
 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS

Sessió núm.:  4/2015
Expedient Gestiona: 2049/2015
Caràcter: Extraordinari 
Data: 28 d'abril de 2015
Horari: 19:00 h a 19:20 h
Lloc: Sala Ple

Hi assisteixen:

Sergi Mingote Moreno, alcalde  
Sònia Lloret Mas, regidora del PSC
Dídac Cayuela Núñez, regidor del PSC
Susanna Villa Puig, regidora del PSC
Francesc Juzgado Mollà, regidor del PSC
M. Àngel Granado Navarro, regidor del PSC
Àfrica Martínez Belles, regidora del PSC
Rosa Martí Conill, regidora del NOPP
Lluís Cucurella Monreal, regidor del NOPP
José L. Rodríguez González, regidor del NOPP
Ferran Vidal Serrano, regidor del NOPP
Xavier Martín Rodríguez, regidor de CIU
Esther Samon Guasch, regidora de CIU
Raul Urtusol Bou, regidor de CIU
Marc Soto Miguel, regidor del PP
Joan Folguera Obiol, regidor d'ICV 
Enric Acero Casas, secretari accidental

Excusen la seva absència: 

ORDRE DEL DIA

1. Aprovar, si escau, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.

2. Prendre coneixement de la renuncia presentada pel senyor Roberto Carmany 
Valls al càrrec de regidor d'aquest Ajuntament (Exp. 1900/2015)

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

3. Aprovar, si procedeix, el conveni d'adhesió al Servei d'ajuda a domicili (SAD) 
amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental (Exp. 1676/2015)

4. Aprovar, si correspon, l'adhesió a la Xarxa de projectes de participació infantil 
de la Diputació de Barcelona (Exp. 1942/2015)

 



 

ÀREA DE GOVERN, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ

5. Donar compte dels contractes per via d'urgència (Exp. 1238/2015)

6. Donar compte de la liquidació del pressupost de l'Ajuntament de l’exercici 2014 
(Exp. 1674/2015)

7. Aprovar,  si  escau,  la  modificació  del  pressupost  de  l’Ajuntament  (Exp. 
1986/2015)

8. Acordar,  si  correspon,  l'aprovació  dels  Estatuts  de  l'Associació  Xarxa  C-17 
(Exp. 1940/2015)

ÀREA DE LA VIA PÚBLICA I COHESIÓ TERRITORIAL

9. Donar compte de la rectificació dels Estatuts del Consorci del Parc de l'Espai 
d'Interès Natural de Gallecs (Exp. 326/2015)

Desenvolupament de la sessió

1. Aprovar, si escau, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior

El Ple de l'Ajuntament per UNANIMITAT aprova l'acta del dia 18 de març de 2015.

2. Prendre coneixement de la renuncia presentada pel senyor Roberto Carmany 
Valls al càrrec de regidor d'aquest Ajuntament (Exp. 1900/2015)

El secretari dóna compte de la renúncia presentada pel senyor Roberto Carmany Valls 
al càrrec de regidor d'aquest Ajuntament,

Relació de fets

En escrit  presentat en data 15 d'abril  de 2015, amb número de Registre d'Entrada 
4029,  el  senyor  Roberto  Carmany  Valls,  regidor  d'aquest  Ajuntament  del  grup 
municipal  del  Partit  Popular,  després de les eleccions de 25 de maig de 2011,  va 
formular la seva renuncia al càrrec i a les seves responsabilitats delegades, amb el 
text literal següent:

“Que per motius personals i professionals presento la renuncia 
al  càrrec  de  regidor  d'aquest  Ajuntament  i  a  les 
responsabilitats de govern delegades per part de l'Alcalde de 
l'Ajuntament.

Agraeixo  a  tots  els  companys  de  consistori,  i  als 
treballadors  de  l'Ajuntament  i  altres  persones  que  han 
col·laborat  en  la  meva  tasca  de  Regidor,  i  espero  que 
entenguin la decisió adoptada.

De  conformitat  amb  la  legislació  vigent,  demano  sigui 
tramitada la meva renuncia amb efectes d'avui, davant del Ple 
de  l'Ajuntament  i  la  seva  tramitació  davant  de  la  Junta 
Electoral.”

 



 

Fonaments de dret

Article  9.4  del  Reglament  d'organització  i  funcionament  i  règim  jurídic  de  les 
administracions locals, en relació amb el procediment establert en l'article 182 de la 
Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

L'article 77 del Reglament Orgànic Municipal estableix que la condició de regidor es 
perd per renúncia que haurà de fer-se efectiva per escrit davant el Ple

El Ple de l'Ajuntament:

1. Pren coneixement de la renúncia presentada pel senyor Roberto Carmany Valls al 
càrrec de regidor d'aquest Ajuntament, i la reconeix com a efectiva i declara el càrrec 
esmentat vacant.

2. Traslladar el present acord a la Junta Electoral Central i sol·licitar la credencial del 
candidat següent de la llista electoral del Partit  Popular per a la posterior presa de 
possessió.

3. Pren coneixement del nomenament del regidor Marc Soto Miguel, com a portaveu i 
com a representant en els òrgans municipals, del grup municipal del Partit Popular.

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

3. Aprovar, si procedeix, el conveni d'adhesió al Servei d'ajuda a domicili (SAD) 
amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental (Exp. 1676/2015)

Pren la paraula la regidora de Serveis Socials, la senyora Villa, i proposa l'adhesió de 
l'Ajuntament  al  conveni  sobre  el  Servei  d'ajuda  a  domicili  (SAD)  amb  el  Consell 
Comarcal del Vallès Oriental.

Actualment els serveis socials municipals estan dotats de dues treballadores familiars, 
que donen cobertura al servei d'atenció domiciliària social a persones que es troben en 
una situació de risc social, tinguin o no reconegut el grau de dependència.

A l'any 2007 la Llei de promoció d'autonomia personal i d'atenció a la dependència va 
configurar un marc normatiu amb criteris, estructura de graus de dependència i tipus 
de prestació i serveis, com són la residència, centre de dia, prestació de cuidadors no 
professionals, i el servei d'atenció a la dependència. Fins ara aquest últim no ha estat 
reclamat pels usuaris a Serveis Socials de Parets, perquè durant els últims tres anys 
han tingut l'oferta de la residència i centre de dia que s'ha obert, fet que ha provocat 
que es pal·liessin aquestes necessitats.

En l'època actual amb motiu de la contenció i les retallades econòmiques molts dels 
beneficiaris de la prestació triguen un parell d'anys en rebre la prestació econòmica 
efectiva, i per aquest motiu demanen fer un canvi, ja que com no rebran la prestació 
econòmica  fins  d'aquí  a  dos  anys  i  la  necessitat  la  tenen  en  aquests  moments, 
necessiten un servei  d'atenció domiciliària  efectiu  perquè ajudin a la  persona i  als 
familiars sobretot per tenir una qualitat de vida digna, que es mereix.

Parets com no arriba als 20.000 habitants, totes les competències que no pot adquirir 
les  adquireix  el  Consell  Comarcal,  per  tant  avui  es  proposa  que  l'Ajuntament 
s'adhereixi  a la prestació del  servei  d'atenció domiciliària  a la dependència, que el 
Consell Comarcal ofereix amb un total de 67 hores mensuals i un cost de 8.956,76 €, 
des del mes de maig fins al mes de desembre.

 



 

El  Departament  de Benestar  Social  i  Família  de la  Generalitat  aporta  un 66% del 
finançament i la resta l'aporta l'Ajuntament.

Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i indica que el seu grup vota a 
favor, i pregunta si l'import de 8.956,76 € és la part que aporta l'Ajuntament de maig a 
desembre, a banda de la part que aporta el Consell Comarcal, o aquest import no es 
correspon amb el termini.

La senyora Villa respon que aquest és l'import que l'Ajuntament aporta directament al 
Consell Comarcal.

CiU vota a favor.

Intervé el portaveu de ICV, el senyor Folguera, i indica que celebren l'acord, ja que la 
situació que es viu és de mancances a nivell social, i aquesta és una implementació 
que consideren interessant per complimentar el tema que ha quedat molt fluix a causa 
de les retallades. Evidentment ICV vota a favor.

Tots els grups voten a favor,

Relació de fets

En data 9 d'abril de 2015, la responsable de Serveis Socials, va emetre un informe  
sobre la necessitat de que l'Ajuntament s'adherís a la prestació del Servei d'ajuda a  
domicili del Consell comarcal des de maig a desembre de 2015.

De conformitat  amb els  informes obrants  a  l'expedient  administratiu,  amb caràcter  
previ a la signatura del conveni procedia aprovar la sol·licitud d'adhesió.

D'aquesta manera, per acord de la Junta de Govern de data 16 d'abril de 2015 es va  
aprovar  la  sol·licitud  d'adhesió  per  part  de  l'Ajuntament  de  Parets  del  Vallès  a  la  
prestació del servei d'ajuda a domicili del Consell Comarcal del Vallès Oriental, d'acord  
amb el Reglament del servei, per tal de poder garantir una estabilitat del SAD i una  
igualtat respecte als instruments de valoració, barems i reglament al ciutadà, sense 
que aquesta adhesió comporti subrogació de personal, d’acord amb el següent detall:

La tipologia del servei que es necessita és la del servei de cura a la persona del mes  
de maig a desembre de 2015 que representa un total de 67 hores mensuals amb un  
cost de 8.956,76€ (de maig a desembre).

Fonaments de dret

L'article 108.3 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de les administracions  
públiques  de  Catalunya  estableix  que  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.

L'article  303  i  següents  del  Reglament  d'obres,  activitats  i  serveis  de  Catalunya,  
aprovat mitjançant el Decret 179/1995, de 13 de juny, que estableix la possibilitat que  
es  formalitzin  convenis  de  col·laboració  interadministrativa  per  a  la  consecució  de  
finalitats d'interès públic.

Atès allò que disposa l'article 52.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de  
Catalunya, en relació a les competències del Ple.

El Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT, ACORDA:

 



 

1. Aprovar el conveni entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l'Ajuntament de  
Parets del Vallès per a la prestació del servei d'ajuda a domicili des del mes de maig a  
desembre de 2015.

2.  Facultar l’alcalde president de la corporació perquè procedeixi a la signatura dels  
documents necessaris per a l’execució d’aquest acord.

3.  Notificar  aquest  acord  al  Consell  Comarcal  del  Vallès  Oriental  i  a  la  Direcció  
General d'Administració Local del Departament de la Generalitat de Catalunya.

Annex

CONVENI DEL SERVEI D’AJUDA A DOMICILI AMB L’AJUNTAMENTS DE PARETS DEL 
VALLÈS

REUNITS

D’una  part,  el  senyor  José  Orive  Vélez,  president  del  Consell  Comarcal,  assistit  pel 
secretari accidental de la corporació, el senyor Jordi Vendrell i Ros. 

I de l’altra, el senyor Sergi Mingote Moreno, alcalde de l’Ajuntament de Parets del Vallès, 
assistit pel secretari de la corporació, el senyor Enric Acero Casas.

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 1174/1987, de 18 de setembre, que regula el règim jurídic dels funcionaris 
d’administració local amb habilitació de caràcter estatal. 

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

EXPOSEN

1. L'Administració  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  els  ajuntaments  i  els  consells 
comarcals  estableixen  convenis  de  cooperació  per  tal  d'estendre  de  manera 
progressiva  la  cobertura  de  la  xarxa  bàsica  de  serveis  socials  de  responsabilitat 
pública, així com la coordinació, la cooperació financera i la cooperació tècnica d'acord 
amb les determinacions de la Cartera de Serveis Socials corresponent.

2. L’objecte d’aquesta cooperació és el de facilitar:

a) La sostenibilitat i la millora dels serveis socials bàsics mitjançant l'estabilitat en la 
cooperació financera per part de la Generalitat envers el manteniment dels serveis i 

 



 

la millora econòmica dels serveis traspassats i el compromís de la corporació local 
pel que fa al finançament, el desplegament i la millora dels serveis socials de la  
seva competència.

b) L'adaptació  al  marc  general  i  als  objectius  de  la  planificació  general  vigent  en 
matèria  de  serveis  socials  de  la  Generalitat  de  Catalunya  de  la  programació 
territorial en matèria de serveis socials de l'àrea bàsica establerta, que en funció de 
les seves competències realitza la corporació local.

c) L'adaptació dels serveis socials bàsics a les singularitats i les característiques del 
seu territori, i a les demandes dels seus ciutadans, així com a les noves necessitats 
emergents.

d) La cooperació tècnica entre la Generalitat  de Catalunya i  la corporació local en 
matèria de serveis socials bàsics pel que fa a sistemes d'informació, procediments, 
suport tècnic, millora de l'eficàcia i l'eficiència i formació dels professionals.

3. El  Consell  Comarcal  del  Vallès  Oriental,  en  endavant  el  CONSELL COMARCAL,  i  
l’Ajuntament  de  Parets  del  Vallès,  en  endavant  l’AJUNTAMENT,  tenen  interès  a 
subscriure aquest conveni per regular la prestació del servei d’ajuda a domicili, que 
subjecten en les següents

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES

Legislació específica de serveis socials i dependència

1. La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a 
les persones en situació de dependència.

2. L’article 5  de la Llei  12/2007, d’11 d’octubre,  de serveis socials,  en endavant LSS, 
estableix que el sistema públic de serveis socials es regeix, entre d’altres, pels principis 
següents:

“a) Universalitat: Els poders públics han de garantir a tothom el dret d'accés als serveis 
socials i llur ús efectiu en condicions d'igualtat, equitat i justícia redistributiva. Aquest 
principi  no  exclou,  però,  que  l'accés  es  pugui  condicionar  al  fet  que  els  usuaris 
compleixin determinats requisits i paguin una contraprestació econòmica per assegurar 
la coresponsabilitat entre els usuaris i les administracions públiques i la sostenibilitat 
del sistema.

c)  Responsabilitat  pública:  Els  poders  públics  han  de garantir  la  disponibilitat  dels 
serveis  socials  mitjançant  la  regulació  i  l'aportació  dels  mitjans  humans,  tècnics  i 
financers i dels equipaments necessaris per a garantir els drets reconeguts. També 
n'han d'assegurar la planificació, la coordinació, el control, la continuïtat del servei si  
se'n determina la necessitat, l'execució i l'avaluació amb criteris d'equitat, justícia social 
i qualitat.

o) Economia, eficiència i eficàcia: Els serveis socials s'han de gestionar amb criteris 
d'economia, eficiència i eficàcia.”

3. L’article 13.l) de la LSS estableix que les persones que accedeixen als serveis socials 
o,  si  escau,  llurs  familiars  o  representants  legals,  tenen  el  deure  de  contribuir  al  

 



 

finançament del cost del centre o servei si així ho estableix la normativa aplicable.

4. L’article 15.1 de la LSS, estableix que el sistema públic de serveis socials s'organitza 
en forma de xarxa per a treballar en coordinació, en col·laboració i amb el diàleg entre  
tots els actors que intervenen en el procés d'atenció a les persones, i s'estructura en 
serveis socials bàsics i en serveis socials especialitzats.

5. L’article  16.2  de  la  LSS  estableix  que  els  serveis  socials  bàsics  s'organitzen 
territorialment i estan dotats d'un equip multidisciplinari que ha de fomentar el treball i 
la  metodologia  interdisciplinaris,  integrat  pel  personal  professional  necessari  per  al 
compliment de llurs funcions, amb l'estructura directiva i de suport tècnic i administratiu 
que s'estableixi per reglament. Els serveis socials bàsics inclouen els equips bàsics, 
els  serveis  d'ajuda  a  domicili  i  de  teleassistència  i  els  serveis  d'intervenció 
socioeducativa no residencial per a infants i adolescents.

6. L’article 17.i) de la LSS preveu que correspon als serveis socials bàsics la prestació de 
serveis d'ajuda a domicili, teleassistència i suport a la unitat familiar o de convivència.

7. L’article 20 de la LSS disposa que són prestacions del sistema públic de serveis socials 
les actuacions, les intervencions tècniques, els programes, els projectes, els mitjans i 
les ajudes econòmiques i tecnològiques que s'ofereixen a persones i que es destinen a 
complir les finalitats que estableix l'article 3 de la llei esmentada. Les prestacions del  
sistema públic de serveis socials poden ésser de servei, econòmiques o tecnològiques.

8. L’article 21.2.j) de la LSS estableix com una prestació de servei l'atenció domiciliària.

9. L’article 24.3 de la LSS estableix que la Cartera de serveis socials ha de definir cada 
tipus de prestació, la població a què va destinada, l'establiment o l'equip professional 
que  l'ha  de  gestionar,  els  perfils  i  les  ràtios  dels  professionals  de  l'equip,  i  els 
estàndards de qualitat. En tots els casos ha de garantir l'accés a les prestacions amb 
el suport de l'Administració, tenint en compte criteris de progressivitat en la renda dels 
usuaris.

10. L’article 24.4 de la LSS disposa que les prestacions garantides són exigibles com a 
dret  subjectiu  d'acord  amb el  que  estableix  la  Cartera  de  serveis  socials,  que ha 
d'incloure,  almenys,  la  necessitat  d'una  valoració  professional  prèvia  i  d'una  prova 
objectiva que n'acrediti la necessitat.

11. El Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials  
2010-2011,  defineix  la  prestació  del  servei  d’ajuda a  domicili  com a  garantida  i  el 
descriu com un conjunt organitzat i coordinat d’accions que es realitzen bàsicament a 
la llar de la persona i/o família, dirigides a proporcionar atencions personals, ajuda a la 
llar i suport social a aquelles persones i/o famílies amb dificultats de desenvolupament 
o d’integració social o manca d’autonomia personal.  

12. L’article  31  de  la  LSS  estableix  que 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.
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.

13. L’apartat  segon de l’article  31 de la  LSS preveu que 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.

14. 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. 
L'àrea bàsica de serveis  socials  s'organitza sobre una població mínima de vint  mil 
habitants, prenent com a base el municipi.

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.

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.

15. La Disposició transitòria segona de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, 
disposa  que  mentre  no  s’aprovi  l’organització  territorial  de  Catalunya,  les 
administracions  locals  i  les  administracions  supramunicipals  poden  assumir  les 
funcions  que  la  llei  atribueix  als  ens  locals  supramunicipals.  En  tot  cas,  s’han  de 
respectar  les  competències  que  els  ajuntaments  i  els  consells  comarcals  tenien 
assumides en el moment de l’entrada en vigor de la llei.

En aquest sentit, la Llei 4/2011, de 8 de juny, de modificació de la Llei 30/2010, de 3 
d’agost, de vegueries, per raó de la qual es modifica la disposició transitòria primera de 
la Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries, que resta redactada de la manera següent:

"1. La constitució dels consells de vegueria, d'acord amb les demarcacions veguerials 
que defineix l'article 9, es produirà un cop hagin estat aprovades les modificacions de 
la normativa estatal a què es refereix la disposició final segona, incloses les relatives a 
l'establiment del  règim electoral  de la vegueria.  En aquell  moment,  els  consells de 
vegueria substituiran les diputacions provincials, d'acord amb el que determina l'article 
91.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.”

 



 

Així mateix, la disposició final primera de la Llei 4/2011, de 8 de juny, sota la rúbrica 
disposició derogatòria de la Llei 30/2010, disposa que recuperen la vigència els articles 
esmentats en l'apartat 1 de la disposició derogatòria única de la Llei 30/2010, del 3 
d'agost,  de  vegueries.  Aquests  articles  quedaran  derogats  en  el  moment  que  es 
constitueixin  els  consells  de  vegueria,  d'acord  amb  el  que  estableix  la  disposició 
transitòria primera de la Llei 30/2010, en la redacció que li dóna l'article únic de la llei  
present.

16. L’article 14.1 del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, pel qual s’aprova la 
refosa de les lleis 12/1983, de 14 de juliol, 26/1985, de 27 de desembre, i 4/1994, de 
20 d’abril, en matèria d’assistència i serveis socials, defineix l’àrea bàsica de serveis 
socials com la unitat territorial elemental de prestació de serveis que forma part de la  
Xarxa Bàsica de Serveis Socials de Responsabilitat Pública a Catalunya.

17. L’annex del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, en matèria d’assistència i  
serveis socials, sota la rúbrica delimitació de les àrees bàsiques de serveis socials, 
estableix com a sector comarcal de serveis socials Vallès Oriental les següents àrees: 

I. Àrea bàsica de serveis socials Granollers. Correspon al municipi de Granollers.
II. Àrea  bàsica  de  serveis  socials  Mollet  del  Vallès.  Correspon  al  municipi  de 

Mollet del Vallès.
III. Àrea bàsica de serveis socials Resta del Vallès Oriental. Correspon al conjunt 

de municipis de la comarca de fins a vint mil habitants.

18. L’article 15 del Decret legislatiu esmentat preveu com a funcions que es desenvolupen 
a  l’àrea bàsica de serveis socials la programació dels serveis socials d’atenció 
primària,  la  seva zonificació  i  la  seva ubicació,  així  com la  prestació  i  gestió  dels 
serveis socials d’atenció primària, mitjançant un o més equips multiprofessionals.

19. L’article  26.1  del  Decret  legislatiu  esmentat  estableix  que  correspon  als  consells 
comarcals exercir les funcions que es desenvolupen en les àrees bàsiques de serveis 
socials formades per més d’un municipi.

20. L’article 7.4 del Decret 27/2003, de 21 de gener, de l’atenció social primària disposa 
que correspon als consells comarcals el següent: 

“a) En aquelles àrees bàsiques de serveis socials formades per més d'un municipi, 
l'exercici de les funcions de programació, zonificació, ubicació, prestació i gestió dels 
serveis  socials  d'atenció  primària,  com  també  de  coordinació  dels  serveis  socials 
d'atenció primària del  sector  públic i  privat  d'acord amb les normes de coordinació 
dictades pel Govern de la Generalitat, i de suport informatiu, d'avaluació i estadístic a 
les tasques ordenadores i planificadores de la Generalitat.

c) L'assessorament i la formació dels recursos humans en matèria de serveis socials i  
l'exercici d'un primer nivell de supervisió i control, sens perjudici de les competències 
atribuïdes a altres administracions.”

Legislació local i comarcal

21. La  disposició  transitòria  segona  de  la  Llei  27/2013,  de  27  de  desembre,  de 
racionalització i sostenibilitat de l’administració local, sota la rúbrica Assumpció per les 
Comunitats autònomes de les competències relatives a serveis socials, estableix que 

 



 

en data 31 de desembre de 2015, en els termes previstos en les normes reguladores 
del  sistema  de  finançament  autonòmic  i  de  les  hisendes  locals,  les  comunitats 
autònomes assumiran la titularitat de les competències que es preveien com a pròpies 
del  municipi,  relatives a la prestació dels serveis  socials  i  de promoció i  reinserció 
social.

Les  Comunitats  autònomes  assumiran  la  titularitat  d’aquestes  competències,  amb 
independència de què el seu exercici s’hagués estat fent per municipis, diputacions 
provincials o entitats equivalents, o qualsevol altra entitat local. 

22. La  disposició  addicional  sisena  de  la  Llei  27/2013,  de  27  de  desembre,  de 
racionalització  i  sostenibilitat  de  l’administració  local,  sota  la  rúbrica  Comarques, 
disposa que les previsions d’aquesta Llei s’aplicaran respectant l’organització comarcal 
en aquelles comunitats autònomes en què llurs estatuts d’autonomia tinguin atribuïda 
expressament la gestió de serveis supramunicipals.

23. La  disposició  addicional  tercera  de  la  Llei  27/2013,  de  27  de  desembre,  de 
racionalització  i  sostenibilitat  de  l’administració  local,  sota  la  rúbrica  Competències 
autonòmiques en matèria de règim local, disposa en l’epígraf segon que en el cas de 
les  Comunitats  autònomes  amb  un  sistema  institucional  propi,  les  referències 
d’aquesta  Llei  a  les  Diputacions  provincials  s’entenen  efectuades  als  ens  locals 
supramunicipals  previstos  en  els  corresponents  Estatuts  d’autonomia  als  que 
s’atribueixin  competències  en  matèria  d’assistència  i  cooperació  als  municipis  i 
prestació de serveis públics locals. 

24. La disposició transitòria segona de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de  règim local,  estableix  que  fins  que  la  legislació  de  l’Estat  i  de  les  Comunitats 
autònomes que es dicti d’acord amb allò que s’estableix en els articles 4, apartat B,  
lletra a); 25, apartat 2; i 36 d’aquesta Llei, no disposa una altra cosa, els municipis, les  
províncies  i  les  illes  conservaran  les  competències  que  els  atribueix  la  legislació 
sectorial vigent en la data d’entrada en vigor d’aquesta llei. 

25. L’article 25 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 preveu que 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, 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 a exercir-los.”

26. L’article 25.2 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, preveu que en l’àmbit de les 
seves competències,  la comarca pot  prestar  serveis  d’acord amb els  requisits  que 

 



 

estableix la pròpia llei.

Finançament del servei d’ajuda a domicili

27. L’article 59 de la LSS estableix que el sistema públic de serveis socials es finança amb 
les  aportacions  dels  pressupostos  de  la  Generalitat,  les  aportacions  finalistes  en 
serveis socials dels pressupostos de l'Estat,  les aportacions dels pressupostos dels 
ajuntaments i d'altres ens locals, les herències intestades si correspon d'heretar a la 
Generalitat, les obres socials de les caixes d'estalvis, les aportacions d'altres entitats 
privades i les dels usuaris, en els termes que estableix aquesta llei.

28. L’article  60.1  de  la  LSS  disposa  que  l'Administració  de  la  Generalitat  té  la 
responsabilitat de garantir els recursos necessaris perquè l'ordenació i la provisió dels 
serveis socials que estableix aquesta llei es compleixin adequadament.

29. L’article  60.5  de  la  LSS disposa  que  els  municipis  i  els  altres  ens  locals  han  de 
consignar  en  els  seus  pressupostos  les  dotacions  necessàries  per  a  finançar  els 
serveis socials de llur competència.

30. L’article 60.6 de la LSS preveu que la prestació dels serveis socials de responsabilitat  
pública  s'ha  d'assegurar  mitjançant  qualsevol  modalitat  que  garanteixi  a  l'usuari  o 
usuària l'accés al servei, donant preferència a la dotació de serveis a tot el territori.

31. L’article 62 de la LSS, preveu que els ajuntaments i l'Administració de la Generalitat 
comparteixen  el  finançament  dels  serveis  socials  bàsics,  incloent-hi  els  equips  de 
serveis socials, els programes i projectes, el servei d'ajuda a domicili i els altres serveis 
que es determinin com a bàsics. Sens perjudici que els serveis socials bàsics han de 
tendir  a  la  universalitat  i  la  gratuïtat,  l'usuari  o  usuària  pot  haver  de  copagar  el  
finançament de la teleassistència i dels serveis d'ajuda a domicili.

L'aportació  de  la  Generalitat  als  serveis  socials  bàsics  s'ha  de  fixar  en  els  seus 
pressupostos, d'acord amb el que estableixin el Pla estratègic de serveis socials i la  
Cartera de serveis socials, i s'ha de pagar mitjançant un conveni quadriennal amb la 
corporació local titular de l'àrea bàsica de serveis socials. Aquesta aportació no pot 
ésser inferior, en cap cas, al 66% del cost dels equips de serveis socials bàsics, dels 
programes i projectes, i dels serveis d'ajuda a domicili i de teleassistència que el Pla i 
la Cartera estableixen per a l'àmbit territorial de cada àrea bàsica de serveis socials.

L’aportació de la Generalitat es vehicula per mitjà del contracte programa 2012-2015 
per a la coordinació, la cooperació i col·laboració entre el Departament de Benestar 
Social  i  Família i  el  CONSELL COMARCAL, en  matèria  de serveis  socials  i  altres 
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, subscrit el 12 de juny de 
2012. La Generalitat  de Catalunya distribueix  els recursos entre el  denominat  SAD 
Social i el SAD Dependència.

En relació amb el SAD Social, a data d’avui se’n desconeix el finançament i el màxim 
d’hores per a l’any 2015.

En relació amb el Sad Dependència, l’import anual que finança la Generalitat resta 
condicionat a les hores prescrites en els Programes individuals d’atenció i és el resultat 
de multiplicar el preu/hora corresponen al 66% del cost de l’hora del servei d’ajuda a 
domicili  que  determina  la  Generalitat  pel  nombre  d’hores  de  Sad  Dependència 

 



 

prestades  en  el  municipi.  A data  d’avui  se’n  desconeix  el  finançament  i  el  màxim 
d’hores per a l’any 2015.

32. L’article  65.1  de  la  LSS estableix  que  les  administracions  han  de  garantir  l'accés 
universal als serveis socials bàsics i han de tendir a la gratuïtat d'aquests, tenint en 
compte  que  l'usuari  o  usuària  pot  haver  de  copagar  el  finançament  de  la 
teleassistència i els serveis d'ajuda a domicili, d'acord amb el que estableix aquesta 
llei. També han de garantir l'accés universal a les prestacions de servei garantides i el 
finançament  del  mòdul  social  d'aquestes  prestacions,  d'acord  amb  la  Cartera  de 
serveis socials.

33. L’article  66.1  de  la  LSS  preveu  que  en  les  prestacions  de  serveis  garantides  no 
gratuïtes, la Generalitat ha d'establir en la Cartera de serveis socials el mòdul social i la 
participació econòmica dels usuaris en llur cost.

34. L’article 67 de la LSS estableix el següent:

“1. L'Administració, per a determinar la participació dels usuaris, ha de tenir en compte 
la naturalesa del  servei,  el  cost  de referència,  la capacitat  econòmica de l'usuari  o 
usuària, especialment el seu nivell de renda, i el sector de població a qui s'adreça la 
prestació o el servei.
2. La determinació de les participacions s'ha de fonamentar en els principis d'equitat, 
solidaritat  i  redistribució.  La  Generalitat  ha  d'establir  i  regular  un  sistema  de 
bonificacions  per  a  la  participació  en  les  prestacions  garantides,  per  tal  d'atendre 
situacions  d'insuficiència de  recursos  de l'usuari  o  usuària.  Les  bonificacions  s'han 
d'establir  en  funció  del  nivell  de  renda personal  i  de  les  obligacions  econòmiques 
respecte a les persones que l'usuari o usuària tingui a càrrec.
3. En el supòsit a què fa referència l'article 66.2, l'usuari o usuària pot participar en el  
cost  del  servei  mitjançant  l'aplicació  compensatòria  en  origen  de  les  pensions 
econòmiques públiques de les quals pugui ésser beneficiari.
4. No s'ha d'excloure ningú dels serveis o prestacions garantits per manca de recursos 
econòmics. Tampoc no s'ha de condicionar la qualitat del servei o la prioritat o urgència 
de l'atenció a la participació econòmica.”

35. La Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 
5 de març. 

Reglament comarcal

36. El  Ple  del  Consell  Comarcal  del  Vallès  Oriental  de  13  d’abril  de  2011 va  aprovar  
l’establiment del servei públic Servei d’ajuda a domicili. El reglament del servei públic 
d’Ajuda a Domicili, en endavant el REGLAMENT, ha estat publicat sense errors en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 27 de juliol de 2011.

37. L’article 4.1 del REGLAMENT defineix el servei bàsic d’ajuda a domicili: 

“El servei bàsic d’ajuda a domicili és el conjunt d’actuacions que configuren el nivell  
mínim d’atenció a la persona que es presta en el seu domicili. Aquestes actuacions  
tenen caràcter assistencial, preventiu, socioeducatiu  per persones i nuclis familiars i  
de  suport  a  les  persones cuidadores  no  professionals.  Està contingut  dins  del  pla  
d’atenció social i comprèn el servei de cura de la persona i de la llar i/o el servei de  
neteja de la llar.”

 



 

38. L’article 4.1.2 del REGLAMENT defineix el servei de cura de la persona i de la llar: 

“El servei de cura de la persona i de la llar inclou les actuacions de caràcter personal i  
les actuacions de suport a altres persones cuidadores no professionals.

Comprèn  les  activitats  i  tasques  que fonamentalment  recauen sobre  les  persones  
usuàries  i  que  s’adrecen  a  promoure  i  mantenir  la  seva  autonomia  personal,  a  
fomentar  hàbits  adequats  de  conducta  i  a  adquirir  habilitats  bàsiques  pel  
desenvolupament personal en el domicili i en la seva relació amb la comunitat.

En forma part l’atenció personal, com a ara la higiene i la cura personal, l’alimentació,  
el  suport  al  seguiment  mèdic  i  la  presa  de  la  medicació,  les  mobilitzacions,  els  
acompanyaments fora del domicili, el suport emocional o el suport administratiu i de  
l’economia domèstica.

També en forma part l’aprenentatge d’hàbits, com ara l’afavoriment de  l’auto-cura, el  
manteniment  de  la  llar,  la  socialització,  el  suport  en  tasques  d’atenció,  
l’acompanyament i cura a menors, la preparació del menjar en el domicili, les compres  
domèstiques i en general tots aquells que fomentin el desenvolupament i autonomia  
personal. 

Formen part d’aquesta categoria les actuacions de suport a les persones cuidadores  
no  professionals,  les  quals  constitueixen la  xarxa  natural  d’atenció a  les  persones  
beneficiàries del servei. Són actuacions adreçades a millorar les capacitats de cura i a  
prevenir situacions d’esgotament emocional, com ara l’assessorament, el suport en la  
utilització de tècniques i eines d’atenció a la persona o el suport emocional.”

39. L’article 4.1.3 del REGLAMENT defineix el servei de neteja de la llar:

“El servei de neteja de la llar inclou les actuacions de caràcter domèstic.

Són activitats i tasques adreçades fonamentalment a la cura de la llar com a suport a  
l’autonomia personal i de la unitat de convivència. Formen part d’aquestes actuacions  
les  activitats  i  tasques  de  preparació  del  menjar  en  el  domicili,  les  compres  
domèstiques, el rentat i cura de la roba en el domicili, la neteja de la llar, la neteja de  
xoc i els petits manteniments, com ara canvis de bombetes o ampolles de butà.

La  neteja  de  la  llar  comprèn únicament  la  neteja  dels  espais  que s’utilitzen en  el  
desenvolupament de la vida diària de la persona beneficiària. Aquest servei no inclou  
els  patis  exteriors,  zones   comunitàries  o  veïnals,  tals  com  escales,  patis  de  la  
comunitat o altres.”

40. L’article 4.3 del REGLAMENT defineix els serveis complementaris d’ajuda a domicili: 

“Els serveis complementaris d’ajuda a domicili estan formats per un conjunt d’activitats  
de segon nivell que poden prestar-se amb caràcter puntual o continuat, per empreses  
i/o professionals.

Son  serveis  complementaris  la  bugaderia  externa,  el  menjar  a  domicili-  àpats a 
domicili,  els arranjaments pel condicionament de la llar,  les ajudes  tècniques per a 
l’autonomia personal, la perruqueria, la podologia, les activitats de manteniment de les 
funcions físiques i motores de la persona i els altres recollits en el Pla d’atenció social  

 



 

individual, familiar o convivencial.”

Sistema de provisió del servei

41. L’article 62.5 de la LSS preveu que l'ens local titular de l'àrea bàsica de serveis socials 
pot decidir el sistema de provisió de serveis, per a l'ajuda a domicili i la teleassistència,  
d'acord amb les formes de prestació que s'estableixin per reglament.

42. L’article 11 del REGLAMENT estableix que el servei d’ajuda a domicili es gestiona de 
forma indirecta i corresponen al CONSELL COMARCAL les funcions de coordinació, 
seguiment, supervisió i avaluació.

Tractament de les dades

43. El  2 de novembre de 2011, la Comissió de Govern del  CONSELL COMARCAL va 
aprovar la darrera modificació del sistema de gestió informatitzada del servei d’ajuda a 
domicili.

44. L’ordenança reguladora del fitxer de dades de caràcter personal núm. 5 Servei d’ajuda 
a domicili publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona d’1 de febrer de 
2011.  La  creació  del  fitxer  de  dades  de  caràcter  personal  ha  estat  inscrita  en  el 
Registre de Protecció de Dades de Catalunya amb el codi 211052002-T en virtut de la 
resolució de 9 de març de 2011 de la directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades. 

Establiment de les fórmules de gestió del servei

45. L’article  41.2  de  la  LSS  estableix  que  la  col·laboració  interadministrativa  inclou 
l'establiment per conveni de fórmules de gestió conjunta dels serveis. 

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

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

D’acord amb les manifestacions exposades, les parts expressen la seva voluntat d’establir  
aquest conveni de col·laboració que subjecten als següents

 



 

PACTES

CAPÍTOL 1. OBJECTE

Primer. Objecte

Aquest  conveni  té  per  objecte  establir  la  relació,  la  participació,  les  obligacions,  la 
coordinació i la cooperació entre el  CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT en la gestió i 
la prestació del servei d’ajuda a domicili al municipi de Parets del Vallès, en endavant el 
MUNICIPI, d’acord amb el reglament del servei d’ajuda a domicili aprovat pel CONSELL 
COMARCAL. 

Amb la seva signatura, l’AJUNTAMENT formalitza la inclusió en l’àmbit territorial del servei 
d’ajuda a domicili del Vallès Oriental als efectes de l’article 2.4 del REGLAMENT. 

CAPÍTOL 2. ABAST DE LA PRESTACIÓ

Segon. Abast de la prestació

1. El  CONSELL COMARCAL gestiona i  presta  en  el  MUNICIPI  els  serveis  d’ajuda a 
domicili següents:  

a) Servei de cura de la persona i de la llar. Aquest servei s’inclou en el servei bàsic  
d’ajuda a domicili. 

2. Als efectes d’aquest conveni, s’entén com a servei bàsic d’ajuda a domicili i servei de 
cura de la persona i  de la llar  allò que preveu respectivament  l’art.  4.1 i  4.1.2 del 
REGLAMENT, consideracions jurídiques 37a i 38a d’aquest conveni. Com a servei de 
neteja de la llar  s’entén allò  que preveu l’art.  4.1.3 del  REGLAMENT,  consideració 
jurídica 39a d’aquest conveni, i com a serveis complementaris d’ajuda a domicili allò 
que preveu l’article 4.3 del REGLAMENT, consideració jurídica 41a d’aquest conveni.

3. El CONSELL COMARCAL i els ajuntaments que formen part de l’àmbit territorial del 
servei d’ajuda a domicili del Vallès Oriental a efectes del REGLAMENT, acordaran si 
s’escau  dins  dels  mecanismes  de  participació  que  s’acordin,  l’establiment  de 
l’ordenança  reguladora  del  copagament  del  CONSELL  COMARCAL  que  imposi 
l’obligació de satisfer un preu públic per a la prestació del Servei d’ajuda a domicili  a 
l’empara del previst a l’article 41  del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’article 12 de la Llei 
39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les 
Persones en Situació de Dependència i l’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’ octubre, 
de Serveis Socials a Catalunya. 

4. El CONSELL COMARCAL prestarà el  servei  d’ajuda a domicili  en qualsevol  de les 
formes de gestió de serveis públics admeses en dret.

Tercer. Obligacions del CONSELL COMARCAL 

El CONSELL COMARCAL s’obliga a:

a) Prestar el servei de cura de la persona i de la llar en el MUNICIPI, en els termes 

 



 

que estableix aquest conveni.

b) Prestar el servei de neteja de la llar en el MUNICIPI, en els termes que estableix 
aquest conveni.

c) Proveir un sistema de gestió informatitzada. El sistema de gestió informatitzada ha 
de  permetre  introduir  i  validar  les  dades  de  la  sol·licitud,  els  instruments  de 
valoració, el pla d’atenció social i les corresponents revisions, interrupcions, baixes 
temporals i extincions del servei.

d) Informar a l’AJUNTAMENT sobre l’estat d’execució del servei d’ajuda a domicili. 

e) Prestar el servei als usuaris amb la intervenció de professionals amb la qualificació 
legalment exigida. 

f) Resoldre  l’atorgament  o  denegació  del  servei  d’ajuda  a  domicili  fixant-ne  la 
intensitat i freqüència del servei, d’acord amb el REGLAMENT.

g) Formalitzar el contracte amb la persona beneficiària o persones beneficiàries del 
servei d’ajuda a domicili, o llurs representants legals, i per l’empresa proveïdora si 
s’escau, d’acord amb el REGLAMENT.

h) Promoure un sistema de gestió de qualitat del servei d’ajuda a domicili.

i) Convocar i promoure el funcionament de la Comissió de seguiment.

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

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

Quart. Obligacions de l’AJUNTAMENT

L’AJUNTAMENT s’obliga a:

a) Consignar en els seus pressupostos les dotacions necessàries per a finançar el 
Servei d’ajuda a domicili que li sigui prestat pel CONSELL COMARCAL en el seu 
municipi, d’acord amb l’encàrrec d’hores que formuli i  les hores que ja han estat 
reconegudes mitjançant resolució del CONSELL COMARCAL, i acreditar aquesta 
circumstància amb un certificat. 

b) Pagar al  CONSELL COMARCAL les liquidacions corresponents  al  preu per a la 
prestació del servei d’ajuda a domicili que resulti del règim econòmic que preveu 
aquest conveni. 

c) Valorar  i  tramitar  les  sol·licituds  del  servei  d’ajuda  a  domicili  per  determinar  la 
idoneïtat  de  la  prestació  d’acord  amb  allò  que  preveu  el  REGLAMENT  amb 
expressa subjecció a les normes establertes per a la valoració, l’aplicació de les 
intensitats  i  la determinació del  nivell  de risc.  L’AJUNTAMENT ha de fer  ús del 

 



 

sistema  de  gestió  informatitzada  del  CONSELL COMARCAL i  n’ha  d’introduir  i 
validar les dades de la sol·licitud, els instruments de valoració, el pla d’atenció social 
i les corresponents revisions, interrupcions, baixes temporals i extincions del servei. 

d) Formular el pla d’atenció social individual, familiar o convivencial d’acord amb el 
REGLAMENT.

e) Revisar la prestació del servei d’ajuda a domicili d’acord amb el REGLAMENT.

f) Informar al CONSELL COMARCAL les interrupcions del servei i notificar les baixes 
temporals i les causes d’extinció d’acord amb el REGLAMENT.

g) Cedir totes aquelles dades necessàries al CONSELL COMARCAL d’acord amb la 
normativa de protecció de dades per a la prestació del servei d’ajuda a domicili.

h) Conservar i posar a disposició del CONSELL COMARCAL tota aquella informació o 
documentació que es requereixi en relació amb la gestió del servei.

i) Col·laborar i participar amb el CONSELL COMARCAL en tot allò que se’l requereixi 
en relació amb la prestació del servei. 

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

k) Comprovar el compliment i efectivitat de les condicions o requisits determinants per 
a l’atorgament del servei d’ajuda a domicili.

l) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que respecte a la gestió del  servei 
pugui efectuar el CONSELL COMARCAL. 

m) Tractar  les  dades  de  caràcter  personal  que  s’obtinguin  per  raó  de  la  prestació 
d’aquest servei d’acord amb les previsions de la Llei  orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre,  de  protecció  de  dades  de  caràcter  personal  i  el  reglament  que  la 
desenvolupa, aprovat mitjançant el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, i  
complir  les  obligacions  que  li  corresponguin  com  a  encarregat  del  fitxer. 
L’encarregat  del  tractament  i  tot  el  seu  personal  resten  sotmesos  a  aquesta 
normativa. 

n) Certificar les dades de convivència i empadronament dels possibles beneficiaris del 
Servei d’ajuda a domicili, sempre que el CONSELL COMARCAL ho sol·liciti, d’acord 
amb les previsions de l’article 53.2 del Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, pel  
qual s’aprova el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals.

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

CAPÍTOL 3. RÈGIM ECONÒMIC

Cinquè.  Preu 

L’AJUNTAMENT ha de pagar al CONSELL COMARCAL el preu per la prestació del  
servei d’ajuda a domicili en el MUNICIPI que resulta de les operacions següents: 

 I = (A + B + C) – (FG) – (CP)

 



 

Els paràmetres són:

1. I =  Import que l’AJUNTAMENT satisfà al CONSELL COMARCAL 

2. A = En el cas que s’hagi prestat el servei de cura de la persona i de la llar,  l’import 
que resulta de l’execució de les operacions següents: 

A = {(B1 x C 1) x (D1)}

Els paràmetres són:

i. A =  Import pel servei de cura de la persona i de la llar. 

ii. B1 =  Nombre d’hores del servei de cura de la persona i de llar prestades pel 
CONSELL COMARCAL en el MUNICIPI.

iii. C1 = Preu/hora del servei de cura de la persona i de la llar que ha de satisfer el  
CONSELL COMARCAL per aquest servei, IVA i altres impostos que gravin la 
prestació  del  servei  inclosos,  segons  l’expedient  de  contractació  del  servei 
d’ajuda a domicili del CONSELL COMARCAL en relació amb el municipi. 

iv. D1 =  Correspon a un 1,0966 en concepte de despeses de gestió del  servei 
d’ajuda a  domicili,  com ara  el  sistema de gestió  informatitzada,  el  personal 
adscrit al servei, les despeses generals, la inspecció i la supervisió del servei i  
la implantació del sistema de gestió de qualitat del servei d’ajuda a domicili.

3. B = En el cas que s’hagi prestat el servei de neteja de la llar, l’import que resulta de 
l’execució de les operacions següents:

B = { (C2 x D2) x (E1{(

Els paràmetres són:

i. B =  Import pel servei de neteja de la llar.

ii. C2 =  Nombre d’hores del servei de neteja de la llar prestades pel CONSELL 
COMARCAL en el MUNICIPI.

iii. D2 =  Preu/hora del servei de neteja de la llar que ha de satisfer el CONSELL 
COMARCAL per aquest servei, IVA i altres impostos que gravin la prestació del  
servei inclosos, segons l’expedient de contractació del servei d’ajuda a domicili 
del CONSELL COMARCAL en relació amb el MUNICIPI.

iv. E1 =  Correspon a un 1,0966 en concepte de despeses de gestió del  servei 
d’ajuda a domicili,  com ara el  sistema de gestió informatitzada,  el  personal 
adscrit al servei, les despeses generals, la inspecció i la supervisió del servei i 
la implantació del sistema de gestió de qualitat del servei d’ajuda a domicili.

4. C =  En  el  cas  que  s’hagin  prestat  serveis  complementaris  d’ajuda  a  domicili, 
l’import que resulta de l’execució de les operacions següents: 

 



 

C=( { (D3 x E2) X (F1) } + { (D4 x E3) X (F2) } + { (D5 x E4) X (F3) } + ... + { (DN x EN) X (FN({〔(

Els paràmetres són:

i. C =  Import pels serveis complementaris d’ajuda a domicili.

ii. D3 = Nombre d’hores del servei complementari de bany adaptat prestades pel 
CONSELL COMARCAL en el MUNICIPI.

iii. E2 = Preu/hora del servei complementari de bany adaptat que ha de satisfer el 
CONSELL COMARCAL per aquest servei, IVA i altres impostos que gravin la 
prestació  del  servei  inclosos,  segons  l’expedient  de  contractació  del  servei 
d’ajuda a domicili del CONSELL COMARCAL en relació amb el MUNICIPI.

iv. F1 =  Correspon a un 1,0966 en concepte de despeses de gestió del  servei  
d’ajuda a domicili,  com ara el  sistema de gestió informatitzada,  el  personal 
adscrit al servei, les despeses generals, la inspecció i la supervisió del servei i 
la implantació del sistema de gestió de qualitat del servei d’ajuda a domicili.

v. D4 =  Nombre d’hores  del  servei  complementari  de bugaderia  prestades pel 
CONSELL COMARCAL en el MUNICIPI.

vi. E3 =  Preu/hora del servei complementari  de bugaderia que ha de satisfer el 
CONSELL COMARCAL per aquest servei, IVA i altres impostos que gravin la 
prestació  del  servei  inclosos,  segons  l’expedient  de  contractació  del  servei 
d’ajuda a domicili del CONSELL COMARCAL en relació amb el MUNICIPI.

vii. F2 =  Correspon a un 1,0966 en concepte de despeses de gestió del  servei  
d’ajuda a domicili,  com ara el  sistema de gestió informatitzada,  el  personal 
adscrit al servei, les despeses generals, la inspecció i la supervisió del servei i 
la implantació del sistema de gestió de qualitat del servei d’ajuda a domicili.

viii. D5 = Nombre d’hores del servei complementari d’àpats a domicili prestades pel 
CONSELL COMARCAL en el MUNICIPI.

ix. E4 =  Preu/hora del servei complementari d’àpats a domicili que ha de satisfer 
el CONSELL COMARCAL per aquest servei, IVA i altres impostos que gravin la 
prestació  del  servei  inclosos,  segons  l’expedient  de  contractació  del  servei 
d’ajuda a domicili del CONSELL COMARCAL en relació amb el MUNICIPI.

x. F3 =  Correspon a un 1,0966  en concepte de despeses de gestió del servei  
d’ajuda a domicili,  com ara el  sistema de gestió informatitzada,  el  personal 
adscrit al servei, les despeses generals, la inspecció i la supervisió del servei i 
la implantació del sistema de gestió de qualitat del servei d’ajuda a domicili.

xi. DN = Nombre d’hores d’altres serveis complementaris prestades pel CONSELL 
COMARCAL en el MUNICIPI.

xii. EN=  Preu/hora  dels  altres  serveis  complementaris  que  ha  de  satisfer  el 
CONSELL COMARCAL per aquest servei, IVA i altres impostos que gravin la 
prestació  del  servei  inclosos,  segons  l’expedient  de  contractació  del  servei 
d’ajuda a domicili del CONSELL COMARCAL en relació amb el MUNICIPI.

 



 

xiii. FN  =  Correspon a un 1,0966 en concepte de despeses de gestió del  servei 
d’ajuda a domicili,  com ara el  sistema de gestió informatitzada,  el  personal 
adscrit al servei, les despeses generals, la inspecció i la supervisió del servei i 
la implantació del sistema de gestió de qualitat del servei d’ajuda a domicili.

5. FG = correspon a l’import que finança la Generalitat pels conceptes de Sad Social i 
Sad  Dependència  en  relació  amb  el  període  liquidat  i  allò  que  preveu  la 
consideració jurídica 31a d’aquest conveni. 

6. CP = correspon a l’import que efectivament satisfacin els usuaris del servei d’ajuda 
a  domicili  empadronats  en  el  MUNICIPI  com a  conseqüència  de  l’aplicació  de 
l’ordenança  reguladora  del  preu  públic  pel  qual  s’estableixi  el  copagament  del 
servei d’ajuda a domicili que, si s’escau, aprovi el CONSELL COMARCAL.

Sisè. Pagament

1. El CONSELL COMARCAL liquida a l’AJUNTAMENT per quadrimestres, l’import del 
servei  d’ajuda  a  domicili  d’acord  amb  la  fórmula  que  preveu  el  pacte  cinquè 
d’aquest conveni en relació amb els mesos de referència. 

L’AJUNTAMENT  abona  al  CONSELL  COMARCAL  l’import  que  resulti  de  les 
liquidacions en la forma i termini que estableix l’article 216.4 del text refós de la Llei 
de contractes del sector públic aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, del 14 de 
novembre o la norma que el substitueixi.

2. L’AJUNTAMENT s’ha de fer càrrec dels interessos de demora i/o de les despeses 
financeres i/o de finançament que li ocasioni al CONSELL COMARCAL els seus 
possibles retards en el pagament del servei. 

3. El CONSELL COMARCAL iniciarà l’expedient de compensació, de conformitat amb 
el que preveu la legislació vigent, quan l’AJUNTAMENT sigui deutor del CONSELL 
COMARCAL per raó de les liquidacions efectuades o pels conceptes que preveu 
l’apartat segon d’aquest pacte.

Setè. Encàrrec d’hores 

1. Abans del 30 de setembre de cada any, l’AJUNTAMENT ha de notificar o certificar 
al CONSELL COMARCAL  l’acord de l’òrgan de govern competent en el qual consti  
el nombre d’hores màximes encarregades per a la propera anualitat en relació amb 
cadascun  dels  serveis  d’ajuda  a  domicili.  Així  mateix,  l’AJUNTAMENT  ha  de 
certificar al CONSELL COMARCAL la consignació en els seus pressupostos de les 
dotacions necessàries per a finançar el servei d’ajuda a domicili encarregat no més 
enllà  de  quinze  dies  comptadors  a  partir  de  l’aprovació  definitiva  dels  seus 
pressupostos o com a màxim no més enllà del 31 de març de cada any.

2. Nogensmenys  el  que  preveu  l’apartat  anterior,  l’òrgan  competent  de 
l’AJUNTAMENT pot encarregar en qualsevol moment més hores de les màximes 
previstes per a  cada servei  d’ajuda a domicili.  Per  això,  l’AJUNTAMENT ha de 
certificar al CONSELL COMARCAL la consignació en els seus pressupostos de les 
dotacions necessàries per a finançar el servei d’ajuda a domicili encarregat no més 
enllà de 15 dies des de l’adopció de l’acord.

 



 

3. Nogensmenys el que preveu l’apartat primer d’aquest pacte, l’òrgan competent de 
l’AJUNTAMENT  pot  reduir  el  nombre  d’hores  màximes  encarregades  per  a 
cadascun dels serveis d’ajuda a domicili. Per això, l’AJUNTAMENT ha de notificar o 
certificar al CONSELL COMARCAL l’acord de l’òrgan de govern competent en el 
que consti la reducció de les hores màximes encarregades. 

4. En relació amb els apartats primer, segon i  tercer d’aquest pacte, el CONSELL 
COMARCAL pot denegar l’encàrrec d’hores de l’AJUNTAMENT si l’increment o la 
reducció d’hores iguala o excedeix el límit que la legislació de contractes fixa per a 
considerar-ho  com  una  alteració  de  les  condicions  essencials  de  licitació  i  
adjudicació  dels  contractes.  Per  aquest  càlcul  s’ha  de  tenir  en  compte  també 
l’increment o la reducció d’hores que puguin encarregar els ajuntaments que siguin 
en el mateix expedient de contractació que l’AJUNTAMENT. 

El  CONSELL COMARCAL també  pot  denegar  els  encàrrecs  d’hores  per  cas 
d’impagament  de  l’AJUNTAMENT de  les  liquidacions  que  efectuï  el  CONSELL 
COMARCAL que resultin del règim econòmic que preveu aquest conveni.

5. En tots els casos, les reduccions de les hores encarregades no poden afectar a les 
hores que el CONSELL COMARCAL ja hagi reconegut a les persones beneficiàries 
del  servei  mitjançant  resolució,  les  quals  esdevenen  indisponibles  per  a 
l’AJUNTAMENT i de finançament obligat fins a l’extinció del servei.

No  obstant  això,  si  s’extingeix  la  prestació  de  serveis  d’ajuda  a  domicili  per 
qualsevol de les circumstàncies que preveu el REGLAMENT, l’AJUNTAMENT pot 
amortitzar les hores encarregades sempre i quan la reducció del total de les hores 
no iguali  o excedeixi el  10% de les hores que s’han previst per a cada a cada 
anualitat i  de manera acumulativa, en relació amb el contracte de prestació del 
servei d’ajuda a domicili del CONSELL COMARCAL, no iguali o excedeixi el límit  
que la legislació de contractes fixa per a considerar-ho com una alteració de les 
condicions essencials de licitació i adjudicació dels contractes. Per aquest càlcul  
s’ha de tenir en compte també l’increment o la reducció d’hores dels ajuntaments 
que formen part del mateix expedient de contractació que l’AJUNTAMENT. 

6. Les  hores  estimades de servei  d’ajuda a domicili  per  a  l’any  2015 consten  en 
l’addenda que acompanya aquest conveni. 

Vuitè. Encàrrec de serveis 

1. L’AJUNTAMENT pot encarregar altres serveis d’ajuda a domicili dels previstos en 
el REGLAMENT.

2. Les  obligacions  per  a  l’AJUNTAMENT  en  relació  amb  el/s  nou/s  servei/s 
encarregats són les mateixes que les previstes en el pacte quart, cinquè, sisè i setè 
d’aquest conveni. 

3. El CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT instrumentaran l’encàrrec de serveis 
mitjançant una addenda al conveni.

4. Nogensmenys,  l’acceptació  del/s  servei/s  pel  CONSELL  COMARCAL  resta 
condicionada a què l’AJUNTAMENT estigui al corrent de pagament.  

 



 

CAPÍTOL 4. PARTICIPACIÓ

Novè. Comissió de seguiment

1. L’AJUNTAMENT  participa  en  el  servei  i  les  altres  actuacions  mitjançant  una 
comissió integrada pels membres següents: 

a) El president o presidenta del CONSELL COMARCAL que la presideix, o en el  
seu defecte el conseller o consellera comarcal de l’àrea on estigui adscrit el  
servei  d’ajuda  a  domicili,  o  en  el  seu  defecte  el  gerent  del  CONSELL 
COMARCAL. 

b) El regidor o regidora, o tècnic o tècnica de l’AJUNTAMENT en qui delegui, de 
l’àrea dels quals estigui adscrit el servei objecte d’aquest conveni, el qual té la 
condició de vocal.

c) El secretari o secretària. La secretaria és exercida per un vocal o una vocal del  
mateix  òrgan  o  per  una  persona  al  servei  de  l’administració  pública 
corresponent. En aquest darrer cas, assisteix a les sessions amb veu i sense 
vot.

2. Les funcions de la Comissió de seguiment són: 

a) La creació d’un espai d’interacció i de coordinació política estable. 

b) El disseny d’un model comarcal del servei d’ajuda a domicili.

c) La  promoció  d’un  procés  de  cooperació  intermunicipal  que  augmenti  la 
coherència del  servei  d’ajuda a domicili  en l’àmbit  territorial  del  servei i  que 
estableixi criteris i eines comuns de treball.

d) La disposició d’un sistema d’informació pròpia i comparada supramunicipal.

e) Les altres funcions que prevegi aquest conveni. 

CAPÍTOL 5. VIGÈNCIA I JURISDICCIÓ

Desè. Vigència

1. Aquest conveni  entra en vigor el  15 de juny de 2015 i  és  vigent fins al 31 de 
desembre de 2020. Nogensmenys, l’inici del servei requereix la formalització de la 
modificació del contracte entre el CONSELL COMARCAL i l’adjudicatari del servei 
que inclogui el municipi de Parets del Vallès. 

2. Nogensmenys,  aquest  conveni  pot  ser  prorrogat  per  períodes  de  dos  anys 
mitjançant acord exprés de les parts. 

Onzè.  Extinció

 



 

1. Les causes d’extinció del conveni són les següents:
 

a) L’acord entre les parts.
b) La supressió del Servei d’ajuda a domicili.
c) La pèrdua de la competència en relació amb el Servei d’ajuda a domicili. 
d) La denúncia unilateral del conveni amb sis mesos d’antelació. 
e) 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. 

f) El compliment del període de vigència.
g) L’incompliment  de  qualsevol  de  les  obligacions  previstes  al  conveni  per 

qualsevol de les parts.

2. En cas d’extinció  del  conveni  per  qualsevol  causa,  l’AJUNTAMENT es  subroga 
automàticament en la posició del CONSELL COMARCAL en els contractes i les 
seves addendes aprovats amb els usuaris del seu municipi.

Dotzè. Jurisdicció 

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

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

ADDENDA al conveni per a la prestació del Servei d’ajuda a domicili formalitzat per  
l’Ajuntament de Parets del Vallès i el Consell Comarcal del Vallès Oriental

Únic. Encàrrec d’hores

El  nombre  d’hores  estimades  de  serveis  d’ajuda  a  domicili  que  encarrega 
l’AJUNTAMENT al Consell Comarcal del Vallès Oriental des del 15 de juny de 2015 fins 
al 31 de desembre de 2015 és el següent: 

4. Aprovar, si correspon, l'adhesió a la Xarxa de projectes de participació infantil 
de la Diputació de Barcelona (Exp. 1942/2015)

Pren la paraula la regidora d'Educació, la senyora Lloret, i explica que des de l'any 
2008 es va constituir la Xarxa de projectes de participació infantil, amb el suport de la 
Diputació de Barcelona. Aquest xarxa la formen municipis, que tenen consells d'infants 
i comparteixen uns determinats principis i criteris comuns que tenen com a objectiu 
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fonamental promoure'ls des de la infància i fer una ciutat a la mida dels infants.

En data 13 d’abril de 2015 el Consell Escolar Municipal de Parets va estar informat i va 
donar la seva conformitat a l’adhesió a la xarxa de projectes de participació infantil de 
la Diputació de Barcelona, per tant es proposa al Ple l'adhesió de l'Ajuntament a la 
xarxa, i recorda que formar-hi part beneficia perquè poden treballar-hi conjuntament, 
aprofitar i compartir recursos amb la resta de membres que en formen part de la xarxa.

Tots els grups voten a favor.

Relació de fets

Els consells d'infants i altres programes de participació infantil constitueixen, un potent  
instrument  a  l'abast  dels  infants,  que  els  permet  exercir  el  dret  de  ciutadania  i  
implicar-se i actuar amb l'objectiu de transformar la seva pròpia ciutat o poble.

L'any 2008 es va constituir,  amb el suport  de l'Àrea d'Educació de la Diputació de  
Barcelona, la Xarxa de Projectes de Participació Infantil, integrada per municipis que  
comparteixen uns determinats principis, criteris i objectius comuns. 

La Xarxa de projectes de participació infantil elabora cada any un Pla de treball que  
estableix  les  prioritats  i  les  línies  d'actuació  a  seguir.  En  aquest  sentit,  l'Àrea  
d'Educació  de  la  Diputació  de  Barcelona,  conforme  al  pla  presentat  es  fixa  com  
objectius fonamentals promoure els drets de la infància i fer una ciutat a la mida dels  
infants.

En data 13 d’abril de 2015 el Consell Escolar Municipal va estar informat i va donar la  
seva  conformitat  a  l’adhesió  a  la  xarxa  de  projectes  de  participació  infantil  de  la  
Diputació de Barcelona, en tant que ser membre de la xarxa permet gaudir de les  
possibilitats  que  ofereix  el  treball  en  grup  i  la  possibilitat  de  compartir  un  mateix  
objectiu: la participació infantil als municipis.

La responsable d'educació ha emès un informe en el qual es proposa l'adhesió a la  
Xarxa de Projectes de participació infantil al municipi que impulsa l'Àrea d'Educació de  
la Diputació de Barcelona.

Fonaments de dret

L’article 69 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de Règim Local  
estableix que les Corporacions Locals facilitaran la participació dels seus ciutadans en  
la vida local.

L’article 23 del Reglament de Participació Ciutadana de Parets del Vallès disposa que  
el Consell d'infants té com a funció principal la d'incorporar les vivències de la població 
infantil  i  afavorir  la  intervenció  dels  nois  i  noies  en els  debats,  les  propostes,  els  
suggeriments i les queixes respecte qualsevol actuació municipal, així com d’informar i  
escoltar  l’opinió  d’aquests  sobre  totes  les  actuacions  d’altres  administracions 
públiques que actuen a la ciutat. 

La Convenció dels Drets de l'infant de les Nacions Unides de 1989, reconeix el dret a  
la participació dels infants.

El foment de la participació és un dels principis orientadors de la LLEI 14/2010, de 27  
de maig, dels Drets i les oportunitats en la Infància i l'adolescència.

El Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT, ACORDA:

 



 

1. Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Parets del Vallès a la Xarxa de Projectes de  
participació  infantil  al  municipi  que  impulsa  l'Àrea  d'Educació  de  la  Diputació  de  
Barcelona, assumint els seus principis, objectius i compromisos. 

2.  Traslladar  l'acord  a  l'Àrea  d'Educació  de  la  Diputació  de  Barcelona  pel  seu  
coneixement.

ÀREA DE GOVERN, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ

5. Donar compte dels contractes per via d'urgència (Exp. 1238/2015)

Pren la paraula la regidora de Recursos Humans, la senyora Villa, i explica que es 
traca d'un contracte per via d'urgència a causa d'una baixa per embaràs de risc d'una 
de les monitores de la piscina.

El membres del plenari prenen coneixement del Decret següent:

Decret número 2015-0456
Assumpte: Contractació per via d'urgència d'una monitora de natació per substitució
Exp.: 1238/2015

6. Donar compte de la liquidació del pressupost de l'Ajuntament de l’exercici 
2014 (Exp. 1674/2015)

Pren la paraula el  regidor d'Hisenda, el  senyor Juzgado, i  dóna compte del Decret 
d'aprovació de la liquidació del pressupost de l'Ajuntament de 2014 següent:

“DECRET 2015-0708

Expedient núm.: 1674/2015

Assumpte:  Aprovació  de  la  Liquidació  del  Pressupost  any  2014.  Model  Normal  i 
Simplificat

Relació de fets

De conformitat  amb  el  que  es  disposa  a  l'article  191.3  del  Text  Refós  de  la  Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març,  i  amb  el  disposat  a  l'article  90.1  del  Reial  Decret  500/1990,  sobre  matèria 
pressupostaria.

Vist allò que disposa l'article 191.3 del Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals i els 
vistos  els  informes  d'intervenció  de  liquidació  de  d'avaluació  del  cumpliment  de 
l'objectiu d'estabilitat pressupostaria, per la present, 

RESOLC:

PRIMER. Avocar la competència en relació en aquest acord.

SEGON. Aprovar la liquidació del Pressupost del Pressupost General de l'Ajuntament 
de Parets del Vallès d'acord amb el següent detall:

 



 

1. LIQUIDACIO DESPESA CORRENT
 CAP Previsions 

inicials   
 Modificacions Crèdits totals  Obligacions 

reconegudes
Pagaments
líquids

1 DESPESES DE 
PERSONAL.

8.558.323,93 746.192,43 9.304.516,36 8.793.939,33 8.786.993,75

2 DESP. CORRENTS 
BÉNS I SERVEIS.

8.862.122,57 -49.842,68 8.812.279,89 7.638.079,00 6.422.542,44

3 DESPESES 
FINANCERES.

323.316,83 -3.420,85 319.895,98 311.575,83 301.603,98

4 TRANSFERÈNCIES 
CORRENTS.

991.923,70 215.703,77 1.207.627,47 938.649,34 840.226,24

6 INVERSIONS REALS. 1.674.891,51 3.376.253,23 5.051.144,74 1.910.676,55 1.242.876,18

7 TRANSFERÈNCIES DE 
CAPITAL.

12.000,00 975.000,00 987.000,00 975.000,00 975.000,00

9 PASSIUS FINANCERS. 1.847.359,07 53.810,09 1.901.169,16 1.898.515,83 1.721.640,19

TOTAL 22.269.937,61 5.313.695,99 27.583.633,60 22.466.435,88 20.290.882,78

         

2. LIQUIDACIÓ DESPESA TANCAT

          CONCEPTE                Import 2014 %

A. Pendent de pagar a l'inici 2.232.791,33 100,00%

B. Rectificacions (-) 197,29 0,01%

D. Total Obligacions 2.232.594,04 99,99%

E. Pagaments realitzats 1.961.818,09 87,86%

F. Pendent de pagar a final exercici 270.775,95 12,13%

3. LIQUIDACIO INGRES CORRENT
CAP Previsions 

inicials
Modificacions Crèdits totals Drets nets Recaptació 

liquida

1 IMPOSTOS 
DIRECTES.

12.359.600,00 12.359.600,00 13.195.433,63 11.946.982,74

2 IMPOSTOS 
INDIRECTES.

250.000,00 250.000,00 225.272,24 193.057,46

3 TAXES, PREUS 
PÚBLICS I ALTRES 
INGRESSOS.

2.897.319,78 48.867,49 2.946.187,27 3.259.832,91 2.794.078,13

4 TRANSFERÈNCIA 
CORRENTS.

5.286.047,00 349.697,07 5.635.744,07 5.587.076,30 4.823.839,47

5 INGRESSOS 
PATRIMONIALS.

26.970,83 26.970,83 34.406,68 31.017,98

7 TRANSFERÈNCIE
S DE CAPITAL.

1.260.972,22 1.260.972,22 567.388,92 342.130,32

8 ACTIUS 
FINANCERS.

2.653.356,21 2.653.356,21

9 PASSIUS 
FINANCERS.

1.450.000,00 1.000.803,00 2.450.803,00 2.271.545,26 2.271.545,26

TOTAL 22.269.937,61 5.313.695,99 27.583.633,60 25.140.955,94 22.402.651,36

 



 

4. LIQUIDACIÓ INGRÉS TANCAT

      CONCEPTE                                                   2014 Import                      %

A. Pendent de cobrar a l'inici 8.376.606,29 100,00%
B. Rectificacions (+) 947,72 0,01%
C. Drets anul·lats i cancel·lats (-) 772.485,95 9,22%
D. Saldos nets 7.605.068,06 90,79%
E. Cobraments (-) 3.043.649,50 36,34%
F. Pendent de cobrar a final exercici 4.561.418,56 54,45%

5. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI

CONCEPTES DRETS 
RECONEGUTS 
NETS

OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 
NETES

AJUSTOS RESULTAT 
PRESSUPOSTA
R

a.  Operacions 
correns

22.302.021,76 17.682.243,50 4.619.778,26

b.  Altres 
operacions  no 
financeres

567.388,92 2.885.676,55 -2.318.287,63

1.  Total  operacions  no  financeres 
(a+b)

22.869.410,68 20.567.920,05 2.301.490,63

2. Actius financers

3. Passius financers 2.271.545,26 1.898.515,83 373.029,43

RESULTAT  PRESSUPOSTARI  DE 
L'EXERCICI

25.140.955,94 22.466.435,88 2.674.520,06

AJUSTOS

4.  Crèdits  gastats  finançats  amb  romanent  de  tresoreria  per  a  despeses 
generals

1.351.183,80

5. Desviacions de financiació negatives de l'exercici 601.895,07

6. Desviacions de financiació positives de l'exercici 1.601.023,27 352.055,60

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 3.026.575,66

 



 

6. ROMANENT DE TRESORERIA

 CONCEPTES
IMPORTS ANY IMPORTS ANYS 

ANTERIORS

1. Fons líquids 6.479.599,45 3.170.085,16

2. Drets 
pendents de 
cobroment 

 6.644.287,24  7.929.253,98

- del Pressupost 
corrent

2.736.706,42 2.371.279,70 

- de 
Pressupostos 
tancats

4.561.418,56 4.619.915,35 

- de Operacions 
no 
pressupostàries

653.837,74 951.724,93 

- cobraments 
realitzats 
pendents de 
aplicació 
definitiva 

 13.666,00

3. Obligacions 
pendents de 
pagament 

 3.539.842,42  3.981.317,02

- del Pressupost 
corrent

2.175.553,10 1.858.890,19 

- de Pressupost 
tancats

270.775,95 270.462,64 

- de Operacions 
no 
pressupostàries

1.097.401,38 1.856.204,74 

- pagoments 
realitzats 
pendents 
d’aplicació 
definitiva

3.888,01 4.240,55 

I. Romanents de tresoreria total (1+2-3) 
 

9.584.044,27 7.118.022,12

II. Saldos de dubtós cobrament 2.485.696,13 2.165.393,59

III. Excés de financiació afectada 1.990.332,91 1.038.859,22

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals 
(I - II - III) 

 

5.108.015,23 3.913.769,31

TERCER.  Donar  compte al  Ple de la  Corporació en la  primera sessió  que aquest 
celebri,  d'acord amb el que estableixen els articles 193.4 del Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, i 90.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril.

QUART.  Ordenar la remissió de copia d'aquesta Liquidació als òrgans competents, 
tant de la Delegació d'Hisenda com de la Comunitat Autònoma de conformitat amb allò 
establert per l'article 91 del Reial Decret 500/90 de 20 d'abril pel que es desenvolupa el 
capítol  primer del  títol  sisè de la  Llei  39/88 de 28 de desembre reguladora de les 
hisendes locals en matèria de pressupostos. 

 



 

El senyor Juzgado afegeix que de l'expedient de superàvit, del qual un cop deduït i 
reservat  el  que la  Llei  marca i  demana, quedaran uns 2.000.000 € per  destinar  a 
inversions o amortitzar deute de l'Ajuntament.  La  intenció de l'equip de govern és 
aplicar un criteri de prudència, com han fet en la majoria dels casos, i de l'esmentat 
import destinaran el 50% a amortitzar deute i es destinarà una part a les inversions 
previstes per  al  2015,  així  es  redueix  bastant  l'endeutament  de la  corporació  i  no 
s'endeuten més, en aquest any que la llei permet destinar una part del romanent a 
inversions habituals de l'any.

Indica que l'Ajuntament compleix amb la Llei d'estabilitat pressupostària i la regla de la 
despesa. Quant al percentatge del nivell d'endeutament, a 31 de desembre de 2014 és 
de  48,49%.  Recorda  que  la  llei  permet  endeutar-se  fins  al  75%  del  pressupost 
d'ingressos  per  continuar  demanant  crèdits  i  fins  al  110%  per  no  entrar  en 
desestabilitat.

Són dades que indiquen el  bon estat  econòmic i  financer de l'Ajuntament fruit  del  
resultat de les polítiques econòmiques que aquest govern es va marcar com a objectiu 
principal  des  de  l'inici  de  la  legislatura  per  portar  a  terme  les  polítiques  socials,  
d'ocupació i d'educació que han practicat al llarg dels quatre anys de legislatura.

El plenari pren coneixement del Decret d'aprovació de la liquidació del pressupost de 
l'Ajuntament de l'exercici de 2014.

7.  Aprovar,  si  escau,  la  modificació  del  pressupost  de  l’Ajuntament  (Exp. 
1986/2015)

Pren la  paraula  el  regidor  d'Hisenda,  el  senyor  Juzgado,  i  exposa  que en aquest 
apartat porten dos punts de modificació. Un molt tècnic i de detall sobre el capítol I de 
nòmines, que la comentarà després el secretari, i l'altra modificació tal com consta en 
la documentació es tracta de donar d'alta una partida que no estava prevista de 6.000 
€ per adquirir un carretó remolc per transportar els gegants del municipi. Com es veu a 
l'expedient consta la partida d'alta i la partida que es minora per quadrar la modificació.

Intervé el secretari i explica que el segon punt de l'acord es refereix a una modificació 
de les bases d'execució del pressupost aprovat, concretament la base 8a referides a 
les vinculacions  jurídiques del  pressupost,  sobre la  despesa  de capítol  I  i  és  una 
proposta de modificació per agilitar la gestió de les despeses en els pagaments de la 
nòmina de manera que quedin vinculades per criteris de vinculació de la despesa i de 
capítol  totes  aquelles  partides  incloses  en  el  pressupost  al  capítol  I,  excepte  les 
despeses previstes pels plans d'ocupació.

Concretament el punt estableix el següent:

“Aprovar la modificació de la base 8a. Vinculacions jurídiques del 
pressupost  general  de  l’entitat  pel  que  respecte  a  despesa  de 
capítol 1, que quedarà redactada com segueix:

Els  Crèdits  de  despeses   de  capítol  1  de  pressupost   vindran 
limitats amb caràcter general als nivells de vinculació jurídica 
establerts que són:

Despeses de Personals (capítol 1)

No s’estableixen vinculacions a nivell de codi orgànic, només àrees 

 



 

de despesa i capítol

Excepte: 

a) Plans d'Ocupació finançats per l’Ajuntament (article 
14  i  16).  En  aquestes  despeses,  la  vinculació 
s'estableix a nivell dels 4 dígits de l’orgànica i d’un 
dígit del programa i del econòmic.

b)  Plans  d'Ocupació  finançats  per  d’altres 
administracions (article 14 i 16). En aquestes despeses, 
la  vinculació  s'estableix  a  nivell  d’aplicació 
pressupostària.”

Per tant  l'objecte de la vinculació de les bases és que totes aquelles partides que 
inclouen  despeses  de  capítol  I  i  que  es  preveuen  dintre  dels  pagaments  de  les 
nòmines mensuals per diferents despeses com els conceptes de productivitat, d'hores 
extres, d'ajuts, etc. tinguin una vinculació entre elles que permeti una gestió més àgil, 
tenint en compte que les variacions es poden produir a finals de mes i que es puguin 
incorporar amb caràcter previ a la nòmina sense que per aquest motiu perdin el control 
general i que estiguin incloses dintre de les despeses de capítol I.

Finalment el tercer punt de les dues modificacions tracta sobre procedir a la informació 
pública dels acords en el termini establert de 15 dies hàbils, transcorregut els quals 
sense  haver-hi  reclamacions,  s'entendrà  definitivament  aprovada  la  proposta  de 
modificació.

Tots els grups voten a favor. Per tant,

Relació de fets

Considerant els informes de l'expedient  sobre la necessitat d'efectuar despeses dins  
de l'exercici i que hi ha despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici següent  
per a les que no existeix crèdit en el vigent pressupost de l'Ajuntament.

Atès  que  es  poden  efectuar  anul·lacions  o  baixes  de  crèdits  d’altres  partides  del  
pressupost vigent no compromeses, les dotacions de les quals s’estimen reduïbles  
sense pertorbació del servei respectiu, quedant acreditat que la resta dels ingressos  
previstos s’estan efectuant amb normalitat, segons queda justificat en la memòria que  
acompanya aquesta resolució.

Que amb data 22 d'abril de 2015, Intervenció va emetre un informe favorable en el que 
es disposava la legislació aplicable i el procediment a seguir.

Fonaments de dret

Atès el que preveu l'article 177 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 la Secció segons del  
Capítol II sobre modificacions pressupostàries, del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril,  
pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de l'esmentat Reial Decret, en  
matèria de pressupostos.

Atès el capítol II sobre modificacions de crèdit de les Bases d'Execució del pressupost  
vigent.

El Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT, ACORDA:

1.  Aprovar inicialment l’expedient  de modificació de crèdits núm. 005/2015, amb la  

 



 

modalitat de crèdit extraordinari, finançat mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits  
d’altres partides del pressupost vigent no compromeses, sense que es vegi pertorbat  
el servei respectiu, d’acord amb el següent detall:

ALTES EN APLICACIONS DE DESPESES

Aplicació pressupostària Descripció Import

4075 920 62304 Maquinària remolc 6.000,00 €

ANUL·LACIONS O BAIXES EN APLICACIONS DE DESPESES

Aplicació pressupostària Descripció Import

3180 932 22708 Premi cobrança 6.000,00 €

2. Aprovar  la  modificació  de  la  base  8a.  Vinculacions  jurídiques  del   pressupost  
general de l’entitat pel que respecte a despesa de  capítol 1, que quedarà redactada  
com segueix:

Els Crèdits de despeses  de capítol 1 de pressupost  vindran limitats amb caràcter  
general als nivells de vinculació jurídica establerts que són:

Despeses de Personals (capítol 1)

No s’estableixen vinculacions  a  nivell  de  codi  orgànic,  només  àrees de despesa i  
capítol

Excepte: 

a)  Plans  d'Ocupació  finançats  per  l’Ajuntament  (article  14  i  16).  En  
aquestes  despeses,  la  vinculació  s'estableix  a  nivell  dels  4  dígits  de  
l’orgànica i d’un dígit del programa i del econòmic.

b) Plans d'Ocupació finançats per d’altres administracions (article 14 i  
16). En aquestes despeses, la vinculació s'estableix a nivell d’aplicació  
pressupostària.

3. Iniciar el tràmit d'informació pública de conformitat amb allò que  disposa l'art. 169  
del text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret  
Legislatiu 2/2004, de 5 de març i l'art. 20.1 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, on  
es disposa que l'expedien romandrà exposat al públic pel termini de 15 dies hàbils,  
comptats des del següent a la publicació de l'edicte al Butlletí Oficial de la Província,  
als efectes de presentació de reclamacions, i s'entendrà definitivament aprovat en el  
supòsit de no presentar-se'n cap.

8. Acordar, si correspon, l'aprovació dels Estatuts de l'Associació Xarxa C-17 
(Exp. 1940/2015)

Pren la paraula el secretari i llegeix la proposta d'acord.

 



 

Les votacions són les següents:

Vots a favor: 12 (PSC, CiU, PP, ICV)

Vots en contra: 0

Abstencions:  4 (NOPP)

Per tant,

Relació de fets

Els  Ajuntaments  i  altres  organitzacions  públiques  i  privades  vinculades  a  l'àmbit  
territorial  de la C-17 comparteixen la voluntat de constituir  l'associació xarxa C-17,  
amb  la  finalitat  de  desenvolupar  una  estratègia  de  col·laboració  per  impulsar  
l'economia productiva, principalment en els àmbits de les infraestructures, la promoció  
industrial, la formació professional i la promoció turística.

L'associació xarxa C-17 és un projecte territorial estratègic que es proposa coordinar  
els  objectius  i  els  interessos  comuns dels  actors  públics  i  privats  del  territori  que  
travessa l'eix de la C-17, que està oberta a la participació com a membre de qualsevol  
organització pública i privada que comparteixi els seus objectius i projectes.

La responsable de Desenvolupament Econòmic i Ocupació ha emès un informe en el  
que proposa l'aprovació de la creació de l'Associació Xarxa C-17, els seus estatuts i el  
nomenament del representant de l'Ajuntament de Parets del Vallès.

Fonaments de dret

A l'article 10.5 dels Estatuts de l'Associació Xarxa C-17 s'estableix que cadascú dels  
socis ha de designar, de la manera prevista pel règim jurídic de la seva pròpia entitat,  
el seu representant.

L'article 133.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel que s'aprova el Text refós  
de  la  Llei  municipal  i  de  règim  local  estableix  que  la  creació  d'organitzacions  
associatives d'àmbit  català cal l'acord de creació pres pels ens locals interessats i  
l'aprovació dels estatuts pels quals s'ha de regir l'Associació en qüestió.

L'article 114.3d) del mateix cos legal disposa que l'adopció tant dels acords de creació,  
modificació i dissolució de organitzacions associatives com els d'adhesió a aquestes i  
l'aprovació i la modificació dels seus estatuts precisa el vot favorable de la majoria  
absoluta del nombre legal de membres de la corporació.

L’article 52.2.b) del Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, en  
relació amb el 22.2.b) i 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases  
de  règim  local,  que  atribueixen  la  competència  per  adoptar  l’acord  de  creació  i  
d’aprovació dels estatuts de l’associació al Ple municipal, amb el vot favorable de la  
majoria absoluta dels seus membres.

Els  serveis  jurídics  municipals  han  emès  el  corresponent  informe  que  obra  a  
l'expedient administratiu.

El Ple de l'Ajuntament, per MAJORIA, ACORDA:

1.  Aprovar  la  creació  de  l'Associació  Xarxa  C-17  de  la  qual  formen  part  els  
Ajuntaments dels termes municipals que es troben a l'àrea d'influència de l'eix viari  
C-17 que va,  en sentit  sud-nord,  del  municipi  de Montcada fins a Ripoll,  i  que es  
ramifica cap a Olot i Puigcerdà.

 



 

2. Aprovar inicialment els Estatuts que regiran l'Associació Xarxa C-17 que s'adjunten  
al  present  acord  i  sotmetre'ls  a  informació  pública  per  un  termini  de  trenta  dies,  
mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província i al taulell d’anuncis.

3. Acordar  que,  transcorregut  el  termini  anterior,  sense  que  s'hagi  presentat  cap  
reclamació, s'entendran aprovats definitivament.

4. Designar com a representant de l'Ajuntament de Parets del Vallès en l'Associació de  
l'Àmbit C-17 al senyor Sergi Mingote Moreno.

5.  Notificar  aquest  acord  al  President  de  l'Associació  Xarxa  C-17,  als  efectes  de  
procedir a la inscripció en el registre d'Organitzacions Associatives d'Ens Locals, i als  
Ajuntaments que formen part de l'Associació.

Annex

ESTATUTS DE L'ASSOCIACIÓ XARXA C-17 

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS. 

Article 1. Denominació i naturalesa 

Amb la denominació ASSOCIACIÓ XARXAC17 es constitueix aquesta entitat. 

L'Associació XARXAC17 (en endavant, l'Associació) té personalitat jurídica pròpia i plena 
capacitat jurídica i es regeix per aquests estatuts, pels acords adoptats pels seus òrgans i 
per la normativa reguladora del dret de les associacions, i especialment per la Llei 4/2008,  
de 24 d'abril del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones Jurídiques 
i la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'Associació.

En tot allò no expressament regulat per l'esmentada normativa, s’apliquen les normes del  
Dret privat.

Article 2. Finalitats i activitats de l'Associació 

L’Associació  té per  objecte definir  i  desenvolupar una estratègia de col·laboració entre 
empreses,  centres  de  recerca,  universitats,  administracions públiques,  organitzacions 
empresarials  i  organitzacions  sindicals  per  incentivar  l’economia  productiva  a  la  zona 
industrial  i  tecnològica que comprèn l'àmbit  definit  a  l'article  3  d'aquests  estatuts  i  per  
posicionar aquest territori com una de les regions industrials amb més potencial innovador 
de Catalunya, d’Espanya i del sud d’Europa. 

Per aconseguir la seva finalitat, l’Associació pot dur a terme les activitats següents: 
 Fer propostes d’ordre administratiu i territorial que incrementin la funcionalitat de 

l’àmbit. 
 Promoure la recerca d’ajuts adreçats a l’economia productiva. 
 Establir acords de col·laboració amb socis que puguin potenciar el projecte. 
 Encarregar estudis de prospecció i planificació estratègica. 
 Organitzar jornades de treball i jornades informatives. 
 Constituir grups de treball sobre els diferents àmbits del projecte. 
 Difondre i fer promoció de les activitats de l’Associació. 

 



 

Aquesta  relació  d’activitats  és  merament  enunciativa  i  no  limitativa.  En tot  moment  el  
Consell  General pot acordar la realització d’altres activitats que consideri  convenients a 
l’efecte d’assolir les seves finalitats. 

En queda exclòs tot ànim de lucre. 

Article 3. Àmbit territorial
 
L’àmbit territorial de l’Associació el forma la suma dels termes municipals que es troben a 
l’àrea d’influència de l’eix viari C17 que va, en sentit sud-nord, del municipi de Montcada 
fins a Ripoll, i que es ramifica cap a Olot i Puigcerdà. 

Aquest àmbit no és excloent i és possible la incorporació d’altres persones jurídiques que 
comparteixin els objectius de l’Associació. 

Les funcions de l’Associació s’exerceixen majoritàriament a Catalunya. No obstant això, 
pot  actuar a la resta del  territori  de l’Estat  Espanyol,  així com a escala internacional.  

Article 4. Domicili social. 

1.  El  domicili  de  l'Associació  s'estableix  a  Granollers, sense  perjudici  que  el  Consell 
General pugui modificar-ho quan ho consideri convenient.

El canvi de domicili caldrà notificar-ho a tots els associats i a la Direcció General de Dret i  
Entitats Jurídiques. 

2. Els òrgans de l’associació es podran reunir a qualsevol municipi associat. 

Article 5. Durada de l'Associació. 

La durada de l'Associació és per temps indefinit. 

La data d’inici d’activitats es el dia de celebració de l'assemblea que aprovi els Estatuts.

TÍTOL II. MEMBRES DE L'ASSOCIACIÓ 

Article 6. Tipus 

Els membres de l’Associació poden ser: 

a) Membres fundadors 
b) Membres ordinaris 

Article 7. Membres fundadors 

Són membres fundadors de l’Associació les institucions i organitzacions que han impulsat 
la constitució de l’entitat o que han assistit a la reunió del Consell General fundacional en 

 



 

què s’aproven aquests estatuts, i que es relacionen a l'annex 1.
 

Article 8. Membres ordinaris 

Poden optar a ser membres ordinaris de l’Associació les persones jurídiques relacionades 
amb el  projecte. Les persones jurídiques poden sol·licitar per escrit  la seva admissió a 
l’Associació.  
L’admissió  s’aprova per  majoria  de  dos  terços  dels  membres  del  Consell  General  de 
l’Associació  assistents  a  la  reunió,  segons  estableix  l’article  19.2  d’aquests  Estatuts.  

Article 9. Drets dels membres 

1. Els membres fundadors i ordinaris de l’Associació tenen dret a: 

a) Assistir al Consell General personalment o representats intervenir-hi i exercir el dret a 
vot. La representació es confereix per escrit i és específica per a cada sessió. 

b)  Ésser  informats, un  cop  convocat  el  Consell  General  i  amb  prou  antelació,  dels 
assumptes que s’hagi previst de tractar-hi i rebre’n informació durant la reunió. 

c) Elegir els membres dels òrgans de govern i ésser elegibles. 

d) Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas. 

e) Sol·licitar i obtenir informació sobre l’administració i la gestió de l’Associació, sobre el 
nombre d’altes i baixes d’associats, a ser informats sobre l’estat de comptes i consultar els 
llibres de l’Associació. 

f) Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i en les activitats de l’Associació, 
d’acord amb les normes legals i estatutàries. 

g) Assistir,  els seus representants, a tots els actes que organitzi  l’Associació, així com 
formar part de les comissions que es creïn. 

h) Rebre informació de les activitats socials i, en general, participar en la vida associativa 
en la forma que reglamentàriament es determini. 

i) Exposar al Consell General tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la 
vida de l’Associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
 
j) Presentar propostes al Consell General, dins del termini que a l’efecte s’estableixi.
 
k) Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries. 

l) Recórrer les sancions disciplinàries que se li hagin imposat davant la següent assemblea 
ordinària del Consell General que se celebri. 

m) Posseir un exemplar dels estatuts i dels Reglaments que s’elaborin. 

c) Impugnar els acords de l’assemblea general i de l’òrgan de govern, i proposar l’exercici 
de l’acció de responsabilitat contra els membres de l’òrgan de govern.

 



 

2. Els representants dels associats a l’entitat tenen el ple exercici de tots els drets que  
corresponen  estatutàriament  o  reglamentària  a  cadascun  dels  socis,  sense  necessitat 
d’habilitació específica al respecte. 

3. Els membres honorífics tenen el dret d’assistir a les sessions ordinàries i extraordinàries 
del Consell General, amb veu, però sense vot. 

4. La condició de membre no és transferible. 

Article 10. Deures dels membres 

1. Comprometre’s amb les finalitats de l’Associació, participant i contribuint per al millor  
compliment dels objectius de l’Associació i al prestigi de l’entitat, tot comportant-se, amb 
l’Associació i la resta de membres de l’entitat amb esperit de col·laboració. 

2. Observar les normes establertes en aquests estatuts i col·laborar en la consecució de la 
finalitat de l’Associació. 

3. Respectar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de l’Associació. 

4. Contribuir amb aportacions en efectiu o en espècie per al funcionament de l’Associació. 

5. Cadascun dels membres ha de designar, de la manera prevista pel règim jurídic de la 
seva  pròpia  entitat,  el  seu  representant  a  l’Associació.  Un  cop  designats,  ho  ha  de 
comunicar per escrit a la Presidència de l’Associació.  

Article 11. Pèrdua de la condició de membre

Els membres poden ser donats de baixa de l'Associació per algun dels motius següents:
 
a) Per baixa voluntària, comunicada prèviament per escrit al Consell General. 

b) Per actuar contra els interessos i objectius de l’Associació, o incompliment greu d’alguna 
altra de les obligacions estatutàries, segons acord del Consell General en exercici de la 
potestat disciplinària i després d’audiència de l’interessat, d’acord amb el que estableix el  
Títol V d’aquests estatuts, regulador del procediment disciplinari.
 
c) Per impagament de les quotes.
 

TÍTOL III. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT 

Article 12. Òrgans de l'Associació 

1. L'Associació s’estructura en els òrgans següents: 

a) L’Assemblea General, que a tots els efectes es denomina Consell General. 
b) La Presidència i les Vicepresidències.
c) La Junta Directiva, que passa a denominar-se Comissió Executiva. 

 



 

d) La Secretaria 
e) Les Comissions Tècniques 

2. Tots el càrrecs s’exerceixen gratuïtament. 

Article 13. El   Consell General   

1. El Consell General, que està constituït per la totalitat dels membres de l’Associació, és 
l’òrgan sobirà que pot  deliberar  sobre qualsevol  assumpte d’interès per a l’Associació,  
adoptar acords en l’àmbit de la seva competència i controlar l’activitat d’altres òrgans de 
govern. 

2.  La  Presidència  de  l’Associació  presideix  les  reunions  del  Consell  General.  En  cas 
d’impossibilitat  d’aquesta,  l’ha  de  substituir  la  vicepresidència  designada  a  l’efecte.  

Article 14. Competències del   Consell General   

El Consell General té les competències següents: 

a) El nomenament i el cessament de la Presidència, les Vicepresidències i la Secretaria i 
també dels membres de la Comissió Executiva.

b)  L’aprovació  dels  comptes  anuals,  el  pla  d’actuació  anual,  la  gestió  de  la  Comissió 
Executiva, i la memòria i el Pressupost anual de l’Associació.
 
c) Ratificar les conclusions i les propostes que li sotmeti la Comissió Executiva. 
 
d)  L’aprovació de l’import  de les  quotes  de contribució al  finançament  de l’Associació, 
incloent-hi les aportacions al patrimoni.
 
d) L’aprovació de la modificació dels estatuts de l’Associació, si escau, d'acord amb el que 
disposen l'article 15 i 18 d'aquests Estatuts.  

e) L’acord de transformació, fusió, federació i escissió de l’Associació amb altres entitats. 

f) La ratificació dels convenis de col·laboració signats per l’Associació amb altres entitats 
que li sotmeti la Comissió  Executiva. 

g) Aprovar els Reglaments que desenvolupin els estatuts, així com el reglament de règim 
intern. 

h)  Resoldre  els  recursos  que  plantegin  els  socis  contra  els  acords  adoptats  per  la 
Presidència o la Comissió Executiva

i) L’aprovació del nomenament de socis honorífics de l’Associació. 

j) Resoldre els expedients disciplinaris i els recursos contra les sancions per faltes greus i  
molt greus, d'acord amb el que estableix l'article 29 d'aquests Estatuts. 

k) Sol·licitar la declaració d’utilitat pública. 

l) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes 

 



 

públics, per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents. 

m) Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre 
òrgan de l’Associació.
 
n) Acordar la dissolució de l’Associació. 

Article 15. Convocatòria del   Consell General   

1. El Consell General es reuneix en sessió ordinària, amb convocatòria prèvia de la seva 
Presidència, com a mínim dos cop a l’any: 

a) Dins el darrer trimestre de l’any per aprovar el pressupost i el pla d’actuació de l’any 
següent.  
b)  Dins el  primer semestre de l’any, després del  tancament econòmic,  per  aprovar els  
comptes i la memòria de l'exercici anterior. 

2. La Presidència, quan ho sol·liciti un 10% dels membres de l’Associació, pot convocar el  
Consell General amb caràcter extraordinari. L’assemblea extraordinària ha de tenir lloc en 
un termini màxim de trenta dies a comptar des de la sol·licitud de la mateixa. 

3. El Consell General es convoca mitjançant una convocatòria que ha de contenir, com a 
mínim: 

- L’ordre del dia. 
- El lloc, que podrà ser diferent al del domicili social previst en aquests estatuts.
- La data.
- L’hora de la reunió en primera convocatòria. 

4.  Un nombre de membres que representi  almenys el  10% dels  socis  pot  sol·licitar  a 
Presidència la inclusió d’un o més assumptes en l’ordre del dia de l’assemblea del Consell  
General, la qual haurà d'incorporar-los en l'esmentat ordre del dia. Si aquesta ja ha estat  
convocada, la sol·licitud s’ha de formular en el primer terç del període comprès entre la 
recepció de la convocatòria i la data prevista per a la reunió, a fi que es pugui informar tots 
els associats de l’ampliació de l’ordre del dia.

5. La convocatòria s’ha de comunicar, com a mínim, quinze dies abans de la data de la  
reunió, per correu electrònic dirigit a tots els membres d’acord amb la relació actualitzada 
d’associats que ha de tenir l’Associació. 

6. Com a mínim tres dies abans de la data de la reunió les persones convocades han de 
tenir  a disposició l’acta de la sessió anterior i  qualsevol altra documentació relativa als  
temes a tractar en la reunió, documentació que es pot remetre via digital. 

7. Si en l’assemblea general es pretén tractar l’exercici de l’acció de responsabilitat contra 
membres de l’òrgan de govern o la separació d’aquests de llurs càrrecs, s’ha de convocar 
en el mateix acte una sessió extraordinària de l’assemblea general amb aquest punt com a 
únic punt de l’ordre del dia. 

Article 16. Funcionament del   Consell General   

 



 

1. Al començament de cada reunió del Consell General cal aprovar o esmenar l’acta de la 
sessió anterior. 

2.  Exerceix  la  Secretaria  qui  ho  sigui  de  l’Associació;  si  no  pogués,  qui  designi  la 
Presidència de l'Associació. 

3. El Consell General es constitueix vàlidament quan el nombre de persones associades 
presents  o  representades  sigui  igual  o  superior  a  un  terç  dels  membres  integrants.  

Article 17. Representativitat dels vots 

A cada membre fundador i ordinari de l’Associació li correspon un vot. 

Article 18. Acords del   Consell General   

1.  El  Consell  General  pot  adoptar  qualsevol  acord  que no sigui  contrari  a  la  Llei,  als 
estatuts o als fins de l’Associació. 

2. Els acords s’adopten, tret de les excepcions previstes en els paràgrafs següents, per 
majoria simple de vots dels seus membres presents o representats. Hi ha majoria simple 
quan hi han més vots afirmatius que negatius. 

És necessari el  vot favorable de la majoria absoluta  dels assistents per prendre acords 
relatius a: 

a) L’aprovació del Pressupost, del pla d’actuació, dels comptes anuals, de la gestió dels 
òrgans  de  govern  i  de  les  aportacions  en  efectiu  o  en  espècie  dels  socis  per  al 
funcionament de l'Associació. 

b) L’admissió dels socis ordinaris. 

c) La resolució dels expedients disciplinaris per les infraccions comeses pels socis i sòcies. 

3.  Els  acords  de  modificació  estatutària,  transformació,  fusió,  escissió  i  dissolució  de 
l’Associació s'adoptaran en sessió extraordinària, convocada a aquests efectes, en la qual 
estiguin presents o representats més de la meitat del total de socis. L'aprovació es fa per 
majoria absoluta dels assistents. Si no s'assolís aquest quòrum d'assistència en primera 
convocatòria, s'adoptarien per majoria de dos terços dels vots presents o representats en 
segona convocatòria. A la convocatòria, s’informarà suficientment de la necessitat d’aquest 
quòrum.  

4. La votació del acords és a mà alçada. Ha de ser secreta si ho sol·liciten, almenys, el  
10% dels associats presents o representats en la reunió.

5. Els associats que, per raó d’un conflicte d’interessos amb l’Associació, no puguin votar 
un determinat  punt  de l’ordre del  dia  no es computen als  efectes  d’establir  la majoria  
necessària per a adoptar  l’acord,  llevat  que aquest  tingui  per  objecte la resolució d’un 
procediment sancionador, la destitució de la persona afectada com a membre d’un òrgan o 
l’exercici de l’acció de responsabilitat contra ella.

6.  Els  acords  adoptats  segons  aquests  estatuts  vinculen  a  tots  els  membres  de 
l’Associació, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut  
de votar, excepte en l’aprovació dels projectes i aportacions extraordinàries.

 



 

 

Article 19. La Presidència i les Vicepresidències. 

1. La Presidència, l’ha d’exercir un Ajuntament o una administració local d’entre els que 
estiguin associats. 

2. A l’efecte d’escollir les vicepresidències, s’estableixen 5 blocs de representació: 

a) Ajuntaments i administracions públiques 
b) Universitats i entitats de formació professional
c) Entitats de recerca i/o desenvolupament econòmic i/o tecnològic
d) Organitzacions socioeconòmiques
e) Empreses 
 
3. Hi ha un màxim de 5 vicepresidències, 1 per cada àmbit, i un mínim de 3, podent quedar 
vacants temporalment fins a 2 de qualsevol dels blocs. Cap entitat podrà ocupar més d’una 
vicepresidència ni directament ni indirectament mitjançant entitats dependents. El Consell 
General  nomenarà  la  presidència  i  les  vicepresidències,  que  seran  proposades  pels 
respectius blocs de representació. 

5.  La  presidència  i  les  vicepresidències  s’exerceixen  per  un  període  de  quatre  anys 
prorrogables, com a màxim, per un segon període de quatre anys. 

6.  El  cessament  del  mandat  abans  d’extingir-se  el  termini  esmentat  anteriorment  pot  
esdevenir-se per: 

a) Renúncia voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n’exposin els motius. 
b) Baixa com a membre de l’Associació. 
c)  Sanció per una falta comesa en l’exercici  del  càrrec,  imposada d’acord amb el  que 
estableix el Títol V dels presents estatuts.

7. Les vacants que es produeixin en aquests òrgans s'han de cobrir en la primera reunió 
del  Consell  General  que  tingui  lloc.  Mentrestant,  un  membre  del  respectiu  bloc  de 
representació  pot  ser  nomenat  per  la  Comissió  Executiva  per  cobrir  la  vacant 
provisionalment. 

8. Funcions de la Presidència del Consell General: 

a) Exercir l’alta direcció de l’Associació. 

b)  Executar  i  vetllar  pel  compliment  dels  acords  adoptats  pel  Consell  General.  
 
c)  Elaborar,  conjuntament  amb la  resta de  membres de  la  Comissió  Executiva,  el  pla 
d'actuació anual i la memòria d'actuació. 

d) Representar judicial i extrajudicialment l’Associació. 

e)  Signar en nom de l’Associació els contractes i convenis per a l’acompliment de les 
seves finalitats, acordats per la comissió executiva o el Consell General. 

f) Formar l’ordre del dia, convocar, presidir, dirigir, suspendre i  aixecar les sessions del 
Consell General i de la Comissió Executiva.

 



 

 
g) Dirimir els empats amb el seu vot de qualitat 

h) Sol·licitar subvencions de les diferents Administracions públiques. 

i) Proposar al Consell General la defensa legal dels interessos de l’Associació. 

j) Qualsevol altra facultat que li delegui expressament el Consell General. 

9. Funcions de les Vicepresidències 

a) Són atribucions de les Vicepresidències les que la Presidència del Consell General li 
delegui i les que li siguin atribuïdes pel Consell General en execució dels seus acords.
 
b) Les Vicepresidències substitueixen la Presidència del Consell General en els casos de 
vacant, d’absència, impossibilitat i malaltia, per l’ordre que estableixi el Consell General o, 
si no 
n’hi ha, pel que disposi la Presidència del mateix. 

Article 20. La Comissió Executiva 

1.  La Comissió  Executiva és  l’òrgan col·legiat  de caràcter  permanent  que administra  i 
representa l’Associació, sense perjudici de les atribucions pròpies del Consell General com 
a òrgan suprem.
 
2.  La Comissió  Executiva estarà formada per  la  Presidència,  les  Vicepresidències  i  la 
Secretaria  de  l'associació,  escollits  democràticament  d'acord  amb  el  disposa  l’article 
322-12 de la Llei 4/2008.

3. La Secretaria, que tindrà veu i vot, l'exercirà el membre que ho sigui de l’Associació; si  
no pogués, qui designi la Presidència. 

4. Les persones inhabilitades d’acord amb la legislació concursal no poden ésser membres 
de l’òrgan de govern de les associacions que duen a terme una activitat econòmica mentre 
no hagi finit el període d’inhabilitació.

5. Els membres de la Comissió Executiva entren en funcions un cop han acceptat el càrrec 
per al qual han estat escollits o nomenats. L’acceptació del càrrec per al qual han estat 
escollits o nomenats s’ha d’inscriure en el Registre d’Associacions. La durada del càrrec no 
pot excedir els quatre anys prorrogables, com a màxim, per un segon període de quatre 
anys.

Article 21. Drets i deures dels membres de la Comissió Executiva 

1. Els membres de la Comissió Executiva, per exercir llurs funcions, tenen el dret i el deure 
d’assistir a les reunions, d’informar-se sobre la marxa de l’Associació i de participar en les 
deliberacions i en l’adopció d’acords. 

2. Els membres de la Comissió Executiva han d’exercir llurs funcions amb la diligència d’un 
bon  administrador,  d’acord  amb la  llei  i  els  estatuts,  i  servir  el  càrrec  amb lleialtat  a 
l’Associació, actuant sempre en benefici d’aquesta. Així mateix, han de guardar secret de 

 



 

les informacions confidencials relatives a l’Associació, fins i tot després d’haver cessat en 
el càrrec. 

3. Els membres de la Comissió Executiva responen dels danys que causin a l’Associació 
per incompliment de la llei o dels estatuts o per actes o omissions negligents en l’exercici 
de llurs funcions.
 
4.  Els  membres  de  la  Comissió  Executiva  han  de  portar  una  comptabilitat  ordenada, 
diligent, que s’adeqüi a llur activitat, que la reflecteixi  fidelment i que els permeti  fer el  
seguiment cronològic  de les operacions i  elaborar  els  comptes anuals.  Les anotacions 
s’han de fer d’acord amb els principis de comptabilitat generalment admesos i amb les 
disposicions que en cada cas siguin aplicables.  

5. L’exercici de l’acció de responsabilitat ha d’ésser exercit d'acord amb el que disposa 
l’article 322.17 de la Llei 4/2008.

6.  Els membres de la Comissió Executiva cessen en el càrrec per les causes següents: a)  
extinció de la persona jurídica, b) Venciment del càrrec, llevat de renovació, c) Renúncia 
notificada per escrit  d) Separació acordada pel  Consell  General  e)  Qualsevol  altra que 
estableixin la llei o els estatuts. 

Article 22. Competències de la Comissió Executiva 

Es competència de la Comissió Executiva: 

a)  Dirigir  el  procés de promoció,  desenvolupament  i  participació per  potenciar  la zona 
industrial i tecnològica que comprèn tot l'eix de la C17, i aprovar els documents que se’n 
derivin, d’acord amb les directrius aprovades pel Consell General. 

b) Dirigir i administrar l’Associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei per tal de 
complir les finalitats de l’Associació; així mateix, complir les decisions preses pel Consell  
General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquest òrgan estableixi. 

c) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes 
públics, per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents, sens 
perjudici de les competències atribuïdes a la Presidència. 

d)  Crear  i  potenciar  les  Comissions  Tècniques  que  s’escaiguin,  donant-ne  compte  al 
Consell  General  per  tal  d’aconseguir  de  la  manera  més  eficient  i  eficaç  els  fins  de 
l’Associació, nomenar la presidència i  secretaria tècnica de cadascun d’aquests grups i 
autoritzar els actes que projectin dur a terme. 

e) Lliurar al Consell General els resultats dels debats i dels treballs que es vagin elaborant 
en  el  decurs  de  les  diferents  fases  del  desenvolupament  de  la  finalitat  i  proposar-li  
l’aprovació  d’aquells  acords  que  estiguin  dins  la  seva  competència.  
f)  Aprovar  les  propostes  dels  pressupostos,  les  liquidacions  de  comptes,  els  plans 
d’actuació i els programes anuals d’activitats abans de ser presentats al Consell General. 

g) Aprovar la contractació, inclosa la del personal, que pugui tenir l’Associació i la despesa 
en general, dins les previsions pressupostàries. 

h)  Acceptar  subvencions de  les  diferents  Administracions  públiques  i  donacions  de 

 



 

qualsevol tipus.  

i) Acordar els convenis de col·laboració de l’Associació amb altres entitats amb ratificació 
preceptiva posterior del Consell General. 

j)  Proposar  al  Consell  General  la  defensa  legal  dels  interessos  de  l’Associació,  sens 
perjudici de les competències atribuïdes a la Presidència. 

k) Resoldre provisionalment qualsevol  cas que no hagin previst els estatuts i  donar-ne 
compte 
en la primera reunió del Consell General. 

l) Proposar els acords per a la fixació de la forma i import/s de la contribució al sosteniment 
de l’Associació per a l’aprovació preceptiva posterior del Consell General. 

m) Elaborar la proposta de pressupost i la liquidació dels comptes conjuntament amb la 
Secretaria de l'Associació. 

n)  Qualsevol  altra  facultat  que  li  delegui  expressament  el  Consell  General.  

Article 23. Funcionament de la Comissió Executiva 

1. Presideix la Comissió Executiva el president de l'Associació.
 
2.  Exerceix  la  Secretaria  qui  ho  sigui  de  l’Associació;  si  no  pogués,  l'exerciria  el 
vicepresident que designi la Presidència. 

3. La Comissió Executiva requereix per constituir-se la majoria simple dels seus membres. 

4. La Comissió Executiva es reuneix en sessió ordinària, amb convocatòria prèvia de la 
Presidència,  almenys  dos  cops  l’any,  i  en  sessió  extraordinària  sempre  que  sigui 
convocada per la Presidència o a petició d’un terç del nombre de membres d’aquell òrgan.  
En tots els casos caldrà  convocar als seus membres amb un mínim de cinc  dies hàbils 
d’antelació. La convocatòria es farà per correu electrònic a la bústia que cada membre hagi 
notificat a la Secretaria a aquests efectes. Serà necessària la presència de la Presidència, 
de la Secretaria i d’una Vicepresidència per a la vàlida celebració de la reunió.

5. Els acords de la Comissió Executiva s’adopten per majoria simple  dels seus membres 
presents o representats. Els acords presos s’han de fer constar en el llibre d’actes i els ha  
de signar la Secretaria i Presidència de la Comissió Executiva. En iniciar-se cada reunió, 
s’ha d’aprovar o ratificar l’acta de la sessió anterior. A cada membre de Comissió Executiva 
li correspon un vot. 

6. Els acords de la Comissió Executiva poden ser recorreguts pels socis davant el Consell  
General, sense perjudici de la seva immediata executivitat a tots els efectes.

7.  La  Comissió  Executiva  es  pot  reunir  mitjançant  teleconferència,  videoconferència, 
multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui presència física dels membres, 
si la convocatòria s’efectua amb els requisits ordinaris i fent constar la circumstància de 
sessió no presencial. En aquests casos és necessari garantir la identificació dels assistents 
a la reunió, la continuïtat en la comunicació, la possibilitat d’intervenir en les deliberacions i  
l’emissió del vot. La reunió s’ha d’entendre celebrada al lloc on es trobi el president. En les 
reunions virtuals s’han de considerar membres assistents aquells que hagin participat en la 

 



 

multiconferència  i/o  videoconferència  o  hagin  emès  el  vot  per  correu  electrònic.  La 
convocatòria de les reunions correspon a la Presidència i ha de contenir l’ordre del dia amb 
els punts a tractar.

8. Es poden adoptar acords sense necessitat de reunió física, amb caràcter excepcional, a 
criteri de la Presidència, mitjançant l’emissió del vot per correspondència postal, o correu 
electrònic,  sempre  que  quedin  garantits  els  drets  d’informació  i  de  vot,  que  quedi 
constància de la recepció del vot i se’n garanteixi l’autenticitat. En aquests casos, caldrà el 
vot afirmatiu de la meitat més un dels membres amb dret a vot. 

Article 24. La Secretaria de l’Associació 

1. El Consell General ha de designar una membre per a la Secretaria de l’Associació, que 
s’encarrega d’estendre  les  actes  de  les  reunions  dels  òrgans  col·legiats  i  dels  acords 
adoptats, així com de custodiar la documentació, lliurar,  quan calgui,  certificacions dels 
acords i també de portar els llibres de registre dels membres i acords de l’Associació. 

2. La funció de Secretaria comporta la de Tresoreria. És funció de la Tresoreria complir els 
deures comptables previstos en aquests estatuts, custodiar els llibres, presentar el balanç i 
l’estat de comptes de cada exercici al Consell General perquè els aprovi, i confeccionar els 
pressupostos de l’exercici següent. 

3. El  membre  que  ostenti  la  Secretaria  podrà  proposar  a  la  Comissió  Executiva  la 
contractació d’una altra persona física o jurídica que no sigui membre de l’associació per 
donar suport a les funcions de la Secretaria. 

4. El càrrec de secretari o secretària té una durada de quatre anys, prorrogable per un 
segon mandat de quatre anys més. 

5.  El  cessament  del  mandat  abans  d’extingir-se  el  termini  esmentat  anteriorment  pot  
esdevenir-se per: 

a) Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n’exposin els motius. 
b) Baixa com a membre de l’Associació. 
c)  Sanció per una falta comesa en l’exercici  del  càrrec,  imposada d’acord amb el  que 
estableix el Títol V dels presents estatuts.

Article 25. Les Comissions Tècniques 
 
1. La Comissió Executiva pot constituir les Comissions Tècniques o Grups de Treball que 
consideri convenients, si bé n’haurà de donar compte al Consell General. 

2. Les Comissions Tècniques constituïdes presentaran almenys un cop a l’any el contingut 
dels seus treballs al Consell General. 

TÍTOL IV. RÈGIM ECONÒMIC 

Article 26. Patrimoni fundacional.
 
1. L’Associació no disposa de Patrimoni en constituir-se. 

 



 

2. El Patrimoni futur de l'associació es regula d'acord amb el que disposa l’article 323-2 de 
la Llei 4/2008.

Article 27. Recursos econòmics 

1. L’Associació comptarà amb els següents recursos econòmics: 

a) Quotes anuals dels membres fundadors i ordinaris. 
b) Aportacions extraordinàries o vinculades a projectes. 
c) Aportacions voluntàries, subvencions o donacions, si escau.
d) Les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se. 

2. El Consell General, quan aprovi el pressupost anual, ha de fixar les aportacions inicials i 
anuals  dels  socis.  Aquestes  poden  ser  en  efectiu  o  en  espècie.  Les  aportacions 
extraordinàries o vinculades a projectes s’han d’aprovar en cada cas, i només vinculen als 
membres que hagin votat favorablement el projecte.

Article 28. Pressupost i comptes anuals 

El  pressupost  anual  de  l’Associació  l’elabora  la  Comissió  Executiva i  l’ha  d’aprovar  el 
Consell General.

L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural, llevat el primer, que començarà el dia de 
l’acte de constitució i finalitzarà el 31 de desembre següent. 

TÍTOL V. RÈGIM DISCIPLINARI 

Article 29. Procediment disciplinari 

L'òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis i sòcies. 

Aquestes  infraccions  es  poden  qualificar  de  lleus,  greus  i  molt  greus,  i  les  sancions 
corresponents poden anar des d'una amonestació fins a l’expulsió de l'Associació, segons 
el que estableixi el reglament intern. 

El  procediment sancionador s'inicia d'ofici  o bé com a conseqüència d'una denúncia o 
comunicació. En el termini de 10 dies, la Presidència nomena un instructor, que tramita 
l'expedient  sancionador i  proposa la resolució en el  termini  de 30 dies,  amb audiència 
prèvia del presumpte infractor. 

El Consell  General  és l'òrgan competent  per a resoldre els expedients disciplinaris.  La 
resolució que adopti haurà de ser motivada, i caldrà el vot favorable de la majoria absoluta 
dels assistents. 

Contra  les  sancions  per  faltes  greus  i  molt  greus  acordades  pel  Consell  General,  les 
persones interessades hi poden recórrer,  si el reglament intern estableix el procediment 
per fer-ho, davant el primer consell general que tingui lloc. 

TÍTOL VI. DISSOLUCIÓ DE L'ASSOCIACIÓ 

 



 

Article 30. Dissolució de l'Associació 

1. L’Associació es dissol per acord del Consell General convocat de manera extraordinària 
amb aquesta finalitat,  i  adoptat  amb els  requisits  de  quòrum establerts  a  l'article  19.3 
d'aquests  estatuts.  L’Associació  també  es  pot  dissoldre  per  qualsevol  de  les  causes 
previstes a l'article 324-4 de la Llei 4/2008.

2. El procediment de dissolució seguirà el que disposa l'article 324-5 llei 4/2008.

Article 31. Liquidació i destinació del patrimoni 

1. Un cop acordada la dissolució, el Consell General adoptarà les mesures adients, tant pel 
que fa  a la destinació del  béns i  drets  de l’Associació  com a l’extinció i  liquidació de 
qualsevol operació pendent. 

2. En qualsevol  cas, el  possible patrimoni  existent de l’Associació en el  moment de la 
dissolució  s’aplicarà  a  la  realització  d’activitats  vinculades  als  objectius  i  finalitats  de 
l’Associació, sense que es pugui distribuir entre el associats, i  sempre segons allò que 
estableix l’article 314, apartats 4 a 8, de l’esmentada Llei 4/2008. 

Annex 1. Membres fundadors 

Relació ajuntaments

Relació universitats i altres entitats publiques i privades

ÀREA DE LA VIA PÚBLICA I COHESIÓ TERRITORIAL

9. Donar compte de la rectificació dels Estatuts del Consorci del Parc de l'Espai 
d'Interès Natural de Gallecs (Exp. 326/2015)

Pren la paraula el regidor de Medi Ambient, el senyor Cayuela, i  dóna compte de la 
rectificació dels Estatuts del Consorci del Parc de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs.

Indica que el Consell  Plenari  del  Consorci  del  Parc de l'Espai  d'Interès Natural  de 
Gallecs  va aprovar la modificació dels  esmentats Estatuts, però una vegada revisats 
per  la  Generalitat,  aquesta  proposa  una  sèrie  de  modificacions  i  demana  que  el 
Consell  Plenari  acordi  rectificar els errors materials comesos en l'acord adoptat pel 
Consell  en  sessió  de  l'1  de  desembre  de  2014,  de  modificació  dels  Estatuts  del 
Consorci  del Parc de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs, amb una nova redacció dels 
articles 20.1, 25.1, 28, 28.3 i 28.4:

“- Article 20.1 :

"20.1. El règim jurídic del personal al servei del Consorci és el 
de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Aquest personal 
pot ser funcionari o laboral, i ha de procedir d'una reassignació 
de llocs de treball de les administracions consorciades."

 



 

- Article 25.1 :

"25.1.  EI  règim  pressupostari  aplicable  al  consorci  és  el  que 
determina la normativa reguladora de les finances públiques de la 
Generalitat  per  a  aquest  tipus  d'entitats,  i  els  criteris  o 
normativa de desplegament que pugui dictar l'òrgan competent en 
matèria de pressupostos de l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya."

- Article 28:

"Article 28. Separació dels membres

28.1. Els ens consorciats podran separar-se del Consorci, d'acord 
amb  allò  que  disposa  la  Llei  15/2014,  de  16  de  setembre,  de 
racionalització  del  sector  públic  i  altres  mesures  de  reforma 
administrativa,  o  disposicions  legals  vigents  que  siguin 
d'aplicació en cada moment, sempre que es donin les condicions 
següents:

a)  Que  estiguin  al  corrent  en  el  compliment  de  les  seves 
obligacions anteriors amb el Consorci.

b) Que garanteixin el compliment de les obligacions pendents.

28.2.  Un  cop  rebuda  la  comunicació  de  l'exercici  del  dret  de 
separació per part d'un dels membres del Consorci, caldrà que el 
Consell Plenari es reuneixi per tal d'acordar la continuïtat del 
Consorci  i  impulsar  les  modificacions  estatutàries  i 
pressupostàries oportunes; o, eventualment, per al supòsit que no 
s'acordés  la  continuïtat  del  Consorci,  procedir  a  la  seva 
dissolució.

28.3. Calculada la quota de separació que correspon al membre que 
ha exercit el seu dret de separació, el Consell Plenari haurà 
d'acordar la forma i les condicions del seu pagament.

28.4. L'efectiva separació del Consorci del membre que ho hagi 
demanat només es produirà una vegada que la quota de separació 
estigui determinada, en el cas que la quota sigui positiva, o una 
vegada que s'hagi pagat el deute, en el cas que la quota sigui 
negativa."

L'alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

Vist i plau
L'alcalde El secretari accidental
Sergi Mingote Moreno Enric Acero Casas
Signat electrònicament  Signat electrònicament
Parets del Vallès, amb data de la signatura electrònica
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