIXER la següent despesa: 
 
Aplicació pressupostària: 07 231 46501 – Conveni CCVO – Suport Serveis 
Socials i Salut Pública. Exercici:    2020. Import:    11.767,63 euros. 
 
Aplicació pressupostària: 07 231 46501 – Conveni CCVO – Suport Serveis 
Socials i Salut Pública. Exercici:    2021. Import:    23.535,26 euros. 
 
Aplicació pressupostària: 07 231 46501 – Conveni CCVO – Suport Serveis 
Socials i Salut Pública. Exercici:    2022. Import:    23.535,26 euros. 
 
Aplicació pressupostària: 07 231 46501 – Conveni CCVO – Suport Serveis 
Socials i Salut Pública. Exercici:    2023. Import:    23.535,26 euros. 
 
... per garantir les obligacions que assumeix l’Ajuntament de La Roca del Vallès 
en l’impuls de la proposta d’aprovació del conveni de prestació d’assistència 
tècnica per a salut pública entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès 2020-2023. 
 
Cinquè.- INFORMAR que a la comptabilitat municipal de l’aplicatiu informàtic 
SICALWIN, figura: 
 
Aplicació pressupostària: 07 231 46501 – Conveni CCVO – Suport Serveis 
Socials i Salut Pública. Exercici:    2020. Assentament comptable:  
220200004760. Modalitat:   RC – Retenció de crèdit. Data:    26/06/2020. 
Import:    11.767,63 euros. 
 
Aplicació pressupostària: 07 231 46501 – Conveni CCVO – Suport Serveis 
Socials i Salut Pública. Exercici:    2021 i següents. Assentament comptable:  
220209000032. Modalitat:   RC – Retenció de crèdit. Data:    26/06/2020. 
Import:    70.605,78 euros. 
 
... per garantir les obligacions que assumeix l’Ajuntament de La Roca del Vallès 
en l’impuls de la proposta d’aprovació del conveni de prestació d’assistència 
tècnica per a salut pública entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès 2020-2023. 
Ajuntament de la Roca del Vallès     Carrer de Catalunya, 24    08430 La Roca 
del Vallès    Tel: 93 842 20 16    ajuntament@laroca.cat    http://www.laroca.cat 

Sisè.- ORDENAR el pagament de la següent despesa: 
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Aplicació pressupostària: 07 231 46501 – Conveni CCVO – Suport Serveis 
Socials i Salut Pública. Exercici:    2020. Assentament comptable:  
220200004760. Modalitat:   RC – Retenció de crèdit. Data:    26/06/2020. 
Import:    11.767,63 euros. 
 
... per garantir les obligacions que assumeix l’Ajuntament de La Roca del Vallès 
en l’impuls de la proposta d’aprovació del conveni de prestació d’assistència 
tècnica per a salut pública entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès 2020-2023 que, en tot cas, s’haurà de 
realitzar abans del 30/09/2020. 
 
Setè.- SUPEDITAR el pagament anterior, a formalització de tots aquells 
documents administratius que formen part de l’expedient administratiu, d’entre 
els que destaquen: 
 
Primer.- La signatura del conveni de prestació d’assistència tècnica per a salut 
pública entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de La Roca 
del Vallès 2020-2023; i, 
 
Segon.- L’aportació de l’estudi de costos del servei, per donar compliment a la 
regulació de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
Vuitè.- SUPEDITAR el pagament anterior, a les disponibilitats de la Tresoreria 
municipal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès. 
 
Novè.- TRASLLADAR còpia de la resolució que adopti l’òrgan competent, al 
Consell Comarcal del Vallès Oriental, als efectes escaients. 
 
Desè.- TRASLLADAR còpia de la resolució que adopti l’òrgan competent, a 
l’Àrea de Serveis i Atenció a les Persones de l’Ajuntament de La Roca del 
Vallès, als efectes escaients. 
 
Onzè.- TRASLLADAR còpia de la resolució que adopti l’òrgan competent, a la 
Intervenció municipal i als Serveis Econòmics de l’Ajuntament de La Roca del 
Vallès, als efectes escaients.

Dotzè.- TRAMETRE el Conveni formalitzat al registre de convenis de 
col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya

Deliberacions: 

Sr. Alcalde.- Per tant, aprovat per 11 vots favorables i 6 abstencions. El següent punt 
és l'aprovació del Conveni per a la prestació d'assistència tècnica en matèria de salut 
entre el Consell Comarcal i l'ajuntament de la Roca.

Sra. Pujol.- Com ja és conegut per tothom, l'Ajuntament no té creada la plaça de 
tècnic, no té dotada la plaça de tècnic de salut pública i ja fa temps que tenim un 
conveni signat amb el Consell Comarcal que ens proporcionava aquest tècnic per 
poder desenvolupar les tasques del municipi que, com sabeu també, moltes són 
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d’obligat compliment. Pot ser que no fem festa major, però hi ha molts temes de salut 
pública que estem obligats a realitzar. Llavors, el Consell Comarcal es va quedar 
sense tècnics de salut pública, per la qual cosa aquest conveni amb el Consell 
Comarcal no es va poder seguir portant a terme, i nosaltres a l'ajuntament hem fet un 
contracte menor a un tècnic, el Joan Piella, que ara mateix està fent aquestes tasques. 
La veritat és que en aquests dies de pandèmia i de coronavirus ens està donant molt 
suport amb temes que per a nosaltres són molt importants. Llavors, ara sembla que el 
Consell Comarcal ja està en disponibilitat de poder-nos oferir aquest servei, i. per tant, 
tornem a posar en vigor el conveni amb ells per a la prestació de serveis de tècnics de 
salut pública i avui és el que portem a aprovació.

Sr. Alcalde.- Gràcies. Cap consulta? Cap comentari? No? Doncs passem a votació.

Votacions: 

Aprovat per unanimitat

B.12- Aprovació conveni col·laboració per a la gestió dels ajuts de menjador amb 
el Consell Comarcal, període 2020-23

Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la Comissió informativa 
general de 16 de juliol de 2020, amb el contingut següent:

Atès que en data 22 de novembre de 2019, i amb numero de registre d’entrada 
10980, el Consell Comarcal ha remés a aquest Ajuntament la proposta de 
conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de la Roca, pels anys 2020-2023, 
per a l’establiment de les condicions de gestió i funcionament dels ajuts de 
menjador del Consell Comarcal.

Vist l’informe de la Tècnica Superior de l’Àrea de Serveis i Atenció a les 
persones de data 31 de gener de 2020, que diu el següent: 

“En data 24 de maig de 2016, es va signar un conveni entre el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya relatiu a la delegació de competències quant a la gestió del servei 
escolar de menjador i el servei  escolar de transport, conveni pel qual el CCVO 
assumeix la competència delegada de la gestió dels ajuts de menjador que es 
puguin establir, dins les disponibilitats pressupostàries del Departament 
d’Ensenyament per a cada curs escolar, per a l’alumnat que ho sol·liciti i no li 
correspongui la gratuïtat del servei, que cobreixen totalment o parcialment el 
cost del servei escolar de menjador.  S’adjunta a l’expedient ABSIS 
(5525/2019)el contingut de l’esmentat conveni, així com l’addenda que va 
modificar el mateix, de maig de 2019.

En data 20 de febrer de 2017 , la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de la 
Roca va aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració per a 
l’establiment de les condicions de gestió i funcionament dels ajuts de menjador 
del Consell Comarcal, amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental,  pel 
període 2016-2019, conveni que ha finalitzat a 31 de desembre de 2019 (expt. 
Absis  3543/2016)
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En data 10 d’abril de 2019, el Ple del Consell Comarcal va aprovar les Bases 
reguladores dels ajuts de menjador, i llur annex per al curs escolar 2019/2020, 
publicades en el BOPB de 23 d’abril de 2019.  Dins d’aquestes bases es 
preveu la participació dels ajuntaments en la gestió dels ajuts, en la recepció de 
les sol·licituds, en la valoració o en les revocacions, entre d’altres.  Es per això 
que es preveia  l’aprovació d’un conveni amb els ajuntaments per a regular-ne 
els termes.

En data 22 de novembre de 2019, i amb numero de registre d’entrada 10980, el 
Consell Comarcal ha remés a aquest Ajuntament la proposta de conveni de 
col·laboració amb l’Ajuntament de la Roca, pels anys 2020-2023, per a 
l’establiment de les condicions de gestió i funcionament dels ajuts de menjador 
del Consell Comarcal.

Vist aquests documents, la Cap de l’Area de Serveis i Atenció a les Persones, 
en data 31 de gener de 2020, emet el següent:

INFORME

La proposta de conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de la Roca, pels 
anys 2020-2023, per a l’establiment de les condicions de gestió i funcionament 
dels ajuts de menjador del Consell Comarcal presenta els següents aspectes 
primordials:  

1. El Consell Comarcal del Vallès Oriental te delegades les competències 
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
relatives a la gestió del servei escolar de menjador, ates el conveni 
signat entre les dues parts el 24 de maig de 2016. En data 10 d’abril de 
2019 i publicació en el BOPB de 23 d’abril de 2019, el Consell Comarcal 
aprova les Bases regulades dels ajuts de menjador i el seu annex 
escolar 2019/2020, les quals preveuen la participació dels ajuntaments 
en la gestió dels ajuts, la recepció de les sol·licituds, valoració o 
revocació de les mateixes, entre d’altres.

2. L’objecte del conveni es establir un marc de col·laboració entre Consell 
Comarcal i Ajuntament de la Roca per a la gestió dels ajuts del Consell 
Comarcal en el seu terme municipal.

3. La col·laboració abasta les accions previstes en les Bases reguladores 
esmentades, o les bases que li siguin d’aplicació en cada curs escolar.

4. El Consell Comarcal s’obliga a:

a. Posar a disposició de l’ajuntament la documentació necessària per a 
la gestió de les sol·licitud dels ajuts.

b.   Facilitar la gestió dels ajuts de menjador mitjançant un procés de 
gestió informatitzada.

c.  Comunicar a l’ajuntament els ajuts atorgats a les persones 
beneficiàries residents al seu municipi.

d. Transferir al número de compte designat per l’ajuntament els imports 
dels ajuts atorgats a les persones beneficiàries del seu municipi. 
Nogesmenys, en casos excepcionals, quan així ho acordin el CCVO 
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i l’ajuntament, el CCVO transferirà al número de compte corrent 
designat pels centres escolars, l’import dels ajuts atorgats a les 
persones beneficiàries matriculades en cada centre. El pagament 
dels ajuts està condicionat a la transferència prèvia del departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i al compliment de les 
previsions de justificació que preveuen les Bases.

De manera excepcional, quan així ho acordin el Consell Comarcal i 
l’Ajuntament, el CCVO transferirà al numero de compte designat pels centres 
escolars l’import dels ajuts atorgats a les persones beneficiàries matriculades 
en cada centre

e. En relació amb la protecció de dades de caràcter personal:
- Complir les obligacions que té com a responsable del 

tractament del fitxer d’ajuts de menjador inscrit en el Registre 
de Protecció de    Dades de Catalunya amb el codi 
211052004-W.

- Per raó d’aquest conveni s’autoritza a l’ajuntament a 
encarregar-se del tractament de les dades personals 
obtingudes en la gestió dels ajuts de menjador.

- Vetllar perquè l’ajuntament, com a encarregat del tractament, 
adopti les mesures de seguretat exigibles, d’acord amb el 
que estableix el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, 
i la resta d’obligacions i principis que estableix la normativa 
de protecció de dades.

5. L’Ajuntament  es compromet a col·laborar per a la consecució d’una 
correcta gestió dels ajuts de menjador del CCVO en la forma que 
s’estableix a continuació:

a) Rep, impulsa, valora, tramita i presenta al CCVO les sol·licituds 
d’ajuts mitjançant el sistema de gestió informatitzada establert pel 
CCVO, segons les bases aprovades. 

b)   Rep, impulsa, informa, tramita i trasllada al CCVO els recursos 
administratius.

c) Complimenta mitjançant el procés de gestió informatitzada que 
estableix el CCVO qualsevol altre tràmit que aquest permeti sempre 
i quan les bases reguladores n’estableixin l’obligació als ajuntament.

d) Posa a disposició el CCVO tota aquella informació que es requereixi 
en relació amb la gestió dels ajuts.

e) Supervisa l’ús del servei de menjador de les persones beneficiàries 
del seu municipi, introduïdes en el seu sistema de gestió 
informatitzada establert pel Consell. 

f) Notifica al CCVO les persones autoritzades per a l’accés i la 
tramitació en el procés de gestió informatitzada dels ajuts de 
menjador que estableixi el CCVO amb entrega del document signat 
per aquestes persones, així com notifica les baixes de les persones 
interessades

g)  Presenta al CCVO els certificats justificatius de la despesa 
efectuada en concepte d’ajuts de menjador, d’acord amb la relació 
d’ajuts atorgats pel CCVO a persones beneficiaries del seu municipi, 
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l’ús del servei i d’acord amb les bases i el model que estableixi el 
Consell Comarcal. 

h) Comprova el compliment i l’efectivitat de les condicions o requisits 
determinats per a l’atorgament de l’ajut.

i) Es sotmet a les actuacions de comprovació que respecte a la gestió 
dels ajuts pugui efectuar el CCVO.

j) Compleix les obligacions que les bases estableixen pels 
ajuntaments i actua d’acord amb les seves previsions: 

   Rebre les sol·licituds on resideixi la persona beneficiària en 
el model normalitzat, i amb la documentació acreditativa. Realitzar els requeriments a les persones sol·licitants en la 
forma permesa per llei perquè aporti documentació que 
s’escaigui, si el CCVO no ha pogut accedir  a les dades a les 
quals s’ha autoritzat la consulta i l’obtenció.  Revisió de tota la documentació annexa, així com els 
conseqüents requeriments. Introduir i validar les dades de la sol·licitud del sistema de 
gestió informatitzada. Valorar, mitjançant els serveis socials basic la situació de risc 
social dels demandants.   Notificar al Consell comarcal canvis d’escolarització de 
persones beneficiàries, que hagi comunicat prèviament els 
centres docents.   En els casos que el CCVO pagui 
directament als centres escolars, serà el mateix centre que 
comunicarà al Consell comarcal directament. Impulsar proposta de revocació d’ajuts, d’ofici o a instancia 
de part.

k) Justifica el certificat justificatiu de l’ús del servei de menjador 
corresponent a tot el curs escolar.

l) Utilitza els models de documentació i seguir les indicacions que 
estableixi el Consell Comarcal per a la gestió dels ajuts.

m)   Compleix les obligacions com a encarregat del tractament del fitxer 
d’ajuts de menjador del CCVO

6. Aquest conveni entra en vigor en data de la seva signatura i s’estén des 
de l’1 de gener de 2020 fins al 31 de desembre de 2023.

CONCLUSIONS A LES INFORMACIONS

De la lectura del conveni he d’informar del següent: 

- La Generalitat delega la competència de la gestió dels ajuts de 
menjador al Consell Comarcal.  He elevat als serveis jurídics municipals 
la petició d’assessorament jurídic sobre dos aspectes:

o Si la delegació de competències que te el Consell Comarcal pot 
ser delegable a altres organismes.  Es pot observar que la 
Generalitat delega la gestió dels ajuts de menjador al Consell 
Comarcal, el fa encarregat del tractament de dades i altres 
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obligacions.  Tant en la proposta de conveni de col.laboració 
amb els ajuntaments, com en les bases reguladores dels ajuts 
de menjador 201-2020,  es pot veure que el Consell Comarcal 
transfereix tasques de gestió no menors, dels ajuts als 
ajuntaments, i el Consell Comarcal tindrà una funció 
fiscalitzadora de la gestió d’aquests ajuts.  Serveixi d’exemple 
que es proposa que l’ajuntament rebi les peticions dels usuaris, 
tracti les dades, pagui a als usuaris o a les empreses de 
menjador la totalitat de les beques, justifiqui davant el consell 
comarcal l’us del servei de menjador així com el pagament 
d’aquests ajuts.   

o Si la delegació de competències abasta també la delegació de 
recursos econòmics per a la seva gestió  Amb la signatura del 
conveni, l’Ajuntament es compromet   a tramitar tots els ajuts 
econòmics de menjador, les sol·licituds, comprovar 
documentació, fer requeriments, pagar als beneficiaris, justificar 
els usos dels menjadors del municipi....  amb personal propi 
(OAC- intervenció....) i amb personal del Consell Comarcal de 
serveis socials (que també finança l’ajuntament).   Per tant,  es 
podria dubtar de si s’estan  destinant uns recursos econòmics a 
unes gestions que el consell comarcal cobra per fer ell en virtut 
de la delegació

- La Generalitat nomena també al Consell Comarcal ENCARREGAT del 
tractament de la protecció de dades de caràcter personal.    En el 
conveni de col·laboració que ens presenta, el Consell Comarcal canvia 
aquesta responsabilitat i es declara RESPONSABLE DEL FITXER, 
traspassant la figura d’ENCARREGAT a l’Ajuntament.   En cap lloc del 
conveni Generalitat-CCVO queda reflectit si aquesta responsabilitat es 
pot tornar a delegar en un tercer, i si hi ha un canvi de figura 
d’encarregat a responsable, com sembla que fa el propi consell en el 
conveni de col·laboració.

- La Generalitat delega la gestió del servei de menjador al Consell 
Comarcal, i li atorga un finançament per a donar aquests ajuts als 
beneficiaris.  El Consell ha de justificar davant la Generalitat el destí 
d’aquests fons.   En el conveni de col·laboració, el consell, traspassa 
aquesta responsabilitat a l’Ajuntament i demana certificats d’intervenció 
de la despesa realitzada etc, sense haver realitzat prèviament el 
pagament dels esmentats ajuts a l’Ajuntament  Per tant, l’ajuntament 
està finançant amb fons propis els ajuts que hauria de finançar el 
consell comarcal.

- El conveni Generalitat-CCVO preveu que el Consell Comarcal pugui 
gestionar directament els menjadors escolars de les escoles de la 
comarcal.   En el conveni de col·laboració, el consell comarcal no 
explicita aquesta possibilitat, trencant el principi de transparència, sinó 
que enuncia que de manera EXCEPCIONAL, pagarà directament a les 
escoles en lloc dels ajuntaments.

Nogensmenys,  en aquests moments estem a meitat del curs 2019/2020 i ens 
trobem a cavall de dos convenis :  el conveni de col·laboració CCVO-
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ajuntament 2016-2019, i que va acabar el desembre de 2019, i el conveni que 
es proposa subscriure 2020-2023, però que coincideix amb la meitat del curs 
escolar.   

Atès que estem a mig curs de la tramitació dels ajuts de menjador del curs 
2019-2020, que el propi conveni   preveu la resolució del mateix per acord de 
les parts en qualsevol moment, que s’ha enviat el mateix redactat a la resta de 
municipis de l’Area Basica del Valles Oriental, sense que es tingui constància 
de cap objecció per part de cap d’ells, i atenent també que  moltes famílies 
podrien veure’s perjudicades si no es subscriu el conveni, proposaria la 
renovació de l’esmentat conveni.   

De tota manera, proposaria fer un requeriment d’aclariment dels dubtes 
expressats al Consell Comarcal i si escau, al Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya, per si es considera la resolució de l’esmentat conveni 
quan es vegi convenient. “

Vist l’informe del Secretari Municipal de data 14 de maig de 2020, que exposa 
el següent:

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES

Primera.- Sobre la delegació proposada al conveni.
Es proposa en aquesta resolució d’Alcaldia l’aprovació d’un conveni de 
col·laboració que implica l’acceptació d’una delegació de competències per part 
del Consell Comarcal del Vallès Oriental (CCVO, a partir d’ara) Aquest és el 
contingut del conveni que es proposa aprovar, tal i com destaca l’informe tècnic 
de data 31 de gener de 2020 a les seves conclusions.

La matèria sobre la qual es proposa acceptar aquesta delegació és la gestió 
d’ajuts de menjador escolar. 
Els menjadors escolars poden ser considerats com un servei complementari de 
caràcter educatiu previst en l’article 82.2 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de 
maig, d’Educació (LOE) per garantir la qualitat de l’ensenyament. Aquest 
servei, a més, és un factor per garantir l’escolarització i exerceix una destacada 
funció social mitjançant les ajudes per compensar possible mancances de tipus 
familiar, econòmiques i socioculturals, a més de ser un servei que pot ajudar a 
facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral.

Però aquest servei no respon a una competència pròpia de les entitats locals. 

Per determinar el règim actualment vigent de les competències de les entitats 
locals, cal recordar que la LRBRL, després de la modificació que va 
experimentar amb l’aprovació de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL) estableix que 
les Administracions locals poden exercir competències pròpies (només 
atribuïdes expressament per una Llei) competències delegades i competències 
diferents a les pròpies i delegades. L’exercici d’aquestes últimes competències 
és possible quan no posin en risc l’estabilitat pressupostària i la sostenibilitat 
financera de l’Administració local, i no impliquin una execució simultània del 
mateix servei amb una altra Administració Pública. Així mateix, necessitaran els 
informes previs de l’Administració competent per raó de matèria, els quals són 
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necessaris, vinculants i han de senyalar la inexistència de duplicitats, i el de 
l’Administració que tingui atribuïda la tutela financera sobre la sostenibilitat 
financera de les noves competències.

Atenent a aquesta reserves de Llei, la LOE, a la seva disposició addicional 
15.2, atorga al municipi respectiu la conservació, manteniment i vigilància dels 
edificis destinats a centres públics d’educació infantil primària o d’educació 
especial.

Aquesta competència que atorga la LOE als municipis s’ha de relacionar amb 
la previsió de l’article 25.2 n) LRBRL que disposa que l’Administració Local pot 
assumir competències pròpies en la matèria de la vigilància del compliment de 
l’escolaritat obligatòria i cooperar amb les Administracions educatives 
corresponents en l’obtenció dels solars necessaris per a la construcció de nous 
centres docents; la conservació, manteniment i vigilància dels edificis de 
titularitat local destinats a centres públics d’educació infantil, d’educació 
primària o d’educació especial. 

Però no s’atorga per cap Llei, autonòmica o estatal, la competència als 
ajuntaments per poder gestionar els ajuts de menjador escolar.

El que sí que es preveu a l’article 159.5 LE, dins de l’àmbit de Catalunya, és 
que els Consell Comarcals poden assumir la gestió dels serveis de menjador 
escolar i d’altres serveis escolars, d’acord amb el que s’estableixi per 
reglament.

Aquest desplegament reglamentari s’efectua per part del Decret 219/1989, d’1 
d’agost, que estableix la delegació de determinades competències de la 
Generalitat a les comarques en matèria d’ensenyament. Aquest previsió de 
delegació es concreta més encara en el Decret 160/1996, de 14 de maig (SEM) 
pel que fa als ajuts de menjadors escolars, a la disposició addicional primera 
(on es diu que els Consells Comarcals que, d’acord amb el que disposa el 
Decret 219/1989, d’1 d’agost, vulguin assolir la competència per a la gestió dels 
menjadors escolars, hauran de subscriure el corresponent conveni amb el 
Departament d’Ensenyament) i a la disposició addicional segona, en què 
s’estableix que correspon als consell comarcals la gestió dels ajuts de 
menjadors per necessitats socioeconòmiques o de situació geogràfica de 
l’alumne, quan hagin assumit aquesta competència o l’assumeixin, i signin els 
corresponents convenis amb el Departament d’Ensenyament, d’acord amb 
l’article 8.1 del Decret 219/1989, d’1 d’agost.

De tot el que s’ha exposat, es pot concloure:
a) Que la gestió dels ajuts de menjadors escolars no és una competència 

pròpia dels ajuntaments, atès que no ha estat atorgada expressament 
per cap Llei.

b) Que la legislació catalana el que preveu és la possibilitat de delegar 
aquesta gestió als consells comarcals pe mitjà de la signatura dels 
corresponents convenis de delegació, amb la qual cosa es posa de 
relleu que per a la gestió d’aquesta competència per part dels mateixos 
consells comarcals, és necessària la seva delegació expressar pel 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat.

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació 9c8145c6aeba417bb1d56b0544ddfe5b001 Data document: 19/08/2020

Url de validació https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027

Metadades Classificador:Acta  -     Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

Signatura 1 de 2

Antoni Peralta Garcerá 06/10/2020 SECRETARI

Signatura 2 de 2

Albert Gil i Gutiérrez 06/10/2020 ALCALDE

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027


Ajuntament de la Roca del Vallès                                                       
C/ Catalunya, 24

08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16

ajuntament@laroca.cat 
www.laroca.cat

c) Que, en consonància amb tot el que s’ha dit, perquè l’ajuntament 
gestioni els ajuts de menjadors escolars, cal que rebi una delegació 
expressar per part del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya o bé cal que tramiti el procediment d’autorització previst a 
l’article 7.4 LRBRL.

d)
En relació a aquesta darrera qüestió, tampoc consta que per part del 
Departament d’Ensenyament s’hagi efectuat cap delegació a l’ajuntament de la 
Roca del Vallès i tampoc consta que s’hagi tramitat el procediment previst a 
l’article 7.4 LRBRL per tal d’obtenir les autoritzacions pertinents per a l’exercici 
de la competència de la gestió dels ajuts de menjadors escolars.

Per tot això, l’ajuntament de la Roca del Vallès no té competència per gestionar 
els ajuts de menjadors escolars, llevat que s’entengui que aquest competència 
li arribi de la delegació que li efectuï el CCVO.

Abans d’entrar en aquest qüestió, però, es podria plantejar la possibilitat que, 
des d’un punt de vist social, l’ajuntament podria arribar a tenir competència per 
efectuar aquesta gestió. 

En aquest sentit, cal recordar que l’article 25.2 e) LRBRL atorga als municipis la 
possibilitat de tenir competències pròpies en la matèria de l’avaluació i 
informació de situacions de necessitat social i l’atenció immediata a persones 
en situació de risc o d’exclusió social. Aquesta matèria no abasta la gestió dels 
ajuts de menjadors socials. Tampoc consta que s’hagi efectuat cap delegació 
per a aquesta gestió des del vessant social de les Administracions competents 
(Generalitat, fonamentalment) Per tot això, des d’aquest punt de vista, tampoc 
es podrien considerar els ajuts de menjadors escolars com una competència de 
l’ajuntament, des del punt de vista de la matèria de serveis socials.

Un cop aclarit que l’ajuntament de la Roca del Vallès no té competència pròpia 
per a la gestió dels ajuts de menjadors escolars, cal determinar si resulta 
possible que el consell comarcal del Vallès Oriental li delegui aquesta gestió.
Ja s’ha vist que la normativa de la Generalitat sí que preveu que els consells 
comarcals rebin la delegació d’aquesta gestió pel Departament d’Ensenyament. 
Per una altra banda, l’informe tècnic de 31 de gener de 2020, fa referència a la 
delegació efectuada per aquest Departament al CCVO per a la gestió del servei 
escolar de menjadors i del servei escola de transport, segons conveni de data 
24 de maig de 2016

Per aquest conveni, una còpia sense signar del qual consta a l’expedient 
administratiu, el CCVO assumeix la competència delegada del Departament 
d’Ensenyament, entre d’altres, de la gestió del servei escolar de caràcter 
preceptiu, del servei escolar de caràcter opcional, dels ajuts individuals de 
menjador per raons socioeconòmiques i geogràfiques de l’alumnat i els ajuts de 
menjador per a alumnes escolaritzats en un centre privat concertat determinat 
pel Departament.

Cal ressaltar que, en consonància amb tot el que s’acaba d’exposar, la 
competència que pot tenir el CCVO per a la gestió dels ajuts de menjador 
escolar no és pròpia, atès que cap Llei li atorga expressament aquest 
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competència, encara que sí de caràcter delegat, segons el conveni de data 24 
de maig de 2016

Per tan, si ara es proposa l’aprovació d’un conveni interadministratiu que 
preveu que l’ajuntament assumeixi funcions de gestió d’aquests ajuts, el que 
s’estaria proposant seria una delegació per part del CCVO a l’ajuntament 
d’unes competències que, a la vegada, li han estat delegades pel Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

El fet que en el conveni proposat es prevegi aquesta delegació a l’ajuntament, 
es posa de manifest en el mateix informe tècnic de 31 de gener de 2020, quan 
es diu:

o “ Es pot observar que la Generalitat delega la gestió dels ajuts de 
menjador al Consell Comarcal, el fa encarregat del tractament 
de dades i altres obligacions.  Tant en la proposta de conveni de 
col.laboració amb els ajuntaments, com en les bases 
reguladores dels ajuts de menjador 201-2020,  es pot veure que 
el Consell Comarcal transfereix tasques de gestió no menors, 
dels ajuts als ajuntaments, i el Consell Comarcal tindrà una 
funció fiscalitzadora de la gestió d’aquests ajuts.  Serveixi 
d’exemple que es proposa que l’ajuntament rebi les peticions 
dels usuaris, tracti les dades, pagui a als usuaris o a les 
empreses de menjador la totalitat de les beques, justifiqui davant 
el consell comarcal l’us del servei de menjador així com el 
pagament d’aquests ajuts.”

o

En conseqüència, cal analitzar si és possible aquesta delegació d’una 
competència delegada.   

En primer lloc, cal diferenciar entre el que és la delegació orgànica i la 
delegació intersubjectiva.

El primer tipus de delegació, l’orgànica, és una tècnica de distribució de 
funcions entre òrgans de la mateixa Administració Pública o entre aquesta 
Administració i els seus organismes públics dependent. Aquest tipus de 
delegació es troba regulat a l’article 9 LRJSP, el qual estableix el següent:
“1. Los órganos de las diferentes Administraciones Públicas podrán delegar el 
ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la 
misma Administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes, o 
en los Organismos públicos o Entidades de Derecho Público vinculados o 
dependientes de aquéllas.
En el ámbito de la Administración General del Estado, la delegación de 
competencias deberá ser aprobada previamente por el órgano ministerial de 
quien dependa el órgano delegante y en el caso de los Organismos públicos o 
Entidades vinculados o dependientes, por el órgano máximo de dirección, de 
acuerdo con sus normas de creación. Cuando se trate de órganos no 
relacionados jerárquicamente será necesaria la aprobación previa del superior 
común si ambos pertenecen al mismo Ministerio, o del órgano superior de 
quien dependa el órgano delegado, si el delegante y el delegado pertenecen a 
diferentes Ministerios.
Asimismo, los órganos de la Administración General del Estado podrán delegar 
el ejercicio de sus competencias propias en sus Organismos públicos y 
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Entidades vinculados o dependientes, cuando resulte conveniente para 
alcanzar los fines que tengan asignados y mejorar la eficacia de su gestión. La 
delegación deberá ser previamente aprobada por los órganos de los que 
dependan el órgano delegante y el órgano delegado, o aceptada por este 
último cuando sea el órgano máximo de dirección del Organismo público o 
Entidad vinculado o dependiente.
2. En ningún caso podrán ser objeto de delegación las competencias relativas 
a:
a) Los asuntos que se refieran a relaciones con la Jefatura del Estado, la 
Presidencia del Gobierno de la Nación, las Cortes Generales, las Presidencias 
de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas y las Asambleas 
Legislativas de las Comunidades Autónomas.
b) La adopción de disposiciones de carácter general.
c) La resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado 
los actos objeto de recurso.
d) Las materias en que así se determine por norma con rango de Ley.
3. Las delegaciones de competencias y su revocación deberán publicarse en el 
«Boletín Oficial del Estado», en el de la Comunidad Autónoma o en el de la 
Provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano delegante, y el 
ámbito territorial de competencia de éste.
4. Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán 
expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano 
delegante.
5. Salvo autorización expresa de una Ley, no podrán delegarse las 
competencias que se ejerzan por delegación.
No constituye impedimento para que pueda delegarse la competencia para 
resolver un procedimiento la circunstancia de que la norma reguladora del 
mismo prevea, como trámite preceptivo, la emisión de un dictamen o informe; 
no obstante, no podrá delegarse la competencia para resolver un 
procedimiento una vez que en el correspondiente procedimiento se haya 
emitido un dictamen o informe preceptivo acerca del mismo.
6. La delegación será revocable en cualquier momento por el órgano que la 
haya conferido.
7. El acuerdo de delegación de aquellas competencias atribuidas a órganos 
colegiados, para cuyo ejercicio se requiera un quórum o mayoría especial, 
deberá adoptarse observando, en todo caso, dicho quórum o mayoría.”

En el segon tipus de delegació, la distribució de funcions s’efectua entre 
Administracions públiques diferents.

En tots dos casos de delegació, l’òrgan o ens delegant conserva la titularitat de 
la competència, traslladant tan sols a l’òrgan delegat únicament el seu exercici.
Tal i com es pot apreciar, l’article 9 LRJSP no fa esment, gairebé, a la 
delegació intersubjectiva, per la qual cosa cal buscar quina és la seva  
regulació legal dins del règim local.

En la legislació bàsica, l’article 27 LRBRL regula la delegació de competències 
en el sentit que l’Estat i les Comunitats Autònomes, en l’exercici de les seves 
competències respectives, poden delegar en els municipis l’exercici de les 
seves competències.  Aquesta delegació, estableix aquest article, ha de millor 
l’eficiència de la gestió pública, contribuir a eliminar duplicitats administratives i 
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ser conforme amb la legislació de l’estabilitat pressupostària i la sostenibilitat 
financera. 

A més, l’article 27 obliga a la delegació a determinar el seu abast, contingut, 
condicions i durada, que no pot ser inferior a cinc anys, així com el control 
d’eficiència que l’Administració delegant es reservi i els mitjans personals, 
materials i econòmics que en designi, sense que pugui implicar un despesa 
més gran de les Administracions Públiques. 

Per tot això, la delegació ha de tenir una memòria econòmica, on es justifiqui el 
compliment d’aquests principis i es valori l’impacte en la despesa de les 
Administracions Públiques afectades.

Abans de continuar amb l’anàlisi d’aquest article, un cop que s’han exposat els 
seus principals trets, cal fer una comparació amb els seus anteriors redactats. 
Cal tenir present que l’actual redactat de l’article 27 és producte de la 
modificació introduïda per la Llei 27/2013, de 27 de desembre (article 1.10 
d’aquesta Llei) En la redacció anterior a l’aprovació d’aquesta modificació, 
l’article 27 també contemplava la possibilitat que un altre tipus d’entitats locals 
deleguessin competències en els municipis. Aquesta possibilitat ha 
desaparegut en el nou redactat. Una primera conclusió d’aquesta desaparició 
seria que la normativa bàsica estatal del règim local ja no contempla la 
possibilitat de la delegació de competències d’una entitat local a una altra, el 
que podria interpretar-se en el sentit que aquesta delegació ja no és possible.

Malgrat això, cal fixar-se també en la normativa autonòmica de desplegament 
de la normativa bàsica estatal, en el sentit que la pot completar encara que no 
contradir.

En aquest sentit, 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, sí que preveu la 
possibilitat de delegació de competències, no tan sols de la Generalitat en els 
municipis (article 70) sinó també de les entitats supramunicipals en “ens locals 
de nivell inferior” tal i com expressa l’article 153 TRLMRLC. Ara bé, aquesta 
delegació s’ha d’efectuar per a l’exercici de les competències que siguin 
pròpies d’aquestes entitats, amb la idea de millora de l’eficàcia de la gestió 
pública i per garantir una major participació ciutadana. L’article 153 també fa 
una remissió al règim de delegacions de competències de la Generalitat en la 
regulació d’aquestes delegacions, per la qual cosa també resultarien aplicables 
les disposicions contemplades als articles 70 i 137-142 d’aquest cos legal.
Dins d’aquestes administracions locals supramunicipals, es troben els consells 
comarcals, per la qual cosa, la delegació de competències dels consells 
comarcals en els municipis seria possible, sempre que es tractessin de 
competències pròpies.

De tot l’exposat, podem concloure que:
- L’actual redactat de la LRBRL no contempla la delegació de competències 
entre ens locals.
- La normativa autonòmica de desplegament de la normativa bàsica estatal de 
règim local sí que contempla la possibilitat d’una delegació de competències 
d’una entitat supramunicipal en una altre d’àmbit inferior.
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- En tot cas, la delegació de competències d’una entitat supramunicipal ha de 
recaure en competències pròpies.
- Per tot això, la delegació de competències d’un consell comarcal en un 
municipi ha de recaure en competències que siguin pròpies dels consell 
comarcal.
- En una interpretació integrativa del règim de delegacions intersubjectives en 
l’àmbit local, entre dues entitats locals, la delegació s’ha de justificar per una 
millora de l’eficiència de la gestió pública, ha de contribuir a eliminar duplicitats 
administratives i ha de ser conforme amb la legislació de l’estabilitat 
pressupostària i la sostenibilitat financera. Així mateix, la delegació no pot 
implicar un despesa més gran de les Administracions Públiques i ha 
d’especificar els mitjans personals, materials i econòmics que l’Administració 
delegant designi per dur a terme aquesta delegació.
A partir d’aquests requisits i principis, el que s’observa en el conveni de 
col·laboració proposat és que el CCVO vol delegar la gestió dels ajuts de 
menjadors escolars a l’ajuntament de la Roca del Vallès la qual, a la vegada, li 
ha estat delegada per part del Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya. Concretament, en les manifestacions del conveni proposat, en el 
punt primer, es diu el següent:

“Que mitjançant el Decret 219/1989, d’1 d’agost, es van delegar a les 
comarques les competències del Departament d’Ensenyament en relació amb 
la programació i la gestió de beques i ajuts de menjador. “

Però aquesta delegació d’unes competències que, a la vegada, han estat 
delegades per part d’una altra Administració, trenca un dels requisits que 
l’article 27 LRBRL, l’article 153 TRLMRLC i l’article 137 TRLMRLC estableix per 
fer efectiva la delegació de competències d’una Administració a una altra: que 
la delegació de competències s’efectuï sobre competències pròpies de 
l’Administració delegant.

Tal i com es pot apreciar, les competències de gestió dels ajuts de menjadors 
escolars no són pròpies del Consell Comarcal del Vallès Oriental, per la qual 
cosa no resulta possible aplicar la tècnica de delegació de competències 
perquè l’ajuntament de la Roca del Vallès efectuï aquesta gestió. 

Si la delegació proposada en el conveni obeeix a la manca de mitjans del 
CCVO per dur-la a terme, cal recordar que l’article 27 LRBRL ja estableix la 
necessitat de l’Administració delegant doti de recursos i mitjans a 
l’Administració delegada per dur a terme l’exercici de la competència delegada.

Una possible eina per poder dur a terme dita gestió per part de l’ajuntament 
podria ser l’encàrrec de gestió d’un servei, regulat actualment en l’article 11 
LRJSP, el qual estableix que la realització d’activitats de caràcter material o 
tècnic de la competències dels òrgans administratius o de les Entitats de Dret 
Públic pot ser encarregada a d’altres òrgans Entitats de Dret Públic de la 
mateixa o diferent Administració, sempre que entre les seves competències es 
trobin aquestes activitats, per raons d’eficàcia o quan no es posseeixin els 
mitjans tècnics per al seu exercici.
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A diferència de la delegació, en l’encàrrec de gestió administrativa no s’efectua 
una cessió de competència, tan sols s’encarrega el seu exercici material o 
tècnic a una altra entitat.

Ara bé, un altre cop surt la dificultat tècnic que l’encàrrec de gestió exigeix que 
sigui realitzat sobre competències pròpies de l’entitat que la encarrega. I, tal i 
com ja s’ha pogut apreciar, aquest no és el cas de la competència sobre ajuts 
de menjadors escolars, atès que la competència pròpia per a la seva gestió 
correspon al Departament d’Ensenyament de la Generalitat.

És per això que s’ha de concloure que perquè l’ajuntament de la Roca del 
Vallès pugui exercir la gestió d’aquest ajuts, ha de rebre una delegació de 
competències o un encàrrec de gestió de l’Administració que té la competència 
pròpia per efectuar dita gestió: el Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya.

És opinió de qui signa aquest informe que la proposta de conveni efectuada 
està afectada de la manca de competència per fer la delegació de 
competències que el Consell Comarcal del Vallès Oriental vol efectuar a 
l’ajuntament de la Roca del Vallès.

Segona.- Sobre els convenis de col·laboració.

Sense perjudici del que s’acaba d’exposar, s’entén necessari fer també un 
recordatori dels convenis de col·laboració interadministrativa, atès que això és 
el que es proposa aprovar. Cal recordar que l’article 47.2 a) LRJSP preveu la 
possibilitat que aquests convenis siguin de caire interadministratiu i que 
contemplin l’exercici de competències pròpies o delegades.

Els convenis es troben regulats bàsicament al Capítol VI del Títol Preliminar de 
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

L’article 47 contempla la definició i els tipus de convenis que hi ha:
“1. Son convenios los acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las 
Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho 
público vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre sí o con 
sujetos de derecho privado para un fin común.
No tienen la consideración de convenios, los Protocolos Generales de 
Actuación o instrumentos similares que comporten meras declaraciones de 
intención de contenido general o que expresen la voluntad de las 
Administraciones y partes suscriptoras para actuar con un objetivo común, 
siempre que no supongan la formalización de compromisos jurídicos concretos 
y exigibles.
Los convenios no podrán tener por objeto prestaciones propias de los 
contratos. En tal caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto 
en la legislación de contratos del sector público.
2. Los convenios que suscriban las Administraciones Públicas, los organismos 
públicos y las entidades de derecho público vinculados o dependientes y las 
Universidades públicas, deberán corresponder a alguno de los siguientes tipos:
a) Convenios interadministrativos firmados entre dos o más Administraciones 
Públicas, o bien entre dos o más organismos públicos o entidades de derecho 
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público vinculados o dependientes de distintas Administraciones públicas, y 
que podrán incluir la utilización de medios, servicios y recursos de otra 
Administración Pública, organismo público o entidad de derecho público 
vinculado o dependiente, para el ejercicio de competencias propias o 
delegadas.
Quedan excluidos los convenios interadministrativos suscritos entre dos o más 
Comunidades Autónomas para la gestión y prestación de servicios propios de 
las mismas, que se regirán en cuanto a sus supuestos, requisitos y términos 
por lo previsto en sus respectivos Estatutos de autonomía.
b) Convenios interadministrativos firmados entre organismos públicos y 
entidades de derecho público vinculados o dependientes de una misma 
Administración Pública.
c) Convenios firmados entre una Administración Pública u organismo o entidad 
de derecho público y un sujeto de Derecho privado.
d) Convenios no constitutivos ni de Tratado internacional, ni de Acuerdo 
internacional administrativo, ni de Acuerdo internacional no normativo, firmados 
entre las Administraciones Públicas y los órganos, organismos públicos o entes 
de un sujeto de Derecho internacional, que estarán sometidos al ordenamiento 
jurídico interno que determinen las partes.”

L’article 48 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, al regular els  requisits de validesa  
i eficàcia dels convenis, estableix que:
“1. Las Administraciones Públicas, sus organismos públicos y entidades de 
derecho público vinculados o dependientes y las Universidades públicas, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, podrán suscribir convenios con 
sujetos de derecho público y privado, sin que ello pueda suponer cesión de la 
titularidad de la competencia.
2. En el ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos 
públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes, podrán 
celebrar convenios los titulares de los Departamentos Ministeriales y los 
Presidentes o Directores de las dichas entidades y organismos públicos.
3. La suscripción de convenios deberá mejorar la eficiencia de la gestión 
pública, facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos, contribuir 
a la realización de actividades de utilidad pública y cumplir con la legislación de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
4. La gestión, justificación y resto de actuaciones relacionadas con los gastos 
derivados de los convenios que incluyan compromisos financieros para la 
Administración Pública o cualquiera de sus organismos públicos o entidades de 
derecho público vinculados o dependientes que lo suscriban, así como con los 
fondos comprometidos en virtud de dichos convenios, se ajustarán a lo 
dispuesto en la legislación presupuestaria.
5. Los convenios que incluyan compromisos financieros deberán ser 
financieramente sostenibles, debiendo quienes los suscriban tener capacidad 
para financiar los asumidos durante la vigencia del convenio.
6. Las aportaciones financieras que se comprometan a realizar los firmantes no 
podrán ser superiores a los gastos derivados de la ejecución del convenio.
7. Cuando el convenio instrumente una subvención deberá cumplir con lo 
previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en 
la normativa autonómica de desarrollo que, en su caso, resulte aplicable.
Asimismo, cuando el convenio tenga por objeto la delegación de competencias 
en una Entidad Local, deberá cumplir con lo dispuesto en Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
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8. Los convenios se perfeccionan por la prestación del consentimiento de las 
partes.
Los convenios suscritos por la Administración General del Estado o alguno de 
sus organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o 
dependientes resultarán eficaces una vez inscritos en el Registro Electrónico 
estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, al 
que se refiere la disposición adicional séptima y publicados en el «Boletín 
Oficial del Estado». Previamente y con carácter facultativo, se podrán publicar 
en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma o de la provincia, que 
corresponda a la otra Administración firmante.
9. Las normas del presente Capítulo no serán de aplicación a las encomiendas 
de gestión y los acuerdos de terminación convencional de los procedimientos 
administrativos.”

Pel que respecta al contingut dels convenis, l’article 49 de l’esmentada Llei, 
estableix que:
“Los convenios a los que se refiere el apartado 1 del artículo anterior deberán 
incluir, al menos, las siguientes materias:
a) Sujetos que suscriben el convenio y la capacidad jurídica con que actúa 
cada una de las partes.
b) La competencia en la que se fundamenta la actuación de la Administración 
Pública, de los organismos públicos y las entidades de derecho público 
vinculados o dependientes de ella o de las Universidades públicas.
c) Objeto del convenio y actuaciones a realizar por cada sujeto para su 
cumplimiento, indicando, en su caso, la titularidad de los resultados obtenidos.
d) Obligaciones y compromisos económicos asumidos por cada una de las 
partes, si los hubiera, indicando su distribución temporal por anualidades y su 
imputación concreta al presupuesto correspondiente de acuerdo con lo previsto 
en la legislación presupuestaria.
e) Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento de las obligaciones y 
compromisos asumidos por cada una de las partes y, en su caso, los criterios 
para determinar la posible indemnización por el incumplimiento.
f) Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio 
y de los compromisos adquiridos por los firmantes. Este mecanismo resolverá 
los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse 
respecto de los convenios.
g) El régimen de modificación del convenio. A falta de regulación expresa la 
modificación del contenido del convenio requerirá acuerdo unánime de los 
firmantes.
h) Plazo de vigencia del convenio teniendo en cuenta las siguientes reglas:
1.º Los convenios deberán tener una duración determinada, que no podrá ser 
superior a cuatro años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior.
2.º En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto en el 
apartado anterior, los firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su 
prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción.
En el caso de convenios suscritos por la Administración General del Estado o 
alguno de sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados 
o dependientes, esta prórroga deberá ser comunicada al Registro Electrónico 
estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación al que se refiere la 
disposición adicional séptima.”
Els tràmits preceptius per la subscripció de convenis i els seus efectes, estan 
recollits a l’article 50:
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“1. Sin perjuicio de las especialidades que la legislación autonómica pueda 
prever, será necesario que el convenio se acompañe de una memoria 
justificativa donde se analice su necesidad y oportunidad, su impacto 
económico, el carácter no contractual de la actividad en cuestión, así como el 
cumplimiento de lo previsto en esta Ley.
2. Los convenios que suscriba la Administración General del Estado o sus 
organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes 
se acompañarán además de:
a) El informe de su servicio jurídico. No será necesario solicitar este informe 
cuando el convenio se ajuste a un modelo normalizado informado previamente 
por el servicio jurídico que corresponda.
b) Cualquier otro informe preceptivo que establezca la normativa aplicable.
c) La autorización previa del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas para su firma, modificación, prórroga y resolución por mutuo acuerdo 
entre las partes.
d) Cuando los convenios plurianuales suscritos entre Administraciones Públicas 
incluyan aportaciones de fondos por parte del Estado para financiar 
actuaciones a ejecutar exclusivamente por parte de otra Administración Pública 
y el Estado asuma, en el ámbito de sus competencias, los compromisos frente 
a terceros, la aportación del Estado de anualidades futuras estará condicionada 
a la existencia de crédito en los correspondientes presupuestos.
e) Los convenios interadministrativos suscritos con las Comunidades 
Autónomas, serán remitidos al Senado por el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas.”
L’article 53 regula els supòsits en que cal la remissió dels convenis al Tribunal 
de Comptes:
“1. Dentro de los tres meses siguientes a la suscripción de cualquier convenio 
cuyos compromisos económicos asumidos superen los 600.000 euros, estos 
deberán remitirse electrónicamente al Tribunal de Cuentas u órgano externo de 
fiscalización de la Comunidad Autónoma, según corresponda.
2. Igualmente se comunicarán al Tribunal de Cuentas u órgano externo de 
fiscalización de la Comunidad Autónoma, según corresponda, las 
modificaciones, prórrogas o variaciones de plazos, alteración de los importes 
de los compromisos económicos asumidos y la extinción de los convenios 
indicados.
3. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entenderá sin perjuicio de las 
facultades del Tribunal de Cuentas o, en su caso, de los correspondientes 
órganos de fiscalización externos de las Comunidades Autónomas, para 
reclamar cuantos datos, documentos y antecedentes estime pertinentes con 
relación a los contratos de cualquier naturaleza y cuantía.”

La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i del procediment de les 
administracions publiques de Catalunya, en el seu Títol IX regula les relacions 
interadministratives.  Ries relacionades

L’article 107.4 de l’esmentada Llei, estableix que:
“Les administracions públiques, sens perjudici del que estableix la legislació 
específica, poden establir o formalitzar les relacions per mitjà de qualsevol 
instrument jurídic o organitzatiu que considerin adequat per a l'acompliment 
dels objectius d'interès comú.”
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El Capítol II del Títol IX, al regular els convenis de col·laboració, estableix que:  
“Article 108 Característiques generals
1. Als efectes d'aquesta llei, s'entén per conveni de col·laboració tot acord 
subjecte al dret públic, del qual es deriven obligacions jurídiques directes per a 
les parts, amb independència de la denominació de l'instrument que el 
contingui.
2. Els instruments que es limiten a establir acords generals de caràcter 
programàtic o declaratiu, sense eficàcia obligatòria directa i el compliment dels 
quals no és susceptible d'ésser exigit jurídicament, són considerats protocols, 
amb independència de llur denominació.
3. 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.

Article 109. Règim jurídic
1. Els convenis i els protocols tenen caràcter voluntari i s’han d’estipular en 
termes d’igualtat entre les parts. En cap cas no els són aplicables les 
prerrogatives que la legislació de contractes del sector públic atribueix als 
òrgans de contractació.
2. Els convenis es regeixen per les seves clàusules, per aquesta llei, per la 
legislació de règim local o per la legislació sectorial corresponent, i també, per a 
resoldre’n els dubtes i les llacunes que es puguin plantejar, pels principis de la 
legislació sobre contractes del sector públic, sens perjudici del que disposa 
l’apartat 1.
3. Els convenis que comporten l’atorgament d’una subvenció per part de les 
administracions públiques s’han d’ajustar a les normes que regulen 
l’atorgament, sens perjudici de l’aplicació supletòria del que estableix aquesta 
llei.

Article 110.Contingut
1. Els convenis, si escau, han de contenir els aspectes següents:
a) Les administracions i els òrgans que subscriuen el conveni i la capacitat 
jurídica amb què actua cada part.
b) La competència en virtut de la qual actua cada part.
c) La referència expressa a l'aprovació pel Parlament o per les Corts Generals 
o a l'acord del Govern de la Generalitat o del ple de l'entitat local o de l'òrgan de 
govern que autoritza el conveni en els supòsits en què siguin preceptius.
d) L'objecte del conveni i les actuacions que s'acorda de realitzar per a complir-
lo.
e) El finançament, si l'objecte del conveni ho requereix, amb indicació de les 
partides pressupostàries que autoritzen la despesa.
f) Els compromisos que assumeixen les parts.
g) El termini de vigència del conveni i, si escau, el règim de pròrroga. Si el 
conveni comporta compromisos de despesa econòmica, les pròrrogues han 
d'ésser expresses.
h) Les causes i les formes d'extinció diferents de l'expiració del termini de 
vigència, i la forma de finalitzar les actuacions en curs en cas d'extinció 
anticipada.
i) L'establiment de les responsabilitats per a la gestió del conveni, inclosa, si 
escau, una organització específica a aquests efectes.
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j) L'establiment de les responsabilitats de seguiment i control de les actuacions 
que s'acordi desenvolupar, inclosa la possibilitat d'establir un òrgan específic 
per a complir aquestes funcions.
k) Les mesures que es poden adoptar en cas d'incompliment dels compromisos 
establerts pel conveni.
l) Els òrgans i els procediments a què se sotmeten les diferències que puguin 
sorgir sobre la interpretació i el compliment del conveni, sens perjudici de la 
competència de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

2. Els protocols han de contenir, si escau, els aspectes establerts per les lletres 
a, b, c, d, e, g, h, i, j i l de l'apartat 1.

3. Els convenis i els protocols s’han de publicar en el Diari Oficial de la 
Generalitat de 
Catalunya i al web del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la 
Generalitat, que és accessible des del Portal de la Transparència.

Article 111 Procediment i expedient
1. Cada administració, organisme o entitat pública que subscriu un conveni o 
un protocol ha de seguir prèviament el procediment establert per la normativa 
que els sigui aplicable.
2. En el cas que l'administració, l'organisme o l'entitat pública s'obligui, 
mitjançant el conveni, a assumir despeses específiques amb càrrec al seu 
pressupost, és preceptiu l'informe de la respectiva intervenció de fons, o de 
l'òrgan econòmic financer de l'entitat si no hi ha cap intervenció prèvia.
3. En el cas de l'Administració de la Generalitat i dels organismes i entitats 
públiques que hi estan vinculats o en depenen, el projecte de conveni ha d'anar 
acompanyat dels antecedents, la memòria justificativa, la memòria econòmica, 
l'informe jurídic i, si escau, l'informe de la intervenció de fons, i també de 
l'informe del departament al qual s'adscriu el Registre de convenis de 
col·laboració i cooperació en els casos establerts per reglament.

Article 112. Eficàcia i publicitat
1. Els convenis obliguen des del moment de la signatura si no s'hi disposa una 
altra cosa.
2. Els convenis que afectin terceres persones, els que comportin una alteració 
de l'exercici de les competències de les administracions, organismes o entitats 
públiques, o dels òrgans administratius, i els altres en què així s'estableixi per 
llei o per reglament només són eficaços si, un cop signats, són publicats 
íntegrament en els diaris o butlletins oficials corresponents de les 
administracions implicades.
A partir del redactat del conveni proposat per a la seva aprovació, i un cop que 
s’ha vist la normativa aplicable, cal fer un seguit de consideracions. 
En aquest sentit, l’article 50.1 LRJSP, reproduït anteriorment, estableix la 
necessitat que el conveni vagi acompanyat d’una memòria justificativa on 
s’analitzi la seva necessitat i oportunitat, el seu impacte econòmic, el caràcter 
no contractual de l’activitat en qüestió, així com el compliment d’allò que preveu 
dita llei. L’article 48 de l’esmentada Llei, en regular els requisits de validesa i 
eficàcia dels convenis, prescriu que la subscripció del mateix  haurà de millorar 
l’eficiència de la gestió pública. 
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Dins de l’expedient administratiu, no s’observa ni dita memòria justificativa ni 
tampoc la justificació del conveni com a una eina per millor l’eficiència de la 
gestió pública. Tampoc es justifica que la fórmula de la delegació permeti un 
estalvi a les administracions implicades ni que no impliqui un increment de 
despesa, tal i com determina l’article 27 LRBRL.

És per tot això que l’expedient, pel que afecta al conveni de col·laboració 
proposat, s’ha de completar amb aquesta memòria i amb aquests justificacions.

En consonància amb allò que amb anterioritat s’ha dit sobre el règim de 
delegacions, tampoc es justifica o es relaciona en aquest conveni els mitjans o 
recursos que el CCVO es compromet a aportar a l’ajuntament per tal d’evitar un 
increment de la despesa producte de la delegació proposada.

Tot això, sense perjudici de tot el que s’ha informat en l’anterior apartat 
d’aquest document (llevat que el sistema de gestió informatitzada i la 
documentació per a la gestió es pugui entendre com a tal)

Un altre dels aspectes que contempla el conveni de col·laboració proposat, és 
el del tractament de les dades personals. En aquest sentit, considero que s’ha 
de demanar l’informe corresponent al delegat de protecció de dades de 
l’ajuntament (la Diputació de Barcelona) perquè emeti el seu parer sobre el 
règim de protecció proposat.

Pel que fa a la seva vigència, el conveni preveu que sigui vigent des del dia 1 
de gener de 2020. És a dir, es proposa una vigència retroactiva.

Essent l’aprovació d’un conveni de col·laboració un acte administratiu, perquè 
aquest tingui vigència retroactiva (article 39 de la Llei 39/2015, 1 d’octubre, de 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques) ha de 
produir efectes favorables a l’interessat (en aquest cas, aquest requisit sí que 
concorreria) el supòsit de fet ja ha d’existir en la data de la retroacció d’efectes i 
aquesta retroacció no ha lesionar drets o interessos legítims d’altres persones, 
qüestió que es pot pressuposar pel caràcter de suport que tenen els ajuts de 
menjadors escolars. El que quedaria per justificar perquè es produeixi aquesta 
aplicació retroactiva és l’existència del supòsit de fet a data 1 de gener de 
2020, qüestió que es pot pressuposar pel contingut dels anterior pactes i 
convenis existents, però que no queda explícitament justificada. 

Tercera.- Sobre la tramitació d’un conveni de col·laboració que implica una 
delegació de competències.

Sense perjudici del que ja s’ha informat sobre la delegació proposada en el 
conveni objecte d’aquest informe, segons l’article 47.2 LRBRL, els acords 
d’acceptació de delegacions o d’encàrrecs de gestió realitzades per altres 
administracions, són de competència plenària i requereixen el vot favorable de 
la majoria absoluta del nombre de membres de la Corporació per a al seva 
aprovació.

Malgrat que siguin aprovats per una resolució d’Alcaldia, no poden produir 
efectes fins que no siguin aprovat per l’òrgan competent, com és el Ple de la 
Corporació.
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Per últim, cal tenir present l’obligatorietat de donar compliment a la normativa 
de transparència en la tramitació d’aquest instrument. L’article 14 de la Llei 
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern, estableix que la transparència en l’àmbit dels convenis de 
col·laboració és aplicable a tots els convenis i encàrrecs de gestió subscrits 
entre els subjectes obligats i les persones privades i públiques.

La informació pública relativa als convenis de col·laboració ha d’incloure, com a 
mínim:
a) La relació dels convenis vigents, amb la indicació de la data, les parts que 
els signen, l’objecte, els drets i les obligacions de qualsevol mena que generin i 
el període de vigència.
b) Les eventuals modificacions de qualsevol dels paràmetres a què fa 
referència la lletra a, i la data i la forma en què s’hagin produït.
c) La informació relativa al compliment i l’execució dels convenis.
Les obligacions de publicitat establertes per aquest article s’han de fer efectives 
per mitjà del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la 
Generalitat, que s’ha d’integrar en el Portal de la Transparència.

Quarta.- Conclusions

Per tot el que s’ha exposat, les conclusions a les quals s’arriba són les 
següents:

a) El conveni proposat implica una delegació de competència de la gestió 
d’ajuts de menjadors escolars del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
a l’ajuntament de la Roca del Vallès. Aquesta gestió no és un 
competència pròpia del consell comarcal, sinó que és una competència 
pròpia del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, 
que li ha estat delegada al consell comarcal.

b) És per això que el conveni proposa una delegació de competències a 
l’ajuntament de la Roca del Vallès que no són pròpies del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, la qual cosa no és possible, atès que la 
delegació sempre s’ha de fer sobre competències que siguin pròpies de 
l’Administració delegant. En conseqüència, el Consell Comarcal del 
Vallès Oriental no pot delegar competències que no li són pròpies. 
L’ajuntament, pròpiament, ha de rebre una delegació per part del 
Departament d’Ensenyament per gestionar aquests ajuts.

c) La delegació de competències ha de determinar els mitjans personals, 
materials i econòmics que l’Administració delegant assigni per dur a 
terme les funcions . La delegació no pot suposar una despesa més gran 
de les Administracions Públiques. Aquests extrems no queden 
especificats al conveni.

d) L’articulació d’una delegació de competències per un conveni de 
col·laboració interadministratiu és correcta. Ara bé, al conveni s’ha 
d’acompanyar una memòria  justificativa on s’analitzi la seva necessitat i 
oportunitat, el seu impacte econòmic i el caràcter no contractual de 
l’activitat en qüestió. També s’ha de justificar que el conveni és una eina 
per assolir una millor eficiència de la gestió pública.
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e) Sobre el tractament de les dades personals que recull el conveni, es 
proposa que es pronunciï el delegat de dades personals de l’ajuntament 
(la Diputació de Barcelona)

f) La retroactivitat del conveni implica que aquest efecte retroactiu sigui 
favorable als interessats, que el supòsit de fet necessari al qual vingui 
referit el conveni ja fos existent en la data de la retroacció i que no 
siguin lesionats drets o interessos legítims de tercers. Aquests extrems 
s’han de justificar.

g) La competència per a l’aprovació del conveni correspon al Ple de la 
Corporació per majoria absoluta del nombre legal dels seus membres.

Val a dir que totes aquestes consideracions s’efectuen des del punt de vista 
estrictament jurídic. Sobre els possibles judicis d’oportunitat o conveniència per 
aprovar aquest conveni, no em manifesto atès que no és la meva competència i 
desconec l’impacte que pot tenir la manca d’aprovació d’aquest conveni sobre 
l’efectivitat dels ajuts de menjadors escolars. És possible que s’argumenti que 
aquesta és la via que s’ha de seguir per fer efectius aquests ajuts i que 
actualment no es poden articular d’una altra manera. Però no es pot 
desconèixer que el que seria correcte seria que la delegació s’efectués 
directament pel Departament d’Ensenyament (o bé que aquest efectués un 
encàrrec de gestió a l’ajuntament de la Roca del Vallès) o bé que el consell 
comarcal exercís directament la competència delegada, sense perjudici 
d’obtenir el suport que fos necessari per part de l’ajuntament, d’acord amb el 
principi de col·laboració interadministrativa, sense que aquest col·laboració 
pugui implicar que l’ajuntament efectuï pròpiament la gestió dels ajuts. 

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

PRIMER.- Aprovar el contingut i la signatura del  conveni de col·laboració per a 
l’establiment de les condicions de gestió i funcionament dels ajuts de menjador 
entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’ajuntament de la Roca del 
Vallès, que entrarà en vigor en la data de la seva signatura i estendrà els seus 
efectes des l’1 de gener de 2020 fins  al 31 de desembre de 2020, prorrogable 
en anualitats fins a desembre de 2023. 

SEGON.- Requerir al Consell Comarcal del Vallès Oriental l’aclariment sobre 
l’apartat 4rt. Conclusions, de l’informe jurídic d’aquest acord 

TERCER.- Notificar  aquest acord al Consell Comarcal del Vallès Oriental i al 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

QUART.- Demanar informe el delegat de dades personals de l’Ajuntament, que 
és la Diputació de Barcelona, sobre el tractament de les dades personals que 
proposa el conveni

CINQUÈ.- Facultar a l’Alcalde-President de la corporació tan àmpliament, com 
a dret sigui possible, per a l’execució d’aquest acord.

SISÈ.- Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal, als serveis socials 
municipals, i als centres escolars del municipi, als efectes escaients.
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Deliberacions: 

Sr. Alcalde.- El següent punt és l'aprovació del conveni de col·laboració per a la gestió 
dels ajuts de menjador amb el Consell Comarcal en el període 2020-2023.

Sra. Moreno.- Aquest tema... un moment, eh? El conveni de col·laboració per a la 
gestió d'aquests ajuts de menjador, com hem fet ja des del maig del 2016, és un 
conveni fruit del conveni que primer va signar el Consell Comarcal amb el 
Departament d'Ensenyament per gestionar aquests ajuts, que nosaltres, la Junta de 
Govern, vam aprovar a adherir-nos-hi el 2017. El 10 d'abril del 2019 el ple del Consell 
Comarcal va aprovar aquestes bases reguladores i nosaltres com a ajuntament el vam 
passar a ple el 22 de novembre del 2019. Llavors, el que ens presenta d'aquest 
període del 2020 al 2023 la tècnica, la cap d'àrea, ens ha fet unes observacions que 
cal tenir en compte i que diuen: «La Generalitat és qui delega la competència de la 
gestió d'aquests ajuts de menjador al Consell Comarcal». Llavors, ella fa aquestes 
observacions i diu que si és la Generalitat que delega aquesta competència al Consell 
Comarcal, aquest, alhora, ens les delega a nosaltres com a ajuntament, ho posa en 
dubte i diu: «Si la delegació de les competències abaixa també la delegació de 
recursos econòmics per a la seva gestió». També diu que és la Generalitat qui 
nomena el Consell Comarcal com a encarregat de tractar la protecció de dades i de 
tramitar tots aquests ajuts, i el Consell Comarcal ens delega a nosaltres responsables, 
o sigui, ens declara responsables del fitxer i en fa encarregats a l'ajuntament. 
Si miràvem el conveni posa que en cap lloc del conveni de la Generalitat amb el 
Consell Comarcal queda reflectit si aquesta delegació de competències era correcta o 
no. Tenint en compte que ja estem a meitat de curs i que és important que es tramitin 
aquests ajuts, portem a ple la tramitació d'aquest conveni, però amb una sèrie de 
condicions, o sigui, que s'aprovi tenint en compte que el Consell Comarcal ens 
aclareixi aquest punt i notificar-ho també al Departament d'Ensenyament. Llavors, 
pensem que s'ha de tramitar, l'hem de portar a aprovació, però amb aquestes 
consideracions.

Sr. Alcalde.- Gràcies, cap consideració?

Sra. Moreno.- Cap pregunta? Hi ha l'informe que ha passat la tècnica, que després els 
serveis jurídics s’estudien bé i, punt per punt, ens assenyala i arriba a la conclusió de 
passar-los perquè és important que aquests ajuts es tramitin, però posant una mica en 
dubte aquest sistema de delegació de poder, com si diguéssim. 

Sr. Alcalde.- Hi ha cap consideració?

Sra. Moreno.- No sé si a la Comissió Informativa ho vau comentar.

Sr. Alcalde.- No.

Sra. Moreno.- És que no sento res.

Sr. Alcalde.- Sí, Carles? Carles Fernández?

Sr. Fernández.- Jo simplement vull saber si en el període en què l’ajuntament ha 
preparat tot això, ha estat en contacte amb el Consell i ha demanat aclariment 
d’aquests temes.
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Sra. Moreno.- Sí, sí. Ja hem tingut un parell de reunions i amb el conveni marc que 
tenim hem preguntat una sèrie de dubtes i estem esperant que ens ho aclareixin. Però 
aquests dels ajuts de menjador són urgents de presentar perquè començarà el curs i 
pensem que no podem congelar aquest tràmit. Acceptem això, però demanant aquest 
tipus d’aclariments.

Sr. Alcalde.- Bé, de fet, amb aquest tema i amb alguns altres relacionats amb serveis 
socials hem tingut més d'una consulta i més d'alguna petició d'informació. De fet, al 
genèric, diguem-ne, al contracte marc també hi diu algunes coses que després potser 
s'estan posant en dubte. Teníem prevista una reunió amb Benestar i Família, el 
Consell Comarcal i nosaltres perquè la visió que nosaltres hem preguntat i hem 
expressat al Consell Comarcal, ells han dit que érem nosaltres els únics que veiem i 
posàvem aquest problema, però després d’haver fet algunes consultes hi ha diversos 
ajuntaments que estan en la mateixa situació que nosaltres. Llavors, en aquest cas, 
encara que no havíem rebut tota la informació pertinent ni les contestes necessàries, 
hem optat per fer l'aprovació d'aquest conveni i, si escau, farem qualsevol de les 
peticions de rectificació si creiem que no són assumibles algunes de les coses que 
se'ns estan demanant, perquè en més d'una ocasió ens trobem amb això: que ens 
estan demanant algunes coses o que ens fem càrrec d’algunes coses que, en els 
diferents convenis que hem signat, no era el que deien aquests convenis o han passat 
a aprovació alguns convenis que no són ben bé el que nosaltres havíem estat parlant 
amb el Consell Comarcal.

Sra. Moreno.- De fet, aprovem, no fins al 2023, sinó fins al desembre del 2020. Si 
solucionem aquests dubtes, llavors ja serien prorrogables cada any, però de moment 
passem les d'aquest curs.

Sr. Alcalde.- D'acord, cap consideració més? Doncs passem a aprovació, si escau.

Votacions: 

Aprovat per unanimitat

Àrea de seguretat Ciutadana i Mobilitat

B.13- Aprovació del conveni entre el departament de Territori i Sostenbilitat, 
l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès, l’autoritat del transport metropolità de 
Barcelona i la societat Sagalés, sa, per a la millora dels serveis de transport de 
viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la 
Roca de Vallès, per el període comprés entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 
2020.

Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la Comissió informativa 
general de 16 de juliol de 2020, amb el contingut següent:
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Vist que l’Ajuntament de La Roca del Vallès té la voluntat d’adherir-se al 
Conveni, entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Ajuntament de 
Granollers, l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès, l’Ajuntament de la Roca del Vallès, l’Autoritat del Transport Metropolità 
de Barcelona i l’empresa Sagalés, per a la millora dels serveis de transport de 
viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la 
Roca del Vallès, per el període comprés entre l’1 de gener i el 31 de desembre 
de 2020.

Vista la proposta de l’esmentat conveni tramesa pel Departament de Territori i 
Sostenibilitat.

Vistos els informes del Cap de la Policia, d’Intervenció i de Secretaria que 
obren en l’expedient. 

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

PRIMER.- Aprovar el Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, 
l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès, l’Ajuntament de la Roca del Vallès, l’Autoritat del 
Transport Metropolità de Barcelona i l’empresa Sagalés SA, per a la millora 
dels serveis de transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les 
Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès, per el període comprés entre l’1 de 
gener i el 31 de desembre de 2020.

SEGON.- Aprovar i disposar la despesa, d’import total de 47.380,16 euros, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària codificada amb el número 06 440 22300 – 
Transport Públic de La Torreta, del Pressupost de despeses del Pressupost 
General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2020, per assumir 
l’obligació que comporta la proposta d’aprovació del Conveni entre el 
Departament de Territori i Sostenibilitat de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Ajuntament de Granollers, 
l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès i la societat Empresa Sagalés, SA., amb 
CIF/NIF número A08005696, per a la millora dels serveis de transport de 
viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès i La 
Roca del Vallès, per a l’any 2020.

TERCER.- Aprovar i disposar la despesa, d’import total de 159.432,85 euros, 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària codificada amb el número 06 440 22301 
– Transport Públic de La Roca del Vallès, del Pressupost de despeses del 
Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2020, per 
assumir l’obligació que comporta la proposta d’aprovació del Conveni entre el 
Departament de Territori i Sostenibilitat de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Ajuntament de Granollers, 
l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès i la societat Empresa Sagalés, SA., amb 
CIF/NIF número A08005696, per a la millora dels serveis de transport de 
viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la 
Roca del Vallès, per a l’any 2020.
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QUART.- Informar que, d’acord amb les dades que figuren a l’aplicatiu de la 
comptabilitat municipal SICALWIN de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, figura 
un assentament comptable, en la modalitat de Retenció de Crèdits (RC), amb 
número d’operació 220209000772, de data 10 de febrer de 2020, per un import 
total de 47.380,16 euros, a l’aplicació pressupostària codificada amb el número 
06 440 22300 – Transport Públic de la Torreta, del Pressupost de despeses del 
Pressupost General de l’Ajuntament de la Roca del Vallès per a l’any 2020, per 
assumir l’obligació que comporta la proposta d’aprovació del Conveni entre el 
Departament de Territori i Sostenibilitat de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Ajuntament de Granollers, 
l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès i la societat Empresa Sagalés, SA., amb 
CIF/NIF número A08005696, per a la millora dels serveis de transport de 
viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la 
Roca del Vallès, per a l’any 2020.

CINQUÈ.- Informar que, d’acord amb les dades que figuren a l’aplicatiu de la 
comptabilitat municipal SICALWIN de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, figura 
un assentament comptable, en la modalitat de Retenció de Crèdits (RC), amb 
número d’operació 220209000771, de data 10 de febrer de 2020, per un import 
total de 159.432,85 euros, a l’aplicació pressupostària codificada amb el 
número 06 440 22301 – Transport Públic de la Roca del Vallès, del Pressupost 
de despeses del Pressupost General de l’Ajuntament de la Roca del Vallès per 
a l’any 2020, per assumir l’obligació que comporta la proposta d’aprovació del 
Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Ajuntament 
de Granollers, l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès, l’Ajuntament de la Roca del Vallès i la societat Empresa Sagalés, SA., 
amb CIF/NIF número A08005696, per a la millora dels serveis de transport de 
viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la 
Roca del Vallès, per a l’any 2020.

SISÈ.- Informar que, segons l’informe emès per part de l’ d’Interventor habilitat 
de l’Ajuntament de la Roca del Vallès , en data 29 de juny de 2020,per la 
manca de recursos materials i personals, per no disposar del temps material 
necessari per efectuar la funció interventora regulada als articles 214 i 219 del 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, així com tampoc del temps necessari per 
implementar els procediments d’intervenció formal (que consisteix en la 
verificació del compliment dels requisits necessaris per a l’adopció de l’acord, 
mitjançant l’examen de tots els documents que preceptivament hagin de ser 
incorporats a l’expedient) ni d’intervenció material (que consisteix en la 
comprovació real i efectiva de l’aplicació dels fons públics) regulats als articles 
8, 13 i 16 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim 
jurídic de control intern en les entitats del sector públic local, ni aquelles altres 
d’auditories financeres o de compliment, l’abast de la fiscalització es limita a la 
fiscalització limitada prèvia on s’examina, abans que es dicti la corresponent 
resolució administrativa, tot acte, document o expedient susceptible de produir 
drets o obligacions de contingut econòmic o moviment de fons i valors, amb la 
finalitat de garantir, segons el procediment legalment establert, la seva 
conformitat amb les disposicions aplicables en cada cas. Aquest exercici de la 
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funció interventora no atendrà a qüestions d’oportunitat o conveniència de les 
actuacions fiscalitzades, tot això, d’acord amb el que s’estableix a l’article 219 
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals i als articles 8, 13 i 16 del Reial 
decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic de control 
intern en les entitats del sector públic local.

SETÈ.- Facultar a l’Alcaldia a subscriure el corresponent conveni, de 
conformitat amb l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local i l’article 63.1 del Text refós de la Llei municipal i règim 
local de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

VUITÈ.- Comunicar aquests acords a la Intervenció municipal i a la resta 
d’àrees municipals interessades.

NOVÈ.- Notificar aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya, als Ajuntaments de Granollers, Canovelles i de les 
Franqueses del Vallès, a l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i 
l’empresa Sagalés SA.

Deliberacions: 

Sr. Alcalde.- Aprovat per unanimitat. El següent punt seria l'aprovació del conveni 
entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, l'ajuntament de Granollers, 
l’ajuntament de les Franqueses, l’ajuntament de la Roca, l'Autoritat del Transport 
Metropolità i la societat Sagalés, SA, per a la millora del servei de transport de viatgers 
per carretera a Granollers, Canovelles, les Franqueses i la Roca entre el període de l’1 
de gener i el 31 de desembre de 2020. Té la paraula el regidor de Mobilitat, el senyor 
Daniel Valls.

Sr. Valls.- Bé, passem a aprovació el Conveni del TransGran. Aquest any el 
presentem una miqueta tard. La raó és que es va fer a finals de l'any passat i a 
principis d'aquest un estudi Puja i Baixa que volia estudiar quin impacte tenien els 
usuaris en totes les línies del TransGran que, com figura en el conveni, afecten 
l'ajuntament de Granollers, Canovelles, les Franqueses i el Departament de Territori i 
Sostenibilitat. Aquest estudi Puja i Baixa ha generat una desentesa bastant important, 
sobretot entre els ajuntaments de les Franqueses i Granollers, perquè defensen que 
l'estudi no es va fer ni en la forma ni en els temps que defineixen la realitat. De fet, es 
va fer abans de la Covid, cosa que fa que no sigui aplicable ara: això és un dels 
raonaments o també en la forma, donat que s'havia parlat de fer un Puja i Baixa uns 
dies i es van fer uns altres i ha generat aquestes discrepàncies. Finalment, s'ha pogut 
arribar a un acord entre tots que, de moment, s’aprova aquest conveni continuista i ens 
seguim emplaçant a treballar en aquest Puja i Baixa (si s'ha de tornar a fer, a veure 
com s'ha de fer), per tal que el repartiment del dèficit sigui més ajustat. Avui dia, el 
conveni té un cost de 206.813,01 €. Això es reparteix amb la línia L51, que es paga 
íntegrament per part nostra, que serien 159.432,85 € i un 3,88 % del conjunt de línies 
del TransGran. Serien: la L1, L20, L21, L22, L3, L6 i també la L52, que ens afecta a 
nosaltres, que tindria un cost de 47.380,16 €. En aquest punt, també aprofito per dir-
vos que es va acordar que el servei de la línia 2, igual que altres línies del TransGran, 
quedés suspès des del mes de març. Hi ha altres línies que no ens afecten a nosaltres 
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que han reduït la seva oferta. En aquest sentit, es va fer perquè el volum de 
passatgers amb les mobilitats imposades per l'estat d'alarma dictat pel govern 
espanyol feia que tenir les dues línies en funcionament en aquell moment fos 
directament passejar autobusos buits, perquè ens entenguem. A mesura que ha anat 
passant el temps ha anat canviant la realitat. a mesura que hem anat retornant a la 
pseudonormalitat social el volum d’usuaris ha anat pujant. Ara mateix, la nostra línia, la 
L51, és la que té un índex d'ocupació (amb l'oferta que tenim) i demanda més alts. Des 
de, més o menys, mitjans de juny estem per sobre del 100% de l'ocupació de l'any 
passat, no al 100% de capacitat dels autobusos, sinó que amb el pes que suportava la 
L51 sola ara, suportant les dues línies, estem al voltant del 110-115%, per tant un xic 
per sobre del que estàvem transportant l’any passat amb la L51. Això ha fet, com ara 
últimament s'ha explicat a les xarxes, que des de l'ajuntament es parlés amb Sagalés i 
amb els altres interlocutors per demanar que la L52 es pogués recuperar. En aquell 
moment, haig de recordar que justament la L52 és la que no és nostra pròpia, sinó que 
el dèficit està repartit, per tant, no és una decisió que puguem prendre nosaltres 
unilateralment. El fet de recuperar la L52 comportarà una despesa a tots els agents 
d’aquest conveni: als ajuntaments i també al departament, per tant, és una cosa que 
s'ha de parlar entre tots.
Sagalés en el seu estudi del d'anys anteriors ens ha fet veure que a l'última quinzena 
de juliol hi ha un descens molt important d'usuaris que es manté durant el mes d'agost 
i, per tant, aquesta situació ens ha fet replantejar la recuperació de la L52 de cara a la 
primera quinzena del mes de setembre, amb la qual cosa ja es tornarà a recuperar, si 
la Covid ho permet, una miqueta la vida social que tenim ara mateix. I us transmeto 
això, que de cara a la primera quinzena de setembre la idea és reprendre aquests 
contactes amb la intenció de recuperar la L52 perquè els usuaris tinguin més 
freqüència d'autobusos, tinguin més distanciament social a dins dels busos i es pugui 
recuperar en el retorn d’aquesta línia la parada a l’hospital. Això us ho explico 
aprofitant que és un punt del qual avui en dia se n’ha parlat i estem parlant d’aquest 
conveni, però bàsicament el que portarem a aprovació són les xifres aquestes que he 
passat del 3,88% de despesa de la L52 i els 159.432,85 € de la L51 que fa un total de 
206.830,01 €.

Sr. Alcalde.- Gràcies, cap...? Sí, Dani Martín?

Sr. Martín.- Yo me iba a esperar a ruegos y preguntas para hacer la pregunta, pero 
aprovechando que Dani ya lo ha explicado, me gustaría… Así quitamos un ruego de 
más adelante. A ver, el tema de que se suprimiera una línea, la L52, en el momento 
del confinamiento es lógico, es normal, y creo que nadie lo ve mal. Ahora, el hecho de 
que cuando hemos vuelto a esta nueva normalidad como municipio perdamos el 50% 
de nuestro servicio de autobuses, lo cual quiere decir que nosotros como ciudadanos 
para conectarnos con Granollers, que es la forma de conectarnos con Mataró también, 
tenemos un autobús al día, una hora. Una hora. Luego, además, ya no entramos con 
el tema del hospital, que ya parece el cachondeo, porque esto lo empezamos a discutir 
cuando el concejal responsable del tema era Jordi. Se empezó a discutir entonces ahí 
y todavía estamos con el tema. Es muy grave, el hecho de que un vecino de la Roca 
hoy día no pueda ir al hospital es muy grave. Antes ya teníamos un problema: había 
un periodo de tiempo en el que no se podía ir. Yo me imagino que, evidentemente, 
todos intentamos hacer lo mejor posible, por lo tanto, no me estoy metiendo con nadie. 
Lo que creo es que parece que quien decide el cómo, el qué y el cuándo son los 
señores de Sagalés. Nos quitaron nuestra conexión con Mataró, nos han dejado con 
cuatro servicios al día de forma directa y no ha pasado nada, y ahora nos encontramos 
con la L52 suprimida y nos la van a poner en septiembre y no pasa nada, nosotros 
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seguimos participando. Dani acaba de decir que nos cuesta doscientos y pico mil 
euros. A ver, yo creo que aquí va llegando el momento de decir algo, algo y fuerte. 
No quiero extenderme más, pero una cosa más: yo siempre en el mes de julio, cuando 
estoy en la Roca, suelo coger el autobús no digo habitualmente, pero sí bastante a 
menudo. Sabía que se había suprimido la L52, pero creí que en la nueva normalidad 
se había vuelto «a normalizar», entre comillas. Pero como no lo tenía muy claro, fui a 
la web a mirar los horarios, a mirar los pasos y, para mi sorpresa, en la web estaban 
los horarios antiguos. Después encontré otro sitio en la web donde decían que habían 
modificado los horarios, claro, pasaban a… (me puede fallar la memoria, ¿eh?) a y 
52,a y 12. Bajé a la parada del autobús pensando que sería a y 52, y porque había un 
vecino que llevaba desde y 29 esperando el autobús. Me dijo: «Dani, ¿bajas a coger el 
autobús?». Yo le dije: «Hombre, claro». Me dice: «Pues te vas a tener que esperar a y 
12» y yo digo: «No puede ser. Si acabo de ver en la web que a y 52 pasa uno». «Pues 
te vas a tener que esperar a y 12». Y luego el conductor, muy simpático, con alegría y 
con ganas de conversar me dijo que este era el horario de siempre. Me dijo que era el 
horario de siempre. A ver, yo no sé qué queréis que os diga más ya sobre el tema de 
los autobuses. Podemos repasar todos los plenos y Albert se acordará de todas las 
veces que hemos discutido este tema. Yo creo que algún día les tendremos que decir 
algo fuerte a los señores de Sagalés. No quiero decir lo de nombrarlo persona non 
grata o hacer algo, pero algo habrá que hacer porque esto parece ya que nos toman 
por el pito del sereno, y disculpad si me he explayado mucho.

Sr. Valls.- No, no pateixis. Una pregunta... l'horari, quan expliques que el vas buscar a 
la web, et refereixes a la nostra web municipal o a la web de Sagalés?

Sr. Martín. - No, directamente en la web de Sagalés.

Sr. Valls. - La web de Sagalés, no?

Sr. Martín.- Había otra, que no me acuerdo, que me decía que pasaba a y 52. Y te 
diré que yo, por la mañana, como tuve que volver de Granollers y volví en autobús, le 
pregunté al conductor y creo que me dijo que el horario era el normal, pero eso ya 
es… yo también voy como voy. Eso es muy grave porque, además, en las paradas de 
autobuses tampoco hay ningún panel que te lo diga. Bueno, no lo sé.

Sr. Valls.- En aquest sentit, em miraré això del tema de l'horari de la web. També em 
miraré això que em comentes de l'horari, m’ho vaig apuntant perquè ja sabeu que jo 
tinc la memòria... que m’ho haig d’apuntar tot. M’apuntaré també això dels horaris de 
les parades. Sí que en principi ara la L51 funciona amb l'horari normal, en principi, i la 
L52 no té el servei. El que sí que, en aquest sentit, volia comentar-vos és que s'ha 
anat parlant, després que s'acabés l'estat d'alarma i tot això, hem seguit tenint taules 
de diàleg i de debat sobre aquest tema de la recuperació de les línies. Clar, heu de 
tenir en compte que la nostra línia és la que, en principi, està funcionant amb una 
ocupació més alta. Sempre parlo d'ocupació amb la demanda d'ara i amb l'oferta d'ara, 
no amb l'oferta habitual, sinó amb la demanda d'ara. Llavors, tinc les xifres aquí davant 
perquè les anem estudiant cada setmana i per exemple la majoria de línies del 
TransGran, ara mateix, estan amb una ocupació del 40-50%. Algunes un 30%... estic 
veient 38, 37, 40 o algun 60%. Vull dir, amb l'oferta que estan fent les altres línies, no 
estic parlant de la nostra, estem trobant que l'ús que n'estan fent els usuaris avui és 
molt baix. Sí que és veritat que creiem que hi ha menys mobilitat i alhora s'està fent un 
ús més intensiu del vehicle. A l'última reunió que vam tenir amb l'Ajuntament de 
Granollers, i parlo ben bé de l'última reunió que vam tenir d'aquest tema, la tècnica de 
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mobilitat va dir que s'havia recuperat el 9 % de mobilitat de vehicles privats. Era el que 
estaven detectant les seves càmeres de Granollers. Vol dir que quant a mobilitat, n'hi 
ha molta, però no es reflecteix en el servei de transport públic. 
Referent a la nostra, a la 52, us repeteixo que la nostra intenció, i ja fa setmanes que 
així ho estem parlant amb els interlocutors de TransGran, és recuperar-la. És la nostra 
intenció. També us faig esment que, és clar, d'aquesta línia nosaltres representa que 
paguem, amb el conjunt entre tots, un 3,88% d'aquest conjunt de línies. Per tant, els 
altres agents que participen del TransGran voldran que, realment, l'ús d'aquesta línia 
sigui intensiu. La nostra idea segueix sent insistir i insistir en el fet que s'ha de 
recuperar. Possiblement, és veritat, de cara al juliol i a l'agost el volum de passatgers 
és obvi que baixarà. Llavors, jo us agafo aquest compromís de seguir-ho empenyent, 
com he estat fent fins ara, i de cara a la primera quinzena de setembre, plantejar 
seriosament que aquesta línia s'ha de recuperar. Referent a la connexió de l'hospital, 
sí que és cert que la L52 permetia en el seu retorn a la gent que venia la gent quan 
venia de Granollers fins a l'estació de tren parar a l'hospital. Ara aquesta connexió, tot i 
que evidentment genera les molèsties d'un transbordament, en el conjunt de línies del 
TransGran (ja sé que no és la millor solució), però vull dir que no hi ha una 
impossibilitat que el transport públic et porti allà. Generem una incomoditat que és fer 
aquest transbordament, però no hi ha una impossibilitat total. Ja ho sé, Dani, no em 
fiquis aquesta cara, que no és la millor situació, no? Però de moment aquest juliol i 
agost és així. De cara al següent ple que hi hagi al setembre esperem poder explicar 
que aquesta línia ja la tenim recuperada. 

Sr. Alcalde.- Dani.

Sr. Martín.- Yo, a ver, los días que lo he usado, te tengo que decir que ni al ir ni al 
volver me he sentado. Por lo tanto, digamos que el nivel de ocupación era entre alto y 
muy alto, y lo de la distancia social ya ni te cuento. El tema para la Roca es muy grave, 
que no podamos conectar con un hospital... No estamos hablando de mí, por ejemplo, 
que yo para ir al hospital puedo coger mi coche o puedo tranquilamente intentar ir con 
tiempo y hacer transbordo. Pero yo me imagino a personas que van con patologías 
crónicas al hospital, a visitas reiteradas y cosas parecidas que les digan: «No, no, es 
que ahora usted tiene que ir a la parada de la estación de Sagalés, tiene que hacer un 
transbordo, y no se preocupe que con cinco o diez minutos va a tener de sobras». 
Mira, a mí Jordi Fortí me dijo una vez, cuando nos quitaron la conexión directa con 
Mataró, que el tiempo de espera en Granollers entre el autobús de la Roca cuando te 
dejaba y conectabas con el que venía de Sabadell, el máximo, el máximo, creo 
recordar que dijo diez minutos. Yo ese viaje lo he hecho dos veces en autobús: no ha 
habido ningún día que haya esperado menos de veinte minutos. Menos de veinte 
minutos y soy generoso. Ningún día. Eso quiere decir que, para mí, para hacer algo 
que antes me costaba veinte minutos, veinticinco, me costaba una hora. Ya no te digo 
si tenías que volver si estabas estudiando en Mataró. No sé, dadle las vueltas que 
queráis, pero la L52 para el municipio de la Roca es irrenunciable. No es que 
tengamos que pedir, es que es irrenunciable porque es nuestra única conexión directa 
con el hospital. Y luego la ocupación ahora mismo, ya te lo digo, al menos los días que 
he ido yo, ¿eh? Yo creo que hasta enero no puedo hablar. Y lo de que pagamos el 
3%... eso es hacernos trampa. Pagamos el 3%, pero ¿cuánto usamos? Porque 
estamos pagando toda una serie de líneas de las cuales solo usamos la L52 y un 
poquito de alguna más. Quiero decir, no me estoy peleando con vosotros, quiero decir, 
simplemente es manifestar lo que a mí me manifiestan y os manifiestan a vosotros los 
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ciudadanos de la Roca cuando os ven por ahí. Es que es eso nada más, es hacer un 
grito al aire, nada más. Disculpad. 

Sr. Valls.- Jo en aquest sentit, Dani, m'ho agafo igual, eh? Tal com comentes. 
Nosaltres ja fa setmanes (t'ho recalco) que demanem el retorn de la L52. Entenc que, 
en aquest sentit, el teu argumentari és un reforç i, bé, pots agafar-te al compromís que 
hi seguirem a sobre i que aquesta importància que té la connexió amb l'hospital, la 
capacitat dels autobusos que pugui permetre un distanciament més ampli, i el fet que 
hi hagi més hores, o sigui cada mitja hora en comptes de cada hora, és important. En 
aquest sentit, remem en la mateixa direcció.

Sr. Alcalde.- Gràcies. Senyor Francisco García? 

Sr. García.- Sí. Dos comentaris sobre el conveni, és a dir, a més de sumar-me a això 
que ha dit el company Dani sobre la problemàtica que ens plantegen els autobusos. A 
veure, m'he mirat el conveni i estem parlant contínuament de la línia L52, i jo al 
conveni no l'he trobat. Potser és un problema meu que no l'he sabut veure, però em 
sembla que una línia que ha estat funcionant a principis d'any i que teòricament ha de 
funcionar a partir del mes de setembre... Al conveni jo no he sabut veure que hi hagi 
constància de l'existència d'aquesta línia. I, després, un segon element també 
relacionat amb el conveni: al conveni hi ha tota una sèrie d'horaris que suposo que 
impliquen també un compromís per part de la concessionària que es compliran 
aquests horaris. Quan es posa l'horari de l’L1, que és una línia que passa per la 
Torreta, l'únic que figura és l'horari de Granollers, no hi ha un compromís horari ni de 
parades a la Torreta. I jo crec que això també és un element que hauríem de tenir 
contemplat dins del conveni perquè això també obliga la concessionària a complir unes 
freqüències, uns horaris i unes parades. Mentre que la L51 està clarament definit, l’L1 
és únicament una sèrie de parades dins de Granollers. Dibuixa en el plànol el 
recorregut per la Torreta, però, en canvi, quan fixa els horaris no en diu res. Llavors, 
crec que també són dos elements que s'haurien de tenir en compte en la negociació 
d'aquest conveni.

Sr. Alcalde.- Gràcies.

Sr. Valls.- Tres pantalles obertes, eh?

Sr. Alcalde.- Algú més? Entesos. Jo només acabaria amb tres coses: la primera és 
que jo crec que tots estarem d'acord que el TransGran ens ha sigut positiu, però en la 
realitat actual i les necessitats actuals de la Roca ja no és tan positiu, en algunes 
coses ens falla. I als petits sobretot ens falla viure al costat del germà gran on tots els 
moviments o la majoria dels moviments estan pensats per als horaris de Granollers, 
que a Granollers sí que és importantíssim complir els horaris i, com ara dèiem, moltes 
vegades per complir els horaris després, per exemple, aquests autobusos van molt 
ràpids per la zona que seria des del Peix d'Or, per exemple, fins a la Roca, perquè 
suposo que també han de guanyar temps per recuperar temps que igual s'ha perdut 
en una altra zona. Aquestes són unes realitats que nosaltres tenim amb aquestes 
línies, però aquestes línies, i és veritat el que deia el company Dani, ens fan una mica 
de trampes si només ho mirem amb el 3%. Però també és veritat que nosaltres 
paguem el 3% d'aquesta línia i la utilització d'algunes altres, però a l'hora de voler 
tornar a tenir la recuperació de la L52, som els més petits. Venen més els interessos 
de Granollers o els d'altres poblacions que els nostres, no? Per tant, és d'aquelles 
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coses que són bones: per una banda, estem en el TransGran, però per l'altra banda, 
doncs ens passa això. També és cert que nosaltres no podríem pagar com a la Roca 
del Vallès dues línies, la L51 i la L52, només nosaltres sols. No tindríem capacitat 
financera per aguantar aquesta realitat i, per tant, nosaltres seguirem treballant per 
intentar arranjar aquests problemes, perquè com a petits ens hem de seguir queixant, 
però també és una cosa de què hem de ser conscients i l'hem de poder explicar a 
tothom. L'operador, evidentment, és un operador privat que guanya una concessió i 
que evidentment mira pels seus interessos i, dins de mirar pels seus interessos, 
després intenta complir al màxim els horaris, les línies, etc. Però és el que diem: és un 
operador privat que sempre té la visió també dels costos o de les realitats i aquí també 
nosaltres hi haurem d'acabar... Després, també hauríem de dir que la retirada de les 
línies directes cap a Mataró no va ser una decisió només de Sagalés (que ja sé que 
s'ha dit així, però no d'això), sinó també del Departament de Transports de la 
Generalitat perquè es va intentar fer un estudi sobre el paper amb el qual ens seria 
molt més senzill poder-ho arreglar. Aquí vam tenir una situació que vam reclamar des 
de la Roca i des d'Argentona, i vam anar a veure els responsables de la Generalitat, 
etcètera, però és el que us deia: Mataró i Granollers, dues ciutats que, a més, es 
posen ràpidament d'acord entre elles i són les que a més s’emporti el benefici. Qui va 
perdre enmig d'això vam ser nosaltres, tant a la Roca com a Argentona. Per tant, jo 
crec que haurem de seguir treballant per intentar recuperar algunes d'aquestes coses 
que fa uns anys vam perdre, que ara n'hem perdut unes altres amb la Covid i que no 
ens podem permetre. Jo crec que compartim tots que nosaltres, en una realitat normal, 
no ho podem acceptar i que ara amb les xifres dels moviments, potser sí que és veritat 
que d'aquí a quatre dies ens dirien: «Mireu, ara estem movent autobusos buits o amb 
una persona o amb dues persones», que això també ens està passant i ho estem 
veient per les dates en les quals estem. També des de l'AMTU i des de diferents 
organismes s'ha estat parlant i sona al transport a demanda perquè als operadors i a 
la mateixa Generalitat els pot sortir molt més a compte intentar generar aquests 
transports a demanda. Jo vaig estar amb l'alcalde de Pineda al seu dia i ara em 
disculpareu perquè ara no recordo el càrrec que ocupa. Va canviar, ostres, l'alcalde de 
Pineda ara és de la.... No era de la Federació.

Sr. Fernández.- Era el president de la Federació en el passat mandat.

Sr. Alcalde.- Exacte, però ara té un altre càrrec dintre de... Ostres, ara m'he quedat en 
blanc. Bé... I amb ell ho parlàvem, no? La necessitat quan ell ho va gestionar i vam fer 
la presentació a Pineda d'aquestes possibilitats del transport a demanda, de dir que a 
poblets com nosaltres era necessari, i ells, encara que tenen unes línies que agafen el 
Maresme i els són més fàcils a l'hora de portar gent a urbanitzacions o a llocs una 
mica més llunyans, també tenien aquest problema. Per tant, jo crec que és un 
problema que és molt més gros del que ara hagi sorgit en perdre aquesta línia durant 
aquest temps. Com diu el Dani, la realitat parla per si sola i quan intentes anar a 
Mataró-Granollers o Granollers-Mataró aquests suposats minuts no acaben sent els de 
veritat. No t'esperes deu minuts, no te n'esperes quinze, te n'esperes vint a vegades, i 
a vegades potser algun dia arriben a l'hora, doncs... Hem de treballar perquè aquesta 
sigui la freqüència més habitual, oi?

Sr. Alcalde.- No sé si algú té cap comentari més? Doncs passaríem a l'aprovació, si 
escau.

Votacions: 
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Aprovat per unanimitat

Mocions

B.14- Moció sobre la flexibilització de les despeses dels ajuntament amb motiu 
de la crisi sanitària del coronavirus

Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la Comissió informativa 
general de 16 de juliol de 2020, amb el contingut següent:

Vist que en data 11 de novembre de 2019 es va emetre la resolució d’alcaldia 
nùm. 1504 en virtut de la qual es contractava els serveis del Sr. Martí Sala 
Picola, per tal que dugués a terme la redacció del projecte tècnic executiu per a 
la instal·lació d’una caldera nova i elements associats a ella a la piscina 
municipal de La Roca del Vallès, en substitució de la caldera instal·lada 
actualment, la direcció de la instal·lació i gestions d’inscripció al Registre 
d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya, donat que 
l’ajuntament no disposa de mitjans suficients per a fer front al dit servei atès 
que no disposa de personal tècnic suficient.

Vist que en data 30 de març de 2020 i núm. de registre d’entrada ENTRA-2020-
2572, per part del Sr. Martí Sala Picola, es va registrar d’entrada instància 
juntament amb el document titulat “Projecte tècnic pel canvi de calderes i 
elements associats a la piscina municipal de La Roca del Vallès”.

Posteriorment, en data 7 de maig de 2020, i núm. de registre d’entrada ENTRA-
2020-3697, per part del Sr. Martí Sala Picola, es va registrar d’entrada instància 
juntament amb la última versió del document titulat “Projecte tècnic pel canvi de 
calderes i elements associats a la piscina municipal de La Roca del Vallès”.

Vist que en data 8 de maig de 2020 es va emetre informe tècnic favorable al 
projecte presentat per part dels serveis tècnics municipals.

En l’informe tècnic esmentat s’informa favorablement els aspectes tècnics del 
document titulat “Projecte tècnic pel canvi de calderes i elements associats a la 
piscina municipal de La Roca del Vallès”, el pressupost del qual ascendeix a la 
quantitat de “27.947,28 € incloses despeses generals i benefici industrial; l’IVA 
és de 5.868,93 €. Resulta un total PEM+DG+BI+IVA de 33.816,21 €”.

Així mateix, es preveu en el cos del mateix informe esmentat el següent:

“Aquest projecte ha de servir de base per a la contractació i execució de l’obra 
de canvi d’una de les dues calderes de la instal·lació tèrmica de calefacció i 
aigua calenta sanitària de la piscina de La Roca, i de les modificacions que 
serán necessàries per adaptar les noves calderes a la instal·lació.
Aquesta obra te la consideració d’obra de conservació i manteniment, segons 
la definició de l’article 12.5 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals (ROAS), atès que te com a finalitat substituir la caldera existent, que ha 
arribat a la fi de la seva vida útil”.
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Vist l’informe jurídic de data 9 de juliol de 2020 en el que es deixava constància 
que la legislació aplicable és la següent:

 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la 
qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de 
febrer de 2014 (d'ara endavant, LCSP). Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques aprovat pel. Article 93 del Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual 
s’aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de 
Règim Local.  Articles 4 i 17 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de 
l'Edificació. Articles 3 a 8 i 17 Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual 
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres 
de construcció. Article 12 i 24 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals. Article 16 del Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE). Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. Article 22.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases 
de règim local.

Vist que segons l’article 234 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d' abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya, tenen la 
consideració d'obres locals les que executen els ens locals per prestar els 
serveis de llur competència podent ser ordinàries o d’urbanització.

D'igual manera els articles 8 i 9 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals diferencien 
les obres locals entre ordinàries i d'urbanització.

El projecte, objecte del present informe, vist el contingut del mateix i l'informe 
emès, en data 8 de maig de 2020 per l'Enginyer Tècnic municipal, té el caràcter 
d'obra ordinària local de conservació i manteniment en virtut d’allò establert en 
l’article 12.5 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals

Per tot això, i de conformitat amb l’article 10 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens 
Locals el projecte es regirà per la normativa de règim local, i la seva tramitació 
serà aquella prevista en els articles 36 i següents del Decret 179/1995, de 13 
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens 
Locals.
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Vist el contingut del document presentat per part de Engise Enginyeria, SLP, 
redactat per part del Sr. Martí Sala Picola, Enginyer Tècnic Industrial, titulat 
“Projecte tècnic pel canvi de calderes i elements associats a la piscina 
municipal de La Roca del Vallès”, i que examinat per part dels serveis tècnics 
de l’ajuntament de La Roca del Vallès, aquest conté tots els documents 
necessaris establerts en els articles 24 i 25 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, 
així com en l’article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 
de febrer de 2014.

Vist allò establert en quan al procediment aplicable per l’aprovació del projecte 
esmentat, en l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova 
el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, procedirà adoptar 
acord d’aprovació inicia, sotmetre’l a informació pública per un termini de 30 
dies i procedir posteriorment a adoptar acord d’aprovació definitiva per part del 
mateix òrgan. La publicitat de l’acord d’aprovació inicial es farà en la pàgina 
web de l’ajuntament així com en el BOP de Barcelona.

Tota aquesta tramitació s’ha de dur a terme en un termini màxim de 6 mesos 
donat que excedit el termini esmentat es produiria la caducitat de l’expedient.

Vist l’informe de la intervenció municipal de fons de data 16 de juliol de 2020 en 
virtut del qual es deixa constància que “El Pressupost General de l’Ajuntament 
de La Roca del Vallès per a l’any 2020, no conté cap aplicació pressupostària 
adequada i suficient per dur a terme l’actuació que es contempla en el projecte 
tècnic pel canvi de calderes i elements associats a la Piscina municipal de La 
Roca del Vallès”.

Vist que en relació a l’informe d’intervenció esmentat, s’ha subscrit en data 16 
de juliol de 2020 un complement a l’informe jurídic de data 9 de juliol de 2020.

Vist el contingut de l’article 52.2.o) 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, així com de l’article 22.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local, en relació a la competència del plenari municipal 
per l’aprovació dels projectes no previstos en els pressupostos.

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

PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el projecte d’obra municipal ordinària 
titulat “Projecte tècnic pel canvi de calderes i elements associats a la piscina 
municipal de La Roca del Vallès”, redactat pel Sr. Martí Sala Picola, Enginyer 
Tècnic Industrial, essent l'ajuntament de la Roca del Vallès, promotors del 
projecte. El pressupost de l’actuació ascendeix a la quantitat de “27.947,28 € 
incloses despeses generals i benefici industrial; l’IVA és de 5.868,93 €. Resulta 
un total PEM+DG+BI+IVA de 33.816,21 €”.

SEGON.- SOTMETRE el projecte esmentat a informació pública, per un 
període de trenta dies hàbils comptadors des de l'endemà de la darrera 
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publicació de ['anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la Província en un 
diari de major difusió, en el tauler d'edictes de la casa consistorial i en la web 
municipal (www.laroca.cat), als efectes que es puguin formular, si es considera 
convenient, al·legacions sobre el projecte.

TERCER.- En cas que es presentin al·legacions, es remetran als Serveis 
Tècnics municipals pel seu estudi i resolució, procedint l’emissió d’informe-
proposta de secretaria, procedint-se a donar trasllat del mateix a l’Alcaldia per 
tal de dur a terme l’aprovació definitiva del projecte.

QUART.- Comunicar el present acord a la Intervenció Municipal i als Serveis 
Tècnics Municipals.

Deliberacions: 

Sr. Alcalde.- Aprovat per unanimitat. Aquest ja és el darrer punt de l'ordre del dia que 
teníem. Aquí hem de començar a afegir uns quants punts, sobretot alguns són uns 
convenis de diferents coses que us vam comentar a la Comissió Informativa del ple. 
Us hem enviat la documentació, fins i tot avui us ha arribat alguna documentació d'uns 
convenis amb el Consell Comarcal. Després us explicaré també per un tema que ja 
parlarem la situació actual de diferents àrees de la casa que han fet que a petició dels 
polítics, pressionant perquè tots aquests temes havien de passar pel plenari, han 
arribat fora d'una normalitat que hauria de ser. Us ho agraïm i us demanem disculpes. 
Primer us demanem disculpes per la manera en què ho hem gestionat i ho hem portat 
a ple i, després, els començaríem a comentar. Veig que el senyor Francisco García 
Lorenzana em demana la paraula. Té la paraula.

Sr. García.- Sí, a veure, igual és una qüestió del procediment i estic completament 
equivocat, però ens queda un punt de l'ordre del dia. Ens queda el punt B14.

Sr. Alcalde.- Cert, el que passa és que en el darrer plenari precisament havíem 
d'afegir un punt i recordo que vam dir: “No, hem d'afegir els punts i després la moció”. 
Bé.

Sr. García.- No, és una qüestió de procediment. Res.

Sr. Alcalde.- No, senyor secretari. Hem de passar primer a la moció i després afegir 
els punts?

Sr. Secretari.- A veure. Si entenem que la moció forma part del control, el que es fa, el 
que es diu que els punts ja passen abans de la part de control al govern.

Sr. Alcalde.- No, no. Això és una moció que presenta el PSC, però que podríem haver 
presentat dels grups polítics. Llavors, disculpi, senyor Francisco García Lorenzana. 
Tenen la paraula vostès per explicar-nos la moció. La vam comentar en el darrer ple, 
però si són tan amable, si us plau.

Sr. García.- Sí, gràcies, senyor alcalde. A veure, aquesta moció ve d'una moció similar 
que va presentar el grup municipal Ciutadans a l'últim ple. Allà es va plantejar que 
nosaltres com a grup municipal ens comprometíem a presentar una moció més o 
menys similar que crèiem o creiem que pot tenir la unanimitat d'aquest plenari sobre el 
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tema de la flexibilització de les regles de despeses de l'ús dels superàvits, sobretot, i la 
taxa de reposició que permetria que els ajuntaments ocupéssim les places de personal 
que tenim buides. Nosaltres l'hem presentada en nom del PSC, però si tot el plenari hi 
està d'acord, nosaltres no tenim cap mena d'inconvenient que sigui una moció 
presentada per tots els grups que estem representats aquí, al plenari. Llegiré 
únicament els acords, no llegiré tota l'argumentació perquè seria molt llarg, que serien: 
primer, demanar al Govern de l'Estat la flexibilització de la regla de despesa per a 
totes les administracions locals amb superàvit; segon, demanar al Govern de l'Estat la 
pròrroga del destí del superàvit de 2019 per a l'any 2020 i sol·licitar que s'autoritzi que 
els ajuntaments puguin realitzar despeses en àrees de les quals no són estrictament 
competents; tercer, demanar l’eliminació de la taxa de reposició per als Ajuntaments 
que han complert les regles fiscals i disposen de romanent; quart, demanar al Govern 
de la Generalitat que impulsi una reforma de la Llei de Bases de Règim Local i de la 
Llei d’Hisendes Locals per recuperar el principi d’autonomia local; cinquè, demanar al 
Govern de la Generalitat que destini a les administracions locals recursos addicionals 
del Fons de Cooperació Local i que es flexibilitzin els criteris de despesa; sisè, donar 
coneixement de l’aprovació d’aquesta moció a la ciutadania de la Roca del Vallès 
mitjançant els mitjans de comunicació local i setè, traslladar aquest acord a les entitats 
municipalistes, al Govern de l’Estat i al Govern de la Generalitat de Catalunya. Aquests 
són temes que en aquests moments s'estan negociant en l’àmbit estatal i a través de 
la Federación Española de Municipios i Provincias de la qual formen part les dues 
entitats municipalistes catalanes, la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació 
Catalana de Municipis, de la qual, a més, formem part els ajuntaments de tota 
Catalunya i també els grups polítics que estem representats aquí al plenari. Gràcies.

Sr. Alcalde.- Gràcies. No sé si algú vol dir alguna cosa. Anna? No sé si… Sí, Marta, 
un segon. Dani? Marta?

Sra. Pujol.- Bé, nosaltres, el nostre grup, hem mirat la moció i com a regidora 
d'Hisenda i com a membres del govern municipal, jo crec que moltes vegades ens hem 
plantejat que molts d'aquests punts que menciona la moció són bons per als 
ajuntaments. Estaria bé que en moments com els que hem viscut aquest any, amb el 
tema de la Covid, ho haguéssim pogut manegar, tot i que malauradament el nostre 
ajuntament no té liquidat 2019 i, per tant, manegar els romanents de tresoreria en 
aquests moments és impossible, però entenem que generalment és una bona 
proposta. Per tant, des de Junts creiem que se li pot donar suport.

Sr. Alcalde.- Gràcies. Bé, jo crec que amb una moció com aquesta és important això 
que comentava la Marta, però crec que demanen moltes més coses de les quals 
probablement tant la Generalitat com el govern central, el govern del Estado, valoren, 
però que em sembla molt bé demanar-les perquè, entre altres coses, quan 
demanàvem el tema de la flexibilització, també amb la manera de poder posar 
persones que treballin a l'ajuntament i amb els acords, nosaltres també hi estem 100% 
a favor. Jo el que et volia preguntar, i per això preguntava si el Dani o l'Anna volien 
intervenir, era per seguir amb la proposta que havia fet el Francisco García sobre la 
possibilitat de fer una moció conjunta. Jo crec que el grup d’Esquerra podria ja no 
només donar suport a aquesta moció, que li donarem segur, si no també demanar que 
fos conjunta. Entenc que en Francisco ha comentat si era unànime i, per tant, aquí el 
posicionament d'Esquerra seria que per a nosaltres sí, per Junts, pel que ha dit la 
Marta i perquè està movent el cap, entenc que també. El Dani no sé si la veuria també 
conjunta o no.
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Sr. Dani.- Sí, sí, perfectamente.

Sr. Alcalde. També. L'Anna no ho sé…

Sr. Raymí.- Sí, sí. En el nostre cas també la veiem perfecte. Tot el que sigui bo per al 
poble…

Sr. Alcalde.- D'acord. Llavors, jo diria, amb l'oferiment que ens feia el Paco i si us 
sembla bé, de canviar el fet que és una moció que presenta el grup del PSC i faríem 
que és una moció conjunta dels grups municipals amb representació. Us sembla bé? 
Sí? Llavors passem a votació. Senyor secretari, com és… Perdó, Paco.

Sr. García.- No, simplement volia agrair a la resta de grups la bona voluntat per 
consensuar un document que jo crec que és positiu per al funcionament general no 
únicament de l'ajuntament de la Roca, sinó per als ajuntaments en general que ara 
mateix estem molt limitats amb tot el tema pressupostari, tot el tema de personal i que 
ens impedeix poder exercir totes les funcions i totes les competències que tenim i les 
que hem d'exercir perquè hi ha altres administracions que no les fan. Simplement 
agrair a la resta de grups la seva actitud. Gràcies.

Sr. Alcalde.- Gràcies. Senyor secretari, donant per fet que canviaríem el títol de la 
moció, hauríem de votar aquest canvi? O ho donaríem per fet i passaríem directament 
a la votació de la moció?

Sr. Secretari.- Entenc que la moció en si mateixa no és un fi. Una altra cosa és que 
s'hi fiqui qui la presenta que, de fet, oficialment l'ha presentada el grup socialista, però 
el que passa és que tots els grups municipals s'hi afegeixen. No hi ha una esmena de 
la moció.

Sr. Alcalde.- No, no esmenem res, sinó que diríem que és una moció presentada per 
tots els grups municipals.

Sr. Secretari.- Quedarà així reflectit en l'acta i jo entenc que no caldria fer una votació 
perquè no és una esmena al text.

Sr. Alcalde.- Perfecte. Doncs llavors passaríem a votar directament la moció. 

Votacions: 

Aprovat per unanimitat

PROPOSTES D’URGÈNCIA

Sr. Alcalde.- Per tant, queda aprovada per unanimitat.

Sr. Alcalde.- Perdoneu. Un moment. Ara silencio un moment el micro d'en Carles. 
Doncs bé, d'acord. Sí, sí. Passem al que us comentava: aquestes necessitats de 
presentar aquestes diferents aprovacions si escauen de diferents temes. Sí que us vull 
comentar que n'hi ha alguns que són ajuts com el teixit associatiu, l'aprovació d'una 
moció pressupostària, etcètera. Els anem tractant un per un, però hem de recordar que 

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació 9c8145c6aeba417bb1d56b0544ddfe5b001 Data document: 19/08/2020

Url de validació https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027

Metadades Classificador:Acta  -     Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

Signatura 1 de 2

Antoni Peralta Garcerá 06/10/2020 SECRETARI

Signatura 2 de 2

Albert Gil i Gutiérrez 06/10/2020 ALCALDE

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027


Ajuntament de la Roca del Vallès                                                       
C/ Catalunya, 24

08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16

ajuntament@laroca.cat 
www.laroca.cat

aquests en entrar per urgència, sí que s'haurà de votar la urgència abans de votar la 
proposta, d’acord? No sé si algú vol dir alguna cosa abans que comencem. 

Aprovació modificació del conveni per a la gestió i prestació del servei bàsic 
d’atenció social amb el CCVO

Es posa en consideració del ple la proposta amb el contingut següent:

Vist l’informe de la Cap de l’Area de Serveis i Atenció a les Persones de data 
15 de juliol de 20202, que diu textualment: 

Atès que en data 13 de desembre de 2018, el Ple del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental (en endavant CCVO), va aprovar l’addenda al conveni de 
col·laboració en la gestió i la prestació del servei bàsic d’atenció social en el 
municipi de la Roca del Vallès, la qual feia referència a la prestació dels serveis 
socials al municipi, i que establia en el seu article 1 el següent:

“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.”

El Ple de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, celebrat en data 20 de desembre 
de 2018, va aprovar també l’esmentada addenda, essent la darrera signatura 
del conveni de data 11 de gener de 2019.

El 22 de febrer de 2019 es dicta resolució d’alcaldia 259/19, notificada al CCVO 
en data 25 de febrer, per la qual s’incoa la tramitació de l’adscripció de 
l’administratiu que estava donant suport als serveis socials bàsics de la Roca, a 
un altre lloc de treball dins de l’organització de l’Ajuntament de la Roca. 

En data 13 de març la tècnica superior de SSP, emet l’informe que es transcriu: 

“Vista la provisió de l’Alcaldia 259/19, de data 22 de febrer de 2019, en el que 
s’ordenava que s’incoï la tramitació de l’adscripció del senyor Xavier González, 
administratiu i funcionari de carrera de l’ajuntament de la Roca del Vallès, a 
l’Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics, per reforçar el suport administratiu en la 
tramitació dels expedients que afectin als recursos humans de l’ajuntament, 
efectuant també l’adscripció de la plaça que n’ocupa, així com sol·licitar a la 
responsable tècnica de l’Àrea de Serveis d’Atenció a les Persones un informe 
sobre les possibilitats existents per a la cobertura de les necessitats de suport 
administratiu per a la tramitació dels expedients dels serveis socials al municipi, 
incloent-hi la de sol·licitar el suport administratiu al Consell Comarcal del Vallès 
Oriental del Vallès Oriental, amb indicació de les hores que serien necessàries i 
els altres aspectes que s’entenguin adients.

Atès que el Ple de la Corporació, celebrat en data 20 de desembre de 2018, va 
aprovar l’addenda d’un conveni signat amb el Consell Comarcal del Vallès 
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Oriental, el qual feia referència a la prestació del serveis socials al municipi, en 
què s’establia al seu article 1 el següent:
“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.”

Atès que d’acord amb aquest conveni, la gestió del servei bàsic d’atenció social 
al municipi de la Roca del Vallès és assumit pel Consell Comarcal, en exercici 
de les competències que li corresponen.

Atès que actualment els Serveis Socials Municipals estan gestionats des del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental, que és qui ostenta la competència per 
realitzar aquest servei, i tot el personal existent en aquesta àrea pertany al 
mateix Consell, així com la coordinació del mateix, per tant, entenc que el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental seria l’ens adequat per delimitar la 
necessitat del suport administratiu. Malgrat això, l’experiència del funcionament 
de l’àrea de serveis socials porta a pensar que una sola persona, en aquest cas 
una administrativa del CCVO de 30 hores setmanals, no és suficient per a 
realitzar les tramitacions administratives de més de 50 programes que gestiona 
aquest servei. 

Per tant, crec necessària la incorporació d’una altra persona que doni suport 
administratiu a jornada complerta en aquesta àrea de serveis socials, i entenc 
que aquest suport l’hauria de valorar i proveir el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, que és qui ostenta dita competència. 

Es proposa:

- Sol·licitar al CCVO que, en virtut del conveni abans esmentat, pugui disposar i 
proveir dels serveis d’una persona que doni suport administratiu a jornada 
complerta en aquesta àrea de serveis socials de l’UBASP de l’Ajuntament de 
La Roca del Vallès”

En data 16 d’abril de 2019, i amb registre d’entrada numero 3774, el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental notifica a l’Ajuntament l’acord del Ple del CCVO, 
de data 10 d’abril de 2019 sobre la modificació del conveni per a la gestió i 
prestació del servei bàsic d’atenció social, i que explicita els següents pactes :

1- Objecte:  L’objecte d’aquesta addenda és la modificació del conveni de 
col·laboració en la gestió i prestació del servei bàsic d’atenció social en 
el municipi de la Roca del Vallès, entre el CCVO i l’Ajuntament, per 
incloure-hi un/a administratiu/va.

2- Contingut de la modificació:  Per raó d’aquesta addenda, es modifica el 
pacte 2.2. del Conveni per incloure un/a administratiu/va amb una 
dedicació setmanal de 37,5 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, d’acord amb el 
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conveni col·lectiu o l’acord regulador de les condicions laborals dels 
funcionaris del CCVO.

3- Import anual estimat de l’administratiu/administrativa:  s’inclou un 
quadre on s’explicita:

4- Conservació del conveni:  El contingut del conveni es manté vigent en 
tot allò que ho hagi estat modificat per aquesta addenda i no en sigui 
contradictori

5- Vigència:  l’Addenda entra en vigor en la data de la seva signatura i 
estén els seus efectes de l’1 d’abril de 2019 fins a la finalització del 
Conveni que modifica.

En data 25 de novembre de 2019, i amb registre d’entrada 11024, el CCVO 
notifica  a l’Ajuntament que la persona que ocuparà el lloc de treball 
d’administratiu a l’UBASP de la Roca del Vallès serà la Sra. Marisa Gómez 
Fernández de Aramburo, així com també comunica que els costos a assumir 
seran els següents:

En data 13 de gener de 2020, i amb registre d’entrada 309, el CCVO notifica a 
l’Ajuntament l’acord del Ple del CCVO, de data 24 de desembre de 2019, pel 
qual s’aprova l’esmena de la modificació del conveni per a la prestació del 
servei d’atenció social amb l’Ajuntament de la Roca del Vallès, en el següent 
redactat
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Consideracions de gestió 

Com ja es va explicitar en l’informe emès amb anterioritat, la l’experiència del 
funcionament de l’àrea de serveis socials porta a pensar que una sola persona, 
en aquest cas una administrativa del CCVO de 30 hores setmanals, que es el 
personal administratiu que quedava després de la mobilitat administrativa del 
personal municipal que donava suport a serveis socials, cap a una altra servei 
municipal, no és suficient per a realitzar les tramitacions administratives que les 
funcions del servei d’atenció social bàsic disposa.

Per tant, es veuria convenient la incorporació d’una altra persona que doni 
suport administratiu a jornada complerta en aquesta àrea de serveis 
socials, segons proposta de modificació del conveni de gestió dels serveis 
socials bàsics realitzada per part del Consell Comarcal.

Pel que fa al finançament d’aquesta figura, el Consell Comarcal proposa una 
estructura de costos segons el següent requadre
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Sense entrar en la quantitat del salari especificat, es comprova que la proposta 
d’import a abonar per l’Ajuntament és el 100% del cost de la figura 
administrativa, i correspon a 32.381,87 € anuals.

No obstant, en el document que es proposa aprovar, la despesa total s’explicita 
en  24.286,40 €. 

Aquest import ha quedat rectificat en la proposta d’esmena de modificació del 
conveni, que també es proposa aprovar en aquest acte administratiu,  on ja 
consta la quantitat de 32.381,87 € anuals en consonància amb l’estudi de 
costos proposat.

Aquest import es farà efectiu segons el conveni de gestió i de prestació bàsica, 
del qual aquest document és una addenda. 

Consideracions jurídiques

PRIMER.- Normativa aplicable:

 Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
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 Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contratos del Sector Público, por la 
que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo i del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febro de 2014 (LCSP).

  Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el 
Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

 Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

 Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i del procediment de les 
administracions publiques de Catalunya

 Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de abril, que aprova el Text refós de la 
Llei Municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC).

 Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, que aprova el Text refós de 
la Llei de l’Organització comarcal.

 Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.

 Decret 179/1995, de 13 de juny que aprova el Reglament d’Obres, 
activitats i serveis de les entitats locals (ROAS).

SEGON.- Assistència comarcal als municipis.

Tal i com s’està plantejant aquest conveni, sembla que es proposi una 
assistència a l’ajuntament per cobrir unes funcions que el mateix Ajuntament té 
dificultats per exercir, el que tindria cabuda dins de la competència 
d’assistència comarcal als municipis. 

Si acceptessin aquesta hipòtesi, caldria fer referència al règim d’aquesta 
assistència.

Ara bé, ja es pot avançar que aquesta hipòtesi s’ha de rebutjar, en el senti 
que la competència de la gestió de l’àrea bàsica de serveis socials li 
competeix al Consell Comarcal, no pas a l’ajuntament, per la qual cosa, 
l’establiment de suport administratiu per fer aquesta gestió li 
correspondria al mateix Consell Comarcal, atès que en el conveni en què es 
determina que aquest servei és de competència comarcal, es va determinar 
que el compromís de l’ajuntament era de finançament de dos treballadors 
socials i de dos educadors socials.

Cal no oblidar, per un altre cantó, que l’informe de la tècnica superior de SSP 
posa de manifest la necessitat d’aquest suport administratiu i que si la 
Corporació ha de valorar si està disposada a contribuir al finançament 
d’aquest suport administratiu per tal de garantir el bon funcionament 
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d’aquests serveis de cara als seus ciutadans, encara que la competència 
correspongui al Consell Comarcal.

S’entén que no resulta aplicable a aquest conveni el règim d’assistència 
comarcal pel motius que s’exposen a continuació.

El Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, que aprova el Text refós de la 
Llei de l’Organització comarcal, regula en diversos articles les competències i 
funcions de les entitats comarcals: 

25.1. Correspon a la comarca l’exercici de les competències següents:

a) Les que li atribueix aquesta Llei en matèria de cooperació, assessorament i 
coordinació dels ajuntaments, d'acord amb el que estableix l'article 28. 

b) Les que li atribueixin les lleis del Parlament. L'atribució de competències per 
lleis sectorials s'ha de fer tenint en compte la tipologia de les comarques, sens 
perjudici de l'atribució directa de competències als ajuntaments dels municipis 
que compleixin els requisits mínims de població, capacitat econòmica o 
capacitat de gestió, d'acord amb els criteris objectius que estableixin les 
mateixes lleis sectorials. 

c) Les que li deleguin o li encarreguin de gestionar l'Administració de la 
Generalitat, la diputació corresponent, els municipis, les mancomunitats i les 
comunitats de municipis, i les organitzacions associatives d'ens locals 
regulades pels títols X i XI del Decret Legislatiu 2 / 2003, de 28 d'abril (LCAT 
2003, 380), pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya. Les delegacions o els encàrrecs de gestió han d'anar 
acompanyats de la transferència dels recursos necessaris per exercir-los.

Art. 28. Assistència i cooperació als municipis 

28.1.Correspon a les comarques: 

a) Prestar assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis. 
b) Cooperar econòmicament en la realització de les obres, els serveis o les 
activitats dels municipis. 
c) Garantir, subsidiàriament, la prestació dels serveis municipals obligatoris en 
els municipis que, per raó de la seva població, no estan obligats a prestar-los. 
d) Cooperar amb els municipis en l'establiment de nous serveis necessaris per 
al desenvolupament del territori. 
e) Establir i coordinar, amb l'informe previ dels ajuntaments afectats, les 
infraestructures, els serveis i les actuacions d'àmbit supramunicipal. 

28.2. En tot cas, la comarca ha d'exercir 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 
llur tipologia quant a la activitat econòmica predominant. 

Art.30 Assessorament als municipis 
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Sense perjudici de les competències que en aquest àmbit corresponen també a 
les diputacions provincials: 
a) En cada comarca hi ha d'haver un servei de cooperació i d'assistència 
municipals encarregat d'assessorar els municipis que ho sol · licitin en matèria 
juridicoadministrativa, economicofinancera i d'obres i serveis. El consell 
d'alcaldes, atenent la tipologia dels municipis que integren la comarca, pot 
acordar no crear aquest servei. 
b) En qualsevol cas, la comarca ha de garantir subsidiàriament l'exercici en les 
corporacions municipals de les funcions públiques de secretaria i de control i 
fiscalització reservades als funcionaris amb habilitació de caràcter estatal. 

L’article 39, al regular els recursos de les comarques, estableix que:
“Les finances de les comarques es nodreixen dels recursos següents:

1. Els ingressos de dret privat.
2. Les taxes per la prestació de serveis o la realització d'activitats de la 

seva competència.
3. Les contribucions especials per a l'execució d'obres o per a 

l'establiment, l'ampliació o la millora de serveis de la competència 
comarcal.

4. Les participacions en impostos de l'Estat i de la Generalitat establertes a 
favor de les comarques.

5. Les subvencions i els altres ingressos de dret públic.
6. Els procedents d'operacions de crèdit.
7. Les multes.

39.2 Corresponen també a les comarques participacions en els ingressos 
provincials si assumeixen competències de les diputacions en virtut de la 
redistribució competencial efectuada pel Parlament.”
Article 41  Aportacions dels municipis

“Les finances comarcals es nodreixen també de les aportacions dels municipis 
de la comarca. Les comarques, amb consulta prèvia als municipis, han 
d'establir els criteris de càlcul de les aportacions municipals, en els quals s'han 
d'incloure necessàriament, com a paràmetres de proporcionalitat, el nombre 
d'habitants i l'aprofitament dels serveis prestats per la comarca.”
El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de abril, que aprova el Text refós de la Llei 
Municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), parla de les comarques, 
entre d’altres,  en els articles 85, 93 i 150:
Art. 85. Competències de la comarca. “Correspon a la comarca realitzar 
activitats i prestar serveis públics d'interès supramunicipal. Li correspon també 
assegurar l'establiment i 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”.
Art. 93. Assistència i cooperació comarcal
93.1. Les funcions d'assistència i cooperació es poden complir també a favor de 
la comarca, si aquesta exerceix competències municipals. 
93.2. D'acord amb els criteris de coordinació a què es refereix l'article 185 i, si 
escau, per mitjà de convenis entre les diputacions i els consells comarcals, 
s'han d'establir els mecanismes de suport que siguin necessaris perquè la 
comarca pugui desplegar les competències que li atribueix la Llei de 
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l'Organització Comarcal de Catalunya en matèria d'assistència i cooperació i 
d'exercici de les funcions públiques necessàries en l'àmbit municipal.
Art. 150. Establiment de convenis o creació de consorcis 
150.1. Els ens locals supramunicipals que tenen atribuïdes funcions de 
cooperació poden, amb aquesta finalitat, establir convenis o crear consorcis 
amb llurs municipis. Aquesta facultat s'ha d'exercir amb criteris objectius i 
d'acord amb el principi d'igualtat i amb els criteris de coordinació establerts. Si 
en el conveni o en el consorci participa una diputació provincial, és necessari 
l'informe previ del consell o els consells comarcals afectats. 
150.2. Les diputacions provincials i els consells comarcals poden establir 
convenis de cooperació amb finalitat idèntica a la que estableix l'article 93.2.
El Decret 179/1995, de 13 de juny que aprova el Reglament d’Obres, activitats i 
serveis de les entitats locals (ROAS), també regula la prestació dels serveis 
municipals per part de les comarques, en els articles 167 i 175 i els articles 303 
a 311 regula els convenis de cooperació: 
Art.167.1 La comarca, de conformitat amb el que estableixi el programa 
d'actuació, pot prestar serveis de competència municipal en els següents 
supòsits: 
a) En cas de dispensa de la prestació dels serveis mínims o en els supòsits 
especials establerts per la legislació de règim local. 
b) En virtut de delegació o conveni. 
L’art. 175 estableix que la comarca pot prestar serveis municipals en virtut de 
delegació o conveni de conformitat amb les previsions establertes en el 
programa d'actuació comarcal. En aquests supòsits s'ha de garantir la 
intervenció dels municipis corresponents en la prestació del servei.

Per tant, si la competència de la gestió de l’àrea bàsica dels serveis socials 
correspon al Consell Comarcal, no sembla aplicable aquest règim d’assistència, 
que sembla que ve referit a l’ajuda als municipis per fer efectives les seves 
competències.

Sí que resultaria aplicable el que estableix l’article 41 del Decret Legislatiu 
4/2003, de 4 de novembre, en el sentit que el conveni, des del punt de vist 
de l’ajuntament, el que pot buscar és que l’ajuntament ajudi a finançar al 
Consell Comarcal per garantir la correcta prestació d’aquest servei.

I és aquesta la interpretació que s’ha de donar a aquest conveni. 
L’ajuntament efectua una aportació municipal per garantir la correcta 
prestació de la gestió de l’àrea bàsica de serveis socials del Consell 
Comarcal a la Roca del Vallès. Això implica, per una altra banda, que el 
Consell Comarcal ha d’aclarir i especificar d’on surt l’import total a pagar 
per part de l’Ajuntament, atès que el que l’Ajuntament ha d’ajudar a 
finançar és tan sols el cost del servei, o una part d’ell, segons les seves 
pròpies disponibilitats pressupostàries i econòmiques, en el benentès 
que la manca d’aportació municipal no pot implicar que el servei de 
titularitat comarcal deixi de ser prestat.  

Aquesta interpretació que s’entén la correcta, també descarta l’aplicació del 
règim de l’encàrrec de gestió per a aquesta situació previst a l’article 11 de la 
Llei 40/2015, 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP) i a 
l’article 10 de la Llei 26/2010, de Règim Jurídic i de Procediment de les 
Administracions Públiques de Catalunya.
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El primer d’aquests articles estableix les següents normes per a l’encàrrec de 
gestió:

“1. La realización de actividades de carácter material o técnico de la 
competencia de los órganos administrativos o de las Entidades de Derecho 
Público podrá ser encomendada a otros órganos o Entidades de Derecho 
Público de la misma o de distinta Administración, siempre que entre sus 
competencias estén esas actividades, por razones de eficacia o cuando no se 
posean los medios técnicos idóneos para su desempeño.
Las encomiendas de gestión no podrán tener por objeto prestaciones propias 
de los contratos regulados en la legislación de contratos del sector público. En 
tal caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en ésta.
2. La encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de la 
competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, siendo 
responsabilidad del órgano o Entidad encomendante dictar cuantos actos o 
resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los que se integre la 
concreta actividad material objeto de encomienda.
En todo caso, la Entidad u órgano encomendado tendrá la condición de 
encargado del tratamiento de los datos de carácter personal a los que pudiera 
tener acceso en ejecución de la encomienda de gestión, siéndole de aplicación 
lo dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal.
3. La formalización de las encomiendas de gestión se ajustará a las siguientes 
reglas:
a) Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos administrativos o 
Entidades de Derecho Público pertenecientes a la misma Administración 
deberá formalizarse en los términos que establezca su normativa propia y, en 
su defecto, por acuerdo expreso de los órganos o Entidades de Derecho 
Público intervinientes. En todo caso, el instrumento de formalización de la 
encomienda de gestión y su resolución deberá ser publicada, para su eficacia, 
en el Boletín Oficial del Estado, en el Boletín oficial de la Comunidad Autónoma 
o en el de la Provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano 
encomendante.
Cada Administración podrá regular los requisitos necesarios para la validez de 
tales acuerdos que incluirán, al menos, expresa mención de la actividad o 
actividades a las que afecten, el plazo de vigencia y la naturaleza y alcance de 
la gestión encomendada.
b) Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos y Entidades de 
Derecho Público de distintas Administraciones se formalizará mediante firma 
del correspondiente convenio entre ellas, que deberá ser publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado», en el Boletín oficial de la Comunidad Autónoma o 
en el de la Provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano 
encomendante, salvo en el supuesto de la gestión ordinaria de los servicios de 
las Comunidades Autónomas por las Diputaciones Provinciales o en su caso 
Cabildos o Consejos insulares, que se regirá por la legislación de Régimen 
Local.”
Mentre que l’article 10 estableix el següent:

 “Article 10
Encàrrec de gestió
1. La realització d'activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la 
competència dels òrgans administratius, els organismes o les entitats públiques 
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pot ésser encarregada a altres òrgans, organismes o entitats públiques de la 
mateixa administració o d'una altra de diferent, per raons d'eficàcia o quan no 
es tinguin els mitjans tècnics idonis per a dur-la a terme.
2. L'encàrrec de gestió no comporta la cessió de la titularitat de la competència 
ni dels elements substantius del seu exercici i, per tant, és responsabilitat de 
l'òrgan, organisme o entitat pública que l'ha fet dictar els actes o les resolucions 
de caràcter jurídic que hi donin suport o en què s'integri l'activitat material 
concreta objecte de l'encàrrec.
3. L'encàrrec de gestió entre els òrgans, els organismes o les entitats públiques 
que pertanyen a la mateixa administració s'ha de formalitzar en els termes que 
estableix llur normativa i, si no n'hi ha, per acord exprés dels òrgans, 
organismes o entitats públiques que hi intervenen. L'instrument de formalització 
i la resolució de l'encàrrec de gestió s'han de publicar, perquè tinguin eficàcia, 
en el diari o butlletí oficial corresponent.
4. Cada administració pot regular, per reglament, els requisits dels acords a 
què fa referència l'apartat 3, que han d'incloure, com a mínim, la menció 
expressa de l'activitat o les activitats afectades, el termini de vigència i la 
naturalesa i l'abast de la gestió encarregada.
5. Si l'òrgan, organisme o entitat pública que rep l'encàrrec no pertany a la 
mateixa administració que el fa, l'encàrrec s'ha de formalitzar mitjançant un 
conveni, llevat que es tracti de la gestió ordinària dels serveis de l'Administració 
de la Generalitat per a les entitats locals, que s'ha de regir per la legislació de 
règim local. El conveni de col·laboració ha d'establir almenys les 
determinacions següents:
a) L'abast i el contingut de l'activitat encarregada.
b) Les raons que justifiquen l'encàrrec.
c) La fórmula de finançament de l'activitat encarregada, amb la indicació dels 
crèdits pressupostaris corresponents que es transfereixen.
d) Les relacions i les actuacions per a fer el seguiment i control de l'encàrrec.
e) El termini de vigència del conveni.
6. L'òrgan, organisme o entitat pública que rep l'encàrrec el pot gestionar 
directament o pels mitjans que estableixen la legislació de contractes del sector 
públic i, si escau, la normativa de règim local.
7. El règim jurídic de l'encàrrec de gestió no és aplicable si l'encàrrec té un 
objecte propi d'un contracte inclòs en l'àmbit d'aplicació de la legislació de 
contractes del sector públic. D'acord amb el que disposa la dita legislació, 
l'encàrrec només es pot fer a organismes o entitats públiques que tinguin la 
condició de mitjà propi de l'administració, organisme o entitat pública.
8. Les diferents administracions públiques catalanes poden delegar funcions 
públiques en els col·legis professionals competents per raó de la matèria, 
especialment les que es refereixen a funcions de comprovació documental i 
tècnica dels treballs, i també, si escau, d'excel·lència professional, preceptius 
per a l'obtenció de títols administratius habilitants, o en altres procediments, 
tramitacions administratives o processos de contractació. La delegació es 
formalitza per mitjà de convenis de delegació que n'han d'establir les 
condicions i llur abast.”
Com es pot comprovar, aquest encàrrec de gestió ha de ser justificat per la 
necessitat que té una Administració d’encarregar-li a una altra que realitzi 
activitats de caràcter material, tècnic o de serveis que són de la seva 
competència, “per raons d'eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics 
idonis per a dur-la a terme.”
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No resulta aplicable aquest règim en el sentit que, un cop més s’ha de repetir, 
la competència per a la gestió d’aquests serveis socials correspon al Consell 
Comarcal i, en conseqüència, difícilment li pot encarregar l’Ajuntament al 
Consell Comarcal que realitzi una activitat o servei que ja és competència del 
mateix Consell Comarcal.
Ara bé, podria sorgir el dubte de si realment l’Administració competent per a la 
gestió d’aquests serveis socials és el Consell Comarcal, principi en què es 
fonamenta l’argumentació fins ara defensada. És per això que escau fer una 
anàlisi en aquest sentit.
TERCER.- Competència per a la prestació dels serveis socials bàsics.

L’article 34 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.
Aquest és el cas del municipi de la Roca del Vallès. En conseqüència, 
l’Administració competent per a la gestió d’aquesta àrea bàsica és el Consell 
Comarcal i d’aquesta forma, el conveni signat entre totes dues administracions 
l’any 2019, implicava un canvi fonamental en referència al conveni aprovat en 
data de 2 d’agost de 2018, en el sentit que en aquest conveni es preveia una 
participació i col·laboració amb l’Ajuntament per a la prestació del  servei bàsic 
d’atenció social al municipi de la Roca del Vallès, mentre que en el conveni de 
l’any 2019 es determinava que l’esmentada prestació havia de ser realitzada 
pel Consell Comarcal. Aquest va ser el fonament, així mateix, per procedir a la 
subrogació del personal de serveis social de l’Ajuntament de la Roca del Vallès 
al Consell Comarcal del Vallès Oriental, tal i com preveia l’esmentat conveni.
I la fonamentació jurídica d’aquest canvi obeïa a un exercici competencial 
atorgat al Consell per part de la LSS. 
Cal preguntar-se si la competència ja corresponia al Consell Comarcal, quin ha 
estat el motiu pel qual l’Ajuntament l’ha estat exercint durant els anys anteriors, 
tenint present que aquesta matèria no és susceptible de competència pròpia 
atorgada a l’Ajuntament, segons l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i que 
no consta que hagi estat delegada per la Generalitat ni tampoc autoritzada en 
exercici del procediment establert a l’article 7.4 del mateix cos legal. Sí que és 
veritat que l’article 84 de la Llei Orgànica 6/2006, d e 19 de juliol, per la qual 
s’aprova l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, atorga als governs locals de 
Catalunya la possibilitat d’ostentar competències pròpies sobre la matèria, 
entre d’altres, de l’ordenació i prestació de serveis bàsics a la comunitat, però 
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sempre en els termes que determinin les lleis. I en aquest sentit, l’esmentat 
article 34 LSS és prou clar. Per una altra banda, l’article 8.1 de la Llei 40/2015, 
1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP) determina que la 
competència és irrenunciable, llevat de les oportunes delegacions que 
s’efectuïn.
És a dir, no s’aprecia un motiu legal determinat perquè l’Ajuntament assumís en 
els anys anteriors a l’any 2019 aquesta competència de serveis socials com a 
pròpia.
Fetes aquestes apreciacions, es planteja també la qüestió de la necessitat de 
finançar, per part de l’Ajuntament, la prestació d’uns serveis, la competència 
dels quals correspon al Consell Comarcal. 
Sí que és cert que una de les determinacions pròpies dels convenis 
administratius és la dels compromisos econòmics assumits per les parts 
signatàries, quan comportin obligacions d’aquest caire (article 48.4 i 49 d) 
LRSJP i que els convenis han de ser financerament sostenibles per a les parts 
que assumeixin compromisos financers. 
Tan sols des de l’òptica de la necessitat d’un suport financer per la càrrega de 
prestar un servei que fins a l’any 2019 el Consell Comarcal no havia prestat, tot 
i que li corresponia,  es pot entendre aquesta aportació econòmica. Ara bé, un 
cop assimilada aquesta càrrega, cal preguntar-se fins a quin punt aquesta 
aportació s’ha de mantenir en el mig termini. Sí que es podria estudiar el seu 
manteniment en un termini concret de temps si s’acredita que el Consell 
Comarcal la necessita per prestar aquest servei. Ara bé, ha de constar dita 
acreditació així com la justificació de la despesa.  
Per aclarir l’àmbit competencial al qual s’està fent referència, val a dir que 
l’article 31 LSS estableix les competències que corresponen als municipis en la 
prestació de serveis socials, aclarint al seu punt segon que les comarques 
supleixen als municipis de menys de vint mil habitants en la titularitat de les 
competències pròpies dels serveis socials bàsics que aquests municipis no 
estiguin en condicions d’assumir directament o mancomunadament. En aquest 
sentit:
“Article 31
Competències dels municipis
1. Corresponen als municipis les competències següents:
a) Estudiar i detectar les necessitats socials en llur àmbit territorial.
b) Crear i gestionar els serveis socials necessaris, tant propis com delegats per 
altres administracions, d'acord amb la Cartera de serveis socials i el pla 
estratègic corresponent.
c) Elaborar plans d'actuació local en matèria de serveis socials i participar, si 
escau, en el pla d'actuació de l'àrea bàsica corresponent.
d) Establir els centres i els serveis corresponents a l'àmbit propi dels serveis 
socials bàsics.
e) Complir les funcions pròpies dels serveis socials bàsics.
f) Promoure la creació dels centres i els serveis corresponents a l'àmbit propi 
dels serveis socials especialitzats i gestionar-los, en coordinació amb 
l'Administració de la Generalitat i l'ens local supramunicipal corresponent, 
d'acord amb la Cartera de serveis socials i el pla estratègic corresponent.
g) Col·laborar amb l'Administració de la Generalitat en l'exercici de les funcions 
d'inspecció i control en matèria de serveis socials.
h) Exercir les funcions que li delegui l'Administració de la Generalitat.
i) Participar en l'elaboració dels plans i els programes de la Generalitat en 
matèria de serveis socials.

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació 9c8145c6aeba417bb1d56b0544ddfe5b001 Data document: 19/08/2020

Url de validació https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027

Metadades Classificador:Acta  -     Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

Signatura 1 de 2

Antoni Peralta Garcerá 06/10/2020 SECRETARI

Signatura 2 de 2

Albert Gil i Gutiérrez 06/10/2020 ALCALDE

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027


Ajuntament de la Roca del Vallès                                                       
C/ Catalunya, 24

08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16

ajuntament@laroca.cat 
www.laroca.cat

j) Coordinar els serveis socials locals, els equips professionals locals dels altres 
sistemes de benestar social, les entitats associatives i les que actuen en l'àmbit 
dels serveis socials locals.
k) Les que els atribueixen les lleis.
2. Les comarques supleixen els municipis de menys de vint mil habitants 
en la titularitat de les competències pròpies dels serveis socials bàsics 
que aquests municipis no estiguin en condicions d'assumir directament o 
mancomunadament.”
Del joc entre els articles 31 i 34 LSS cal interpretar que és la competència 
pròpia de la comarca la gestió de les àrees dels serveis socials bàsics per als 
municipis de menys de vint mil habitants, de forma que la resta de 
competències que no es puguin encabir en aquests serveis socials bàsics, 
encara correspondrien al municipi, llevat que siguin suplerts per la comarca per 
no estar en condicions d’assumir directament o mancomunadament aquestes 
competències.
L’article 17 LSS és el que ens 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.
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n) Aplicar protocols de prevenció i d'atenció davant de maltractaments a 
persones dels col·lectius més vulnerables.
o) Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d'àmbit municipal i 
comarcal i les altres que li siguin atribuïdes.
p) Coordinar-se amb els serveis socials especialitzats, amb els equips 
professionals dels altres sistemes de benestar social, amb les entitats del món 
associatiu i amb les que actuen en l'àmbit dels serveis socials.
q) Informar a petició de jutges i fiscals sobre la situació personal i familiar de 
persones afectades per causes judicials.”

En conclusió, es pot arribar a entendre que el que proposa el Consell 
Comarcal amb aquest conveni és un conveni de col·laboració, en què 
sol·licita a l’ajuntament que assumeixi unes funcions de finançament dels 
serveis socials bàsics que són competència comarcal. 
És per això que es fa tot seguit un repàs del règim dels convenis de 
col·laboració.
QUART.- El règim del conveni interadministratiu
Els convenis es troben regulats bàsicament al Capítol VI del Títol Preliminar de 
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

L’article 47 contempla la definició i els tipus de convenis que hi ha:
“1. Son convenios los acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las 
Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho 
público vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre sí o con 
sujetos de derecho privado para un fin común.
No tienen la consideración de convenios, los Protocolos Generales de 
Actuación o instrumentos similares que comporten meras declaraciones de 
intención de contenido general o que expresen la voluntad de las 
Administraciones y partes suscriptoras para actuar con un objetivo común, 
siempre que no supongan la formalización de compromisos jurídicos concretos 
y exigibles.
Los convenios no podrán tener por objeto prestaciones propias de los 
contratos. En tal caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto 
en la legislación de contratos del sector público.
2. Los convenios que suscriban las Administraciones Públicas, los organismos 
públicos y las entidades de derecho público vinculados o dependientes y las 
Universidades públicas, deberán corresponder a alguno de los siguientes tipos:
a) Convenios interadministrativos firmados entre dos o más Administraciones 
Públicas, o bien entre dos o más organismos públicos o entidades de derecho 
público vinculados o dependientes de distintas Administraciones públicas, y 
que podrán incluir la utilización de medios, servicios y recursos de otra 
Administración Pública, organismo público o entidad de derecho público 
vinculado o dependiente, para el ejercicio de competencias propias o 
delegadas.
Quedan excluidos los convenios interadministrativos suscritos entre dos o más 
Comunidades Autónomas para la gestión y prestación de servicios propios de 
las mismas, que se regirán en cuanto a sus supuestos, requisitos y términos 
por lo previsto en sus respectivos Estatutos de autonomía.
b) Convenios interadministrativos firmados entre organismos públicos y 
entidades de derecho público vinculados o dependientes de una misma 
Administración Pública.
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c) Convenios firmados entre una Administración Pública u organismo o entidad 
de derecho público y un sujeto de Derecho privado.
d) Convenios no constitutivos ni de Tratado internacional, ni de Acuerdo 
internacional administrativo, ni de Acuerdo internacional no normativo, firmados 
entre las Administraciones Públicas y los órganos, organismos públicos o entes 
de un sujeto de Derecho internacional, que estarán sometidos al ordenamiento 
jurídico interno que determinen las partes.”
L’article 48 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, en regular els  requisits de 
validesa  i eficàcia dels convenis, estableix que:
“1. Las Administraciones Públicas, sus organismos públicos y entidades de 
derecho público vinculados o dependientes y las Universidades públicas, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, podrán suscribir convenios con 
sujetos de derecho público y privado, sin que ello pueda suponer cesión de la 
titularidad de la competencia.
2. En el ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos 
públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes, podrán 
celebrar convenios los titulares de los Departamentos Ministeriales y los 
Presidentes o Directores de las dichas entidades y organismos públicos.
3. La suscripción de convenios deberá mejorar la eficiencia de la gestión 
pública, facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos, contribuir 
a la realización de actividades de utilidad pública y cumplir con la legislación de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
4. La gestión, justificación y resto de actuaciones relacionadas con los gastos 
derivados de los convenios que incluyan compromisos financieros para la 
Administración Pública o cualquiera de sus organismos públicos o entidades de 
derecho público vinculados o dependientes que lo suscriban, así como con los 
fondos comprometidos en virtud de dichos convenios, se ajustarán a lo 
dispuesto en la legislación presupuestaria.
5. Los convenios que incluyan compromisos financieros deberán ser 
financieramente sostenibles, debiendo quienes los suscriban tener capacidad 
para financiar los asumidos durante la vigencia del convenio.
6. Las aportaciones financieras que se comprometan a realizar los firmantes no 
podrán ser superiores a los gastos derivados de la ejecución del convenio.
7. Cuando el convenio instrumente una subvención deberá cumplir con lo 
previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en 
la normativa autonómica de desarrollo que, en su caso, resulte aplicable.
Asimismo, cuando el convenio tenga por objeto la delegación de competencias 
en una Entidad Local, deberá cumplir con lo dispuesto en Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
8. Los convenios se perfeccionan por la prestación del consentimiento de las 
partes.
Los convenios suscritos por la Administración General del Estado o alguno de 
sus organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o 
dependientes resultarán eficaces una vez inscritos en el Registro Electrónico 
estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, al 
que se refiere la disposición adicional séptima y publicados en el «Boletín 
Oficial del Estado». Previamente y con carácter facultativo, se podrán publicar 
en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma o de la provincia, que 
corresponda a la otra Administración firmante.
9. Las normas del presente Capítulo no serán de aplicación a las encomiendas 
de gestión y los acuerdos de terminación convencional de los procedimientos 
administrativos.”
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Pel que respecta al contingut dels convenis, l’article 49 de l’esmentada Llei, 
estableix que:
“Los convenios a los que se refiere el apartado 1 del artículo anterior deberán 
incluir, al menos, las siguientes materias:
a) Sujetos que suscriben el convenio y la capacidad jurídica con que actúa 
cada una de las partes.
b) La competencia en la que se fundamenta la actuación de la Administración 
Pública, de los organismos públicos y las entidades de derecho público 
vinculados o dependientes de ella o de las Universidades públicas.
c) Objeto del convenio y actuaciones a realizar por cada sujeto para su 
cumplimiento, indicando, en su caso, la titularidad de los resultados obtenidos.
d) Obligaciones y compromisos económicos asumidos por cada una de las 
partes, si los hubiera, indicando su distribución temporal por anualidades y su 
imputación concreta al presupuesto correspondiente de acuerdo con lo previsto 
en la legislación presupuestaria.
e) Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento de las obligaciones y 
compromisos asumidos por cada una de las partes y, en su caso, los criterios 
para determinar la posible indemnización por el incumplimiento.
f) Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio 
y de los compromisos adquiridos por los firmantes. Este mecanismo resolverá 
los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse 
respecto de los convenios.
g) El régimen de modificación del convenio. A falta de regulación expresa la 
modificación del contenido del convenio requerirá acuerdo unánime de los 
firmantes.
h) Plazo de vigencia del convenio teniendo en cuenta las siguientes reglas:
1.º Los convenios deberán tener una duración determinada, que no podrá ser 
superior a cuatro años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior.
2.º En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto en el 
apartado anterior, los firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su 
prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción.
En el caso de convenios suscritos por la Administración General del Estado o 
alguno de sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados 
o dependientes, esta prórroga deberá ser comunicada al Registro Electrónico 
estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación al que se refiere la 
disposición adicional séptima.”
Els tràmits preceptius per la subscripció de convenis i els seus efectes, estan 
recollits a l’article 50:

“1. Sin perjuicio de las especialidades que la legislación autonómica pueda 
prever, será necesario que el convenio se acompañe de una memoria 
justificativa donde se analice su necesidad y oportunidad, su impacto 
económico, el carácter no contractual de la actividad en cuestión, así como el 
cumplimiento de lo previsto en esta Ley.
2. Los convenios que suscriba la Administración General del Estado o sus 
organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes 
se acompañarán además de:
a) El informe de su servicio jurídico. No será necesario solicitar este informe 
cuando el convenio se ajuste a un modelo normalizado informado previamente 
por el servicio jurídico que corresponda.
b) Cualquier otro informe preceptivo que establezca la normativa aplicable.
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c) La autorización previa del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas para su firma, modificación, prórroga y resolución por mutuo acuerdo 
entre las partes.
d) Cuando los convenios plurianuales suscritos entre Administraciones Públicas 
incluyan aportaciones de fondos por parte del Estado para financiar 
actuaciones a ejecutar exclusivamente por parte de otra Administración Pública 
y el Estado asuma, en el ámbito de sus competencias, los compromisos frente 
a terceros, la aportación del Estado de anualidades futuras estará condicionada 
a la existencia de crédito en los correspondientes presupuestos.
e) Los convenios interadministrativos suscritos con las Comunidades 
Autónomas, serán remitidos al Senado por el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas.”
L’article 53 regula els supòsits en que cal la remissió dels convenis al Tribunal 
de Comptes:
“1. Dentro de los tres meses siguientes a la suscripción de cualquier convenio 
cuyos compromisos económicos asumidos superen los 600.000 euros, estos 
deberán remitirse electrónicamente al Tribunal de Cuentas u órgano externo de 
fiscalización de la Comunidad Autónoma, según corresponda.
2. Igualmente se comunicarán al Tribunal de Cuentas u órgano externo de 
fiscalización de la Comunidad Autónoma, según corresponda, las 
modificaciones, prórrogas o variaciones de plazos, alteración de los importes 
de los compromisos económicos asumidos y la extinción de los convenios 
indicados.
3. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entenderá sin perjuicio de las 
facultades del Tribunal de Cuentas o, en su caso, de los correspondientes 
órganos de fiscalización externos de las Comunidades Autónomas, para 
reclamar cuantos datos, documentos y antecedentes estime pertinentes con 
relación a los contratos de cualquier naturaleza y cuantía.”

La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i del procediment de les 
administracions publiques de Catalunya, en el seu Títol IX regula les relacions 
interadministratives. Ries
 relacionades
L’article 107.4 de l’esmentada Llei, estableix que:
“Les administracions públiques, sens perjudici del que estableix la legislació 
específica, poden establir o formalitzar les relacions per mitjà de qualsevol 
instrument jurídic o organitzatiu que considerin adequat per a l'acompliment 
dels objectius d'interès comú.”
El Capítol II del Títol IX, al regular els convenis de col·laboració, estableix que:  
“Article 108 Característiques generals
1. Als efectes d'aquesta llei, s'entén per conveni de col·laboració tot acord 
subjecte al dret públic, del qual es deriven obligacions jurídiques directes per a 
les parts, amb independència de la denominació de l'instrument que el 
contingui.
2. Els instruments que es limiten a establir acords generals de caràcter 
programàtic o declaratiu, sense eficàcia obligatòria directa i el compliment dels 
quals no és susceptible d'ésser exigit jurídicament, són considerats protocols, 
amb independència de llur denominació.
3. Les administracions públiques de Catalunya poden subscriure convenis i 
protocols amb altres administracions públiques i amb els organismes i entitats 
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públiques dependents o vinculats a aquestes, en l'àmbit de les competències 
respectives i per a la consecució de finalitats d'interès comú.
Article 109. Règim jurídic
1. Els convenis i els protocols tenen caràcter voluntari i s’han d’estipular en 
termes d’igualtat entre les parts. En cap cas no els són aplicables les 
prerrogatives que la legislació de contractes del sector públic atribueix als 
òrgans de contractació.
2. Els convenis es regeixen per les seves clàusules, per aquesta llei, per la 
legislació de règim local o per la legislació sectorial corresponent, i també, per a 
resoldre’n els dubtes i les llacunes que es puguin plantejar, pels principis de la 
legislació sobre contractes del sector públic, sens perjudici del que disposa 
l’apartat 1.
3. Els convenis que comporten l’atorgament d’una subvenció per part de les 
administracions públiques s’han d’ajustar a les normes que regulen 
l’atorgament, sens perjudici de l’aplicació supletòria del que estableix aquesta 
llei.
Article 110.Contingut
1. Els convenis, si escau, han de contenir els aspectes següents:
a) Les administracions i els òrgans que subscriuen el conveni i la capacitat 
jurídica amb què actua cada part.
b) La competència en virtut de la qual actua cada part.
c) La referència expressa a l'aprovació pel Parlament o per les Corts Generals 
o a l'acord del Govern de la Generalitat o del ple de l'entitat local o de l'òrgan de 
govern que autoritza el conveni en els supòsits en què siguin preceptius.
d) L'objecte del conveni i les actuacions que s'acorda de realitzar per a complir-
lo.
e) El finançament, si l'objecte del conveni ho requereix, amb indicació de les 
partides pressupostàries que autoritzen la despesa.
f) Els compromisos que assumeixen les parts.
g) El termini de vigència del conveni i, si escau, el règim de pròrroga. Si el 
conveni comporta compromisos de despesa econòmica, les pròrrogues han 
d'ésser expresses.
h) Les causes i les formes d'extinció diferents de l'expiració del termini de 
vigència, i la forma de finalitzar les actuacions en curs en cas d'extinció 
anticipada.
i) L'establiment de les responsabilitats per a la gestió del conveni, inclosa, si 
escau, una organització específica a aquests efectes.
j) L'establiment de les responsabilitats de seguiment i control de les actuacions 
que s'acordi desenvolupar, inclosa la possibilitat d'establir un òrgan específic 
per a complir aquestes funcions.
k) Les mesures que es poden adoptar en cas d'incompliment dels compromisos 
establerts pel conveni.
l) Els òrgans i els procediments a què se sotmeten les diferències que puguin 
sorgir sobre la interpretació i el compliment del conveni, sens perjudici de la 
competència de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
2. Els protocols han de contenir, si escau, els aspectes establerts per les lletres 
a, b, c, d, e, g, h, i, j i l de l'apartat 1.
3. Els convenis i els protocols s’han de publicar en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i al web del Registre de convenis de col·laboració i 
cooperació de la Generalitat, que és accessible des del Portal de la 
Transparència.
Article 111 Procediment i expedient
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1. Cada administració, organisme o entitat pública que subscriu un conveni o 
un protocol ha de seguir prèviament el procediment establert per la normativa 
que els sigui aplicable.
2. En el cas que l'administració, l'organisme o l'entitat pública s'obligui, 
mitjançant el conveni, a assumir despeses específiques amb càrrec al seu 
pressupost, és preceptiu l'informe de la respectiva intervenció de fons, o de 
l'òrgan econòmic financer de l'entitat si no hi ha cap intervenció prèvia.
3. En el cas de l'Administració de la Generalitat i dels organismes i entitats 
públiques que hi estan vinculats o en depenen, el projecte de conveni ha d'anar 
acompanyat dels antecedents, la memòria justificativa, la memòria econòmica, 
l'informe jurídic i, si escau, l'informe de la intervenció de fons, i també de 
l'informe del departament al qual s'adscriu el Registre de convenis de 
col·laboració i cooperació en els casos establerts per reglament.
Article 112. Eficàcia i publicitat
1. Els convenis obliguen des del moment de la signatura si no s'hi disposa una 
altra cosa.
2. Els convenis que afectin terceres persones, els que comportin una alteració 
de l'exercici de les competències de les administracions, organismes o entitats 
públiques, o dels òrgans administratius, i els altres en què així s'estableixi per 
llei o per reglament només són eficaços si, un cop signats, són publicats 
íntegrament en els diaris o butlletins oficials corresponents de les 
administracions implicades.
CINQUÈ.- Procediment
Essent un conveni de col·laboració interadministrativa, la competència per a la 
seva aprovació correspon a l’Alcalde, o a la Junta de Govern Local si l’Alcalde 
ha delegat la competència, com és el cas de l’Ajuntament de la Roca del 
Vallès.

Ara bé, com el conveni preveu que l’Ajuntament efectuï una prestació per 
al finançament del suport administratiu de la gestió dels serveis socials 
bàsics, s’entén aplicable l’article 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 realització d’encàrrecs de gestió o de delegacions a d’altres 
administracions. En el mateix sentit es manifesta l’article 47.2 h) LRBRL. 
Aquesta majoria absoluta condiciona l’òrgan d’aprovació, que és el Ple de 
l’ajuntament. Previ a l’acord, cal l’informe de la intervenció municipal. 

Per últim, cal tenir present l’obligatorietat de donar compliment a la 
normativa de transparència en la tramitació d’aquest instrument. L’article 14 
de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern, estableix que la transparència en l’àmbit dels convenis de 
col·laboració és aplicable a tots els convenis i encàrrecs de gestió subscrits 
entre els subjectes obligats i les persones privades i públiques.

La informació pública relativa als convenis de col·laboració ha d’incloure, com a 
mínim:
a) La relació dels convenis vigents, amb la indicació de la data, les parts que 
els signen, l’objecte, els drets i les obligacions de qualsevol mena que generin i 
el període de vigència.
b) Les eventuals modificacions de qualsevol dels paràmetres a què fa 
referència la lletra a, i la data i la forma en què s’hagin produït.
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c) La informació relativa al compliment i l’execució dels convenis.

Les obligacions de publicitat establertes per aquest article s’han de fer efectives 
per mitjà del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la 
Generalitat, que s’ha d’integrar en el Portal de la Transparència.

SISÈ.- Necessitats per justificar el conveni

Més enllà dels raonaments jurídics que s’acaben d’exposar, cal tenir present 
que el suport administratiu del Consell Comarcal als serveis socials bàsics 
resulta necessari per a una correcta gestió d’aquests serveis, amb la qual cosa 
la regularització d’aquesta aportació, amb l’esclariment del seu finançament 
(per necessitat del mateix Consell Comarcal) s’estima necessària per al bon 
funcionament d’aquest servei, de forma que el ciutadà pugui rebre una 
adequada atenció.

Tot això sense perjudici de la qüestió competencial ja exposada, la qual és 
fonamental per entendre el desenvolupament que la gestió d’aquests serveis 
ha de tenir en el futur.

Atès que aquest servei s’està efectivament prestant, es proposa l’aprovació de 
la addenda, la qual és presentada com una modificació del  conveni de la 
prestació del servei bàsic d’atenció social del CCVO amb l’Ajuntament, amb la 
incorporació d’una persona administrativa, amb efectes retroactius a la 
incorporació de la persona administrativa (desembre de 2019) Un cop més, es 
posa de manifest que més que una addenda, es tracta d’un conveni nou que 
esclareix el règim de suport administratiu dels serveis socials bàsica a la Roca 
del Vallès, així com el seu règim temporal de finançament.

Així mateix, es planteja la retroactivitat dels efectes del conveni, la qual ve 
determinada pel fet que el servei s’ha estat prestant i es presta de manera 
continuada. D’altra banda, la concurrència d’algunes circumstàncies ha 
provocat a que aquest conveni no s’hagi aprovat en el moment pertinent, com 
son la coincidència de dates amb el període de canvi de govern municipal, la 
manca de crèdits en el pressupost municipal per a fer front a la despesa, la 
qual cosa portava a esperar a l’aprovació del nou pressupost 2020, l’esmena al 
conveni realitzada pel CCVO durant el gener de 2020, l’aprovació del 
pressupost 2020 durant el mes de març de 2020, i l’aparició de la crisi del 
COVID i la suspensió de tots els tràmits administratius. 

Una altra causa, i no la més petita, és el procés d’aclariment competencial de 
prestació d’aquests serveis que s’està experimentant en aquests moments. 
Aquest aclariment s’estima fonamental per determinar la forma de prestació 
d’aquest servei en un curt i mig termini.

Vist l’informe de l’Interventor de datra 22  de juliol de 2020.

És per tot això que, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- APROVAR la proposta de modificació del conveni de col·laboració 
subscrit el 16/03/2016, entre l’Ajuntament de La Roca del Vallès i el Consell 
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Comarcal del Vallès Oriental, per a la prestació d’assistència tècnica en matèria 
de medi ambient, enginyeria i arquitectura, en els següents termes:
.

“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 Albert Gil i Gutierrez, 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, 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, modificat 
posteriorment l’11 de gener de 2019, en endavant i en el seu conjunt 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, incloure la dedicació d’un/a 
administratiu/administrativa que doni suport en la gestió del servei bàsic 
d’atenció social.
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 
incloure-hi un/a administratiu/administrativa.
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Segon. Contingut de la modificació
Per raó d’aquesta addenda es modifica el pacte 2.2 del CONVENI per incloure-
hi un/una administratiu/administrativa amb una dedicació setmanal de 37,5 
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, 
d’acord amb el conveni col·lectiu o l’acord regulador de les condicions laborals 
dels funcionaris del Consell Comarcal del Vallès Oriental.
Tercer. Import anual estimat de l’administratiu/administrativa.
En relació amb l’administratiu/administrativa, l’import estimat que ha de pagar 
l’AJUNTAMENT al CONSELL COMARCAL per a llur dedicació, tenint en 
compte la data d’efectes d’aquesta modificació, és el següent:
Perfil professional : Administratiu/administrativa
% de dedicació : 100%
Estimació dels costos anuals del professional: 24.286,40 €
% finançament de la Generalitat: 100%
Import estimat a pagar: 24.286,40 €
Quart. 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.
Cinquè. Vigència
Aquesta addenda entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus 
efectes des de l’1 d’abril de 2019 fins a la finalització del CONVENI que 
modifica.
Sisè. 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.”

SEGON.- Aprovar l’esmena de la modificació del conveni per a la prestació del 
servei d’atenció social amb l’Ajuntament de la  Roca del Vallès, de data 13 de 
gener de 2020, per la qual es rectifica el valor econòmic del finançament de la 
modificació del conveni.  

TERCER.- APLICAR una retenció de crèdit, per un import total de 32.381,37 
euros, a l’aplicació pressupostària codificada amb el número 07 231 46501 – 
Conveni CCVO-Suport Serveis Socials i Salut pública del Pressupost General 
de l’Ajuntament de La Roca del Vallès de l’any 2020, als efectes de garantir les 
obligacions que assumeix l’Ajuntament de La Roca del Vallès per l’aplicació 
dels aspectes que es regulen en al conveni per a la gestió i la prestació del 
servei bàsic d’atenció social, signat entre l’Ajuntament de La Roca del Vallès i 
el Consell Comarcal del Vallès Oriental, durant l’any 2020.

QUART.- INFORMAR que a la comptabilitat municipal de l’aplicatiu informàtic 
SICALWIN, figura:

Aplicació pressupostària: 07 231 46501 – Conveni CCVO-Suport Serveis 
Socials i Salut pública.
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Exercici: 2020.
Assentament comptable: 220200006941.
Modalitat: RC – Retenció de crèdit.
Data: 22/07/2020.
Import: 32.381,37 euros.

...per garantir les obligacions que assumeix l’Ajuntament de La Roca del Vallès 
per l’aplicació dels aspectes que es regulen en al conveni per a la gestió i la 
prestació del servei bàsic d’atenció social, signat entre l’Ajuntament de La Roca 
del Vallès i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, durant l’any 2020.

CINQUÈ.- INFORMAR al Govern Municipal de l’Ajuntament de La Roca del 
Vallès, que s’hauria d’impulsar la tramitació administrativa necessària, als 
efectes de regularitzar la situació actual i aprovar el document necessari per 
donar cobertura a la gestió i la prestació del servei bàsic d’atenció social, 
durant l’any 2020..

SISÈ.- TRASLLADAR còpia de la resolució que adopti l’òrgan competent, al 
Consell Comarcal del Vallès Oriental i al Departament de Benestar i Familia de 
la Generalitat de Catalunya, als efectes escaients.

SETÈ.- TRASLLADAR còpia de la resolució que adopti l’òrgan competent, al 
Govern Municipal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, als efectes escaients.

VUITÈ.- TRASLLADAR còpia de la resolució que adopti l’òrgan competent, a 
l’Àrea de Serveis Personals i Atenció a les Persones de l’Ajuntament de La 
Roca del Vallès, als efectes escaients.

NOVÈ.- TRASLLADAR còpia de la resolució que adopti l’òrgan competent, a la 
Secretaria municipal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès.

DESÈ.- TRASLLADAR còpia de la resolució que adopti l’òrgan competent, a la 
Intervenció municipal i als Serveis Econòmics de l’Ajuntament de La Roca del 
Vallès, als efectes escaients.

ONZÈ.- Facultar a l’Alcalde-President de la corporació tan àmpliament, com a 
dret sigui possible, per a l’execució d’aquest acord.

Deliberacions: 

Sr. Alcalde.- Comencem, doncs. La primera seria una atenció bàsica de serveis 
socials. És una modificació bàsicament. Roser Moreno, és el conveni per la figura de 
l'administratiu.

Sra. Moreno.- Sí, sí. Gràcies, alcalde. Resumeixo una mica els antecedents que 
comencen el 13 de desembre. El ple del Consell Comarcal va aprovar l'addenda de 
col·laboració per la gestió de la prestació dels serveis bàsics d'atenció social amb 
l'ajuntament de la Roca. Nosaltres el vam passar per ple el 20 de desembre, vam 
aprovar aquesta mateixa addenda i l'11 de gener del 2019… Però el 22 de febrer del 
2019 vam comunicar al Consell Comarcal que un dels administratius que era als 
Serveis Socials passava a una altra àrea de l'ajuntament i, per tant, perdíem aquesta 
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figura que llavors amb l'informe de la tècnica creiem necessària. Vam demanar al 
Consell Comarcal que, per la necessitat d'aquest administratiu i tenint en compte que 
ells passaven a gestionar els serveis, que ens proveïssin d'aquesta figura de 
l'administratiu. Ens van contestar el 16 d'abril del 2019 i amb una estimació, una 
previsió de què costaria aquest servei que són 24.286 euros. El 25 de novembre ens 
van entrar per registre que ens concedien aquest treballador d'administratiu, però ens 
comuniquen que aquesta previsió dels 24.000 i escaig passaven a ser 32.381. Llavors, 
el 13 de gener ens comuniquen que on deia aquest import de 24.286 hi hauria de dir 
aquests 32.381. Veient totes les consideracions que fa la tècnica i tenint en compte tot 
això, proposem aprovar aquesta modificació del conveni de la gestió i la prestació del 
servei bàsic amb la inclusió de la prestació al suport administratiu, però tot posant de 
manifest que la competència d'aquest servei correspon al mateix consell comarcal i, 
segon, l'aprovació de l'esmena d'aquesta diferència del finançament. I ja està. I amb 
caràcter retroactiu perquè no ho havíem aprovat fins ara, atès tot l'endarreriment pel 
tema de la Covid, i perquè aquesta figura ha estat treballant aquí i ha estat complint tot 
el que diu el conveni. Per tant, portem a aprovació, si escau, aquest conveni, o sigui, 
aquesta addenda del conveni de l'administratiu.

Sr. Alcalde.- Gràcies, cap consulta? Cap consideració? Bé, a nosaltres l'única cosa 
que ens preocupa són aquests canvis que ens trobem de manera sobtada perquè, a 
més, el problema és que quan se'ns notifiquen aquests canvis, algunes vegades 
directament ens n'adonem a l'hora de rebre un conveni que ja l'ha aprovat una part de 
les dues bandes. Aquest conveni va ser que es va aprovar per part del Consell, però 
després vam trobar que hi havia aquest increment de 8.000 euros. És d'aquestes 
coses que us diem que ara mateix hem d'aprovar perquè sí, perquè s'està donant el 
servei i perquè és necessari. També és veritat que en el primer moment, nosaltres 
mateixos, com a ajuntament, el govern anterior va decidir treure aquest administratiu 
de la casa, de l'ajuntament, que prestava aquest servei i donava suport a les seves 
companyes quan eren treballadores directes des de l'ajuntament i ara hi hagut aquesta 
diferència. Evidentment, seguim treballant amb el Consell Comarcal per aclarir 
aquestes diferències perquè sempre anem a petar a la mateixa situació, que és que la 
manera en què es va tractar i es va tancar tot el tema de serveis socials, després ens 
estan sortint diferents coses que no acabem de compartir, és a dir, les visions des de 
l'ajuntament i des del Consell Comarcal. Si no tenim res, passem a votació de la 
urgència, perdó. 

Votació de la urgència:
Aprovada per unanimitat

Sr. Alcalde.- Ara passaríem a votació l'aprovació del conveni.

Votació de la proposta 
Aprovada per unanimitat

Aprovació modificació conveni entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i 
l’ajuntament de la Roca del Vallès relatiu al servei d’assistència tècnica en 
materia d’urbanisme, medi ambient i enginyeria
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Es posa en consideració del ple la proposta amb el contingut següent:

Vist el Conveni subscrit entre l’ajuntament de la Roca del Vallès i el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental aprovat pel ple del Consell de 16 de març 2016 i 
formalitzat el 20 de desembre 2016, per a la prestació d’assistència tècnica en 
virtut del qual l’ajuntament rep assistència en matèria d’arquitectura i enginyeria 
a raó de 7 hores quinzenals, que va ser modificat en data 2 de maig de 2017, 
per ampliar l’assistència tècnica en materia d’arquitectura a 14 hores 
quinzenals.

Atès que, en data 2 de març de 2020, el senyor Jaume Viure i Ribas, cap de 
l'Àrea de Medi Ambient i Territori, proposa una nova modificació del citat 
conveni i en conseqüència emet l’informe següent, el contingut del qual es 
transcriu literalment: 

“RELACIÓ DE FETS 

El Consell Comarcal té subscrit un conveni amb l’Ajuntament de la Roca 
del Vallès per a la prestació d’assistència tècnica en matèria 
d’arquitectura a raó de 14 hores setmanals i de medi ambient i 
enginyeria a raó de 7 hores setmanals. 

El cost corresponent a la prestació d’assistència tècnica en matèria 
d’arquitectura i de medi ambient i enginyeria a l’Ajuntament, per a l’any 
2020, està establert en 34.766,91 euros, dels quals 23.300,72 
corresponen a l’assistència d’arquitectura i 11.466,19 euros a 
l’assistència de medi ambient i enginyeria, import que l’Ajuntament havia 
d’abonar al Consell Comarcal per meitats iguals abans del 31 de gener i 
31 de juliol. 

El 22 d’octubre de 2019 l’Ajuntament de la Roca del Vallès va sol·licitar 
al Consell Comarcal la modificació del conveni vigent per ampliar la 
dedicació en matèria d’arquitectura de 14 hores a 28 hores setmanals, 
així com per afegir-hi l’assistència en matèria de medi ambient amb una 
dedicació de 14 hores setmanals. 

Al Consell Comarcal li correspon assessorar els municipis mitjançant la 
prestació d'assistència tècnica, jurídica i econòmica, d'acord amb els 
articles 25 i 28 del Decret legislatiu, 4/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya.

 Per tant, PROPOSO, 

1. Introduir al conveni amb l’Ajuntament de la Roca del Vallès, amb NIF 
P0818000B, les modificacions següents: 

a) En el pacte segon, apartat 1r, de manera que quedi redactat tal com 
segueix: 
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“1. El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions 
següents: 

A) Pel que fa a l’assistència d’ARQUITECTURA, les funcions 
desenvolupades per part del CONSELL COMARCAL són les 
següents:

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

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

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

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

5. Atendre consultes relacionades amb les funcions anteriors 

6. Col·laborar amb l'Ajuntament en la resta de tasques pròpies 
de l'àmbit de l’arquitectura 

B) Pel que fa a l’assistència d’ENGINYERIA, les funcions 
desenvolupades per part del CONSELL COMARCAL són les 
següents: 

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

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

3. Informar, proposar i dur a terme inspeccions i controls de 
competència municipal en matèria d’enginyeria sobre les obres i 
infraestructures de companyies de serveis 
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4. Informar, proposar, dirigir, dur a terme inspeccions i controls, 
fer el seguiment i assessorar sobre les obres, equipaments i 
serveis de titularitat municipal, en l’àmbit d’enginyeria 

5. Atendre consultes relacionades amb les funcions anteriors 

6. Col·laborar amb l'Ajuntament en la resta de tasques pròpies 
de l'àmbit de l'enginyeria 

C) Pel que fa a l’assistència de MEDI AMBIENT, les funcions 
desenvolupades per part del CONSELL COMARCAL són les 
següents: 

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

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

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

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

5. Atendre consultes relacionades amb les funcions anteriors 

6. Col·laborar amb l'Ajuntament en la resta de tasques pròpies 
de l'àmbit del medi ambient” 

b) En el pacte segon, apartat 3r, de manera que quedi redactat tal com 
segueix: 

“3. 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 les hores següents:

 28 hores setmanals a arquitectura, 14 de les quals corresponen 
a l’ampliació a partir de 23 de març de 2020  7 hores setmanals a enginyeria  14 hores setmanals a medi ambient a partir de l’1 de juliol de 
2020” 

c) En el pacte quart, els apartats 1r, 2n i 3r, de manera que quedin redactats 
tal com segueix: 

“1. El cost per a l’any 2020 corresponent a la prestació d’assistència prevista en 
el pacte segon és de 64.614,88 euros, dels quals 23.300,72 euros corresponen 
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a la dedicació de 14 hores setmanals en matèria d’arquitectura, 18.080,34 
euros corresponen a l’ampliació de la dedicació en matèria d’arquitectura a 14 
hores setmanals a partir del 23 de març de 2020, 11.466,19 euros corresponen 
a la dedicació de 7 hores setmanals en matèria d’enginyeria i 11.767,63 euros 
corresponen a la dedicació de 14 hores setmanals en matèria de medi ambient 
a partir de l’1 de juliol. 

2. Establir el cost total de l’assistència tècnica pels anys successius de vigència 
del conveni en 81.602,89 euros, dels quals 46.601,44 euros corresponen a 
l’assistència d’arquitectura, 11.466,19 € a la d’enginyeria i 23.535,26 euros a la 
de medi ambient. Aquests costos s’hauran d’actualitzar segons allò establert al 
conveni. 

3. L’AJUNTAMENT abonarà al CONSELL COMARCAL la quantitat esmentada 
en els punts 1 i 2 d’aquest pacte per meitats iguals abans del 31 de gener i del 
31 de juliol de cada anualitat. No obstant això, l’any 2020 abonarà 17.383,45 
abans del 31 de gener i 47.231,43 euros abans del 31 de juliol.” 

3. Reconèixer el dret de vint-i-nou mil vuit-cents quaranta-set euros amb 
noranta-set cèntims (29.847,97 euros), corresponent a l’ampliació de la 
dedicació d’arquitectura de 14 hores setmanals a 28 hores setmanals a partir 
del 23 de març de 2020, així com a la incorporació de l’assistència en matèria 
de medi ambient amb una dedicació de 14 hores setmanals a partir de l’1 de 
juliol de 2020, a càrrec de l’aplicació pressupostària 10.46220 Assistència 
tècnica medi ambient i territori.” 

2. El 6 de març de 2020, el secretari accidental del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, ha emès l’informe corresponent. 

3. L’11 de març de 2020 la Comissió Informativa ha aprovat informar 
favorablement i ha dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels 
presents. “ (sic)

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

Atès que el programa d’actuació comarcal del Consell Comarcal del Vallès 
oriental 2018-2021, aprovat definitivament en sessió plenària ordinària de 21 de 
novembre de 2018 i publicat al BOPB de 4 de desembre de 2018, estableix en 
la seva actuació L3 ATENCIÓ AL MEDI AMBIENT, la relativa al Servei 
d’assistència tècnica a municipis, que comprèn: 

(a) Prestar serveis d’assistència en matèria d’enginyeria, arquitectura 
(arquitectura tècnica) i medi ambient als municipis de la comarca, i (b) Prestar 
el servei comarcal de comptabilitat i eficiència energètica als municipis de la 
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comarca, així com l’actuació L4: ESPECIALITZACIÓ I OPTIMITZACIÓ DE LA 
XARXA COMARCAL DE SERVEIS-Aprofundir en serveis d’assistència i 
assessorament que té com objectius : (i) Potenciar l’Oficina Tècnica de Medi 
Ambient i Territori,(ii) Promoure els serveis d’assistència i assessorament 
integrals, en els quals apart de l’assessorament tècnic específic s’acompanya 
d’un assessorament jurídic i administratiu,(iii) Potenciar els serveis 
d’assistència i assessorament que s’estan duent a terme actualment, (iv) Donar 
resposta als nous encàrrecs d’assistència i assessorament, (v) Oferir 
assessorament en ajuts europeus.

D’acord amb l’article 114.3 lletra e) del D.L. 2/2003 és necessari el vot 
favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membre de la Corporació 
per adoptar els acords relatius a la realització d’encàrrecs de gestió o de 
delegacions a d’altres administracions.

Vist que la intervenció municipal en data 22 de juliol de 2020 ha emès informe 
favorable a la proposta de modificació.

Vist informe de Secretaria de data 22 de juliol de 2020 amb el segúent tenor 
literal:

“INFORME

ANTECEDENTS

Primer.-L’ajuntament de la Roca del Vallès va subscriure un conveni amb el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental, aprovat pel ple del Consell de 16 de març 
2016 i formalitzat el 20 de desembre 2016, per a la prestació d’assistència 
tècnica en virtut del qual l’ajuntament rep assistència en matèria de medi 
ambient i enginyeria a raó de 7 hores quinzenals.

Segon.-En data 2 de maig de 2017, l’ajuntament va sol·licitar al Consell 
Comarcal la modificació del conveni vigent per ampliar l’assistència tècnica en 
matèria d’arquitectura a 14 hores quinzenals.

Tercer.-En data 4 de maig de 2017, el senyor Jaume Viure i Ribas, cap de 
l’Àrea de Medi Ambient i Territori del Consell Comarcal va emetre informe 
favorable a incorporar el servei d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura 
amb una dedicació de 14 hores setmanals a partir de l’1 de juliol de 2017; a 
establir el cost addicional del servei per al 2017 en 10.800,33 €, que 
l’ajuntament haurà d’abonar abans del 30 de setembre 2017; per als anys 
successius de vigencia del conveni, el cost de l’assistència queda fixat en 
26.134,90 € anuals (dels quals 4.534,24 corresponen a l’assistència de medi 
ambient i enginyeria i 21.600,66 € a la d’arquitectura)

Quart.-El ple del Consell Comarcal celebrat en data de 17 de maig de 2017, va 
adoptar l’acord de Modificar el conveni per a la prestació d’assistència tècnica 
per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’ajuntament de La Roca del 
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