PLE DE CARÀCTER ORDINARI 25 D’OCTUBRE DE 2018
Hora inici: 19.00h
Hora acabament: 21.30h
Regidors assistents:
Llista d'Assistents
Senyora PADRÓS CASAÑAS TERESA (PSC-CP)
Senyora CABEZA NIETO MARIA CARMEN (PSC-CP)
Senyor ROVIRA BADIA MIQUEL (PSC-CP)
Senyora SANZ CABERO CARMEN (PSC-CP)
Senyor SANABRIA ROBLEDO MARC (PSC-CP)
Senyor OLIVERAS MALLA JAUME (PDeCAT-DEMÒCRATES)
Senyor PUJOL LOZANO JORDI (PDeCAT-DEMÒCRATES)
Senyora NAVARRO CEBALLOS LAURA (PDeCAT-DEMÒCRATES)
Senyora FERNANDEZ GARCIA LUISA (GANEMOS PALAU)
Senyor MARTINEZ NIETO JUAN (C's)
Senyor MARTINEZ PALACIO ANDRES (C's)
Senyor MENDEZ CORDOBES JORDI (CUP-CAV-PA)
Senyor PLAZA NUALART JORDI (ERC-AM)
Senyora MARCUELLO MARTINEZ M. ANGELS (ICV-E)
Senyora RODRIGUEZ BAEZA MERCEDES (PP)
Senyor TRUYOLS ROCABRUNA MIQUEL (No adscrit)
Llista de no Assistents
Senyor HERAS MARCOS JOSE LUIS (No adscrit)
Secretària:
Sra. M. Assumpció Rodríguez Marín
Interventor
Sr. Esaú Soto Martínez

La regidora Sra. Laura Navarro Ceballos s’absenta a les 20.15 h després del punt
3r.

Maria Assumpció
Rodríguez Marín DNI 35027531A (SIG)

CPISR-1 C Teresa
Padrós Casañas

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE DATA 27 DE
SETEMBRE DE 2018.
Per unanimitat dels setze regidors presents dels disset membres que composen
la Corporació, s’acordà aprovar l’acta de la sessió del Ple de l’Ajuntament de data
27 de setembre de 2018.
2. PRP2018/1324. MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS, EXERCICI 2019
Per 9 vots a favor dels grups municipals PSC-CP, GANEMOS PALAU i PDeCATDEMÒCRATES, per 4 vots en contra dels grups municipals PP, ICV-E, CUP i
ERC-AM i 3 abstencions dels grups municipals CIUTADANS i el regidor no adscrit
Sr. Miquel Truyols, s’acordà:
PRIMER Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de
Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals
que haurà de regir per a l’exercici 2019 i següents, així com el seu text refós.
SEGON Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2019 i següents la modificació
de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text
refós:
Ordenança Fiscal núm. 2

Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica

Ordenança Fiscal núm. 3

Impost sobre Activitats Econòmiques

Ordenança Fiscal núm. 4

Impost sobre Construccions, Instal.lacions i Obres

Ordenança Fiscal núm. 5

Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa
Urbana

Ordenança Fiscal núm. 9

Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals

Ordenança Fiscal núm. 20

Taxa per la utilització de material de propietat municipal

Ordenança Fiscal núm. 21

Taxa per la prestació del servei d’escola bressol

Ordenança Fiscal núm. 22

Taxa pel subministrament d'aigua potable

Ordenança Fiscal núm. 24

Taxa per a la prestació de serveis culturals i socials

Ordenança Fiscal núm. 25
Ordenança Fiscal núm. 27

Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies,
materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols,
bastides i altres instal·lacions anàlogues
Taxa per la tinença, captura, manutenció i eliminació d’animals
domèstics

Ordenança Fiscal núm. 31

Taxa per als serveis d’autoritzacions sanitàries de funcionament,
de registre sanitari municipal i control sanitari

TERCER Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2019, així com el text refós aprovat, seran
objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
QUART Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors
acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades
de nou o modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia
següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la
Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que
estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se
presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.

3. PRP2018/1304. INFORME D’INTERVENCIÓ TRIMESTRAL RESPECTE DEL
PAGAMENT DE FACTURES TERCER TRIMESTRE DE 2018.
Es dóna compte:
Primer.- Donar compte de l’informe de tresoreria i intervenció en relació a les
factures pendents de pagament del tercer trimestre de l’any 2018, que s’adjunta
en annex.
Segon.- Comunicació a la Direcció General de Coordinació Financera amb les
Comunitats Autònomes i Entitats Locals del Ministeri d’Economia i Hisenda i al
Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

ANNEX

INFORME DE TRESORERIA I INTERVENCIÓ
Tercer trimestre de 2018
Assumpte: Informe compliment dels terminis de pagament de les
operacions comercials del tercer trimestre de l’any 2018.
Els funcionaris que subscriuen en l’exercici de les funcions contemplades a l’article 196 i
204 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de
les hisendes locals, i articles 4 i 5 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel que
es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de
caràcter estatal, informen:

FONAMENTS DE DRET
Amb data 7 de juliol de 2010 ha entrat en vigor la Llei 15/2010 de modificació de la Llei
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat
en les operacions comercials (BOE 06-07-2010) i el seu articulat és d’importància per
afectar als poders adjudicadors en els terminis de pagament i en el procediment de
reclamació de deutes.







Articles quart i cinquè de la Llei 15/2010, de 5 de juliol.
Articles 3, 4, 5 i 8 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre.
Article 216 RDL 3/2011 de Contractes del Sector Públic.
Doctrina administrativa de la Intervenció General de la Administració de l’Estat
(Informes IGAE 7-4-2006 i 7-3-2001)
Dictamen 34/10, de data 6 d’abril de 2011, per part de la Comissió Permanent de
la Junta Consultiva de Contractació Administrativa
Informe de la Intervenció General de la Comunitat de Madrid de 18 de març de
2009. Contractes, determinació de l’inici del termini de la obligació del pagament
del preu dels contractes així com inici de interessos de demora.

INFORME
Primer.- La Llei 15/2010, en el seu article quart, apartat 1 imposa a l’Interventor General
de l’Estat que elabori trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis
previstos en la Llei 15/2010 pel pagament de les obligacions de l’Administració General

de l’Estat, en una relació similar en la que l’apartat tercer imposa als Tresorers i
Interventors de les Corporacions Locals.

Segon.- El termini de pagament s’estableix en l’article 3.3 de l’esmentada llei, que
modifica la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, a la que
s’afegeix la disposició transitòria vuitena segons la qual el termini en el qual les
administracions tenen l’obligació d’abonar l’import de les obligacions a què es refereix
l’apartat 4 de l’article 200 s’estableix en 30 dies des de l’aprovació, en vigor a partir de l’1
de gener de 2013.
Tercer.- S’ha preparat la informació que estableix l’article 4.3 de la Llei 15/2010 de 5 de
juliol, relativa a les dades que tot seguit es detallen per l’Ajuntament de Palau-solità i
Plegamans.
Quart.- La Doctrina administrativa de la Intervenció General de la Administració de l’
Estat (Informes IGAE 7-4-2006 i 7-3-2001) estableix que la “exigibilitat de les obligacions
recíproques, això és, d’aquelles que tinguin per causa prestacions o serveis a la
Administració per part de tercers, la contraprestació a càrrec de la Hisenda Pública
únicament resultarà exigible quan el creditor hagi acomplert o garantit la seva correlativa
obligació, tal i com estableixen els articles 21 de la LGP per l’àmbit estatal i el 189 del
RDL 2/2004 de 5 de març, TRLRHL, a nivell Local.”
Per obtenir una resposta precisa es necessari rescatar el disposat a l’article 205.2 de la
LCSP que disposa “En todo caso, su constatación exigirá por parte de la Administración
un acto formal y positivo de recepción o conformidad dentro del mes siguiente a la
entrega o realización del objeto del contrato, o en el plazo que se determine en el pliego
de cláusulas administrativas particulares por razón de sus características”.
Per tant, la Administració contractant disposa de un termini de un mes a partir del
lliurament o realització efectiva del objecte del contracte, i per la constatació de la
correcta execució del mateix, mitjançant:
Data inici termini venciment relatiu a la Llei 15/2010
a) Certificacions d’obra: data de la certificació
c) Contractes de Serveis i subministres, així com contractacions menors: Data de
conformitat del tècnic

Informació:
1. En relació als pagaments realitzats en el trimestre:
-

El termini mig de pagament: aquest indicador reflexa el número de dies de mitjana
en realitzar el pagaments de les factures des de que aquestes es conformen.

-

El termini mig de pagaments excedit: indica el número de dies de mitjana que les
operacions pagades fora de termini han excedit del termini legal.
Nombre de pagaments realitzats dins i fora de termini.
Quantia total dels pagaments realitzats dins i fora de termini.

PAGAMENTS REALITZATS EN EL TRIMESTRE –

(PMP)(dies)
Despeses en Béns Corrents i Serveis

18

20- Arrendaments i Cànons
21- Reparació, Manteniment i conservació

Dintre període legal

Fora del període legal

Núm. Pag.

Núm. pag.

Import total

Import total

852

1.585.068,83

4

17

35

33.497,78

0

0,00

19

201

86814,22

1

-171,52

22- Material, Subministraments i Altres

18

615

1.464.450,03

3

2133,50

23- Indemnització per raó del servei

18

1

306,80

0

0,00

24- Despesa de publicacions

0

0

0,00

0

0,00

26- Treballs per institucions s. a. de lucre

0

0

0,00

0

0,00

Inversions reals

1.961,98

15

61

277.324,89

0

0,00

Altres Pag. operacions comercials

6

1

3.782,57

0

0,00

Pag. realitzats pendents d'aplicar a pressupost

0

0

0,00

0

0,00

17

914

1.866.176,29

4

1.961,98

TOTAL

2. En relació a les factures pendents de pagament a l’últim dia de cada trimestre
natural:
-

-

-

El termini mitjà d’operacions pendents de pagament: és l’indicador de número de
dies de mitjana d’antiguitat de les obligacions pendents de pagament al final del
trimestre. S’ha tingut en compte els dies que han transcorregut des de que la
factura es va conformar fins a la data final del trimestre.
El termini excedit mitjà de les operacions pendents de pagament: indica el número
de dies de mitjana que les operacions pendents de pagar al final del trimestre que
han excedit el termini legal. Per el seu càlcul es te en compte els dies que han
transcorregut des de que va finalitzar el termini legal de pagament fins a l’últim dia
de cada trimestre natural.
Número d’operacions pendents de pagament al final del trimestre fora de termini.
Quantia de les obligacions pendents de pagament al final del trimestre fora de
termini.

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE –

(PMP)(dies)
Despeses en Béns Corrents i Serveis
20- Arrendaments i Cànons

8

Dintre període legal

Fora del període legal

Núm. Pag.

Núm. pag.

Import total

162

Import total

169.925,03

0

0,00

9

8

4.289,06

0

0,00

15

44

14.853,69

0

0,00

22- Material, Subministraments i Altres

7

110

150.782,28

0

0,00

23- Indemnització per raó del servei

0

0

0,00

0

0.00

24- Despesa de publicacions

0

0

0,00

0

0,00

26- Treballs per institucions s.a. de lucre

0

0

0,00

0

0,00

15

8

18.250,55

0

0,00

6

2

4.031,29

0

0,00

25

12

2.559,65

0

0,00

9

184

194.766,52

0

0,00

21- Reparació, Manteniment i conservació

Inversions reals
Altres Pag. operacions comercials
Pag. realitzats pendents d'aplicar a pressupost
TOTAL

Per aplicació dels criteris esmentats, s’ha obtingut del programa de comptabilitat
pública local els llistats informàtics que s’acompanyen a l’Annex.

Es proposa:
Primer.- Donar compte del present informe al Ple de la Corporació pel seu debat, i
materialització de la publicació de l’annex d’intervenció de la relació acumulada de
factures, de conformitat amb l’article 5.4 de la Llei 15/2010.
Segon.- En tot cas, que es doni trasllat per la Presidenta del seu coneixement pel Ple
(article 196 ROF), del present informe i els seus annexos a la Direcció General de
Coordinació Financera amb les CC:AA i amb les EE.LL, així com a la Direcció General de
Política Financera de la Generalitat de Catalunya.
A Palau-solità i Plegamans
L’interventor,

La tresorera,

Esaú Soto i Martínez

Mercè Vilardell i Vilardell

4. PRP2018/1258. APROVACIÓ DEL CONVENI MARC DE COL.LABORACIÓ
INTERADMINISTRATIVA ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS
OCCIDENTAL I L'AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS EN
MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS I ALTRES PROGRAMES RELATIUS AL
BENESTAR SOCIAL I POLÍTIQUES D'IGUALTAT (2018-2019)

Per unanimitat dels 15 regidors presents, s’acordà:
PRIMER- Aprovar el Conveni de col·laboració interadministrativa entre el Consell
Comarcal del Vallès Occidental i l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans en matèria de
Serveis Socials i altres programes relatius al Benestar Social i Polítiques d’Igualtat (20182019).
SEGON- Facultar l’alcaldessa per dur a terme els tràmits necessaris per a formalitzar la
signatura del Conveni.
TERCER- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Vallès Occidental i
trametre’l, segon l’establert tant a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern com al Decret 179/1995, de 13 de juny, de 13
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS)
al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.
TEXT:

CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL
VALLÈSOCCIDENTAL I L’AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS EN
MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS I ALTRES PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR
SOCIAL I POLITIQUES D’IGUALTAT (2018-2019)

INTERVENEN
D’una part, el senyor Ignasi Giménez Renom, en qualitat de President, en virtut del
nomenament aprovat en la sessió plenària del dia 17 de juliol de 2015, i amb les facultats
atorgades per 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. Actua en nom i en representació
del CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL (en endavant Consell
Comarcal), amb NIF P5800007F, assistit pel secretari general, el Sr. Josep Colell i Voltas.
De l’altra, la senyora Teresa Padrós i Casañas, en qualitat de alcaldessa de
l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, actuant en nom i en representació de
L’AJUNTAMENT DE PALAUSOLITÀ I PLEGAMANS (en endavant Ajuntament), amb
NIF P-0815500-D, en ús de les competències que se li atribueixen en l’article 53 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal
de règim local de Catalunya, i assistida per la secretària municipal, Mª Assumpció
Rodríguez Marín. Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal, el

caràcter i la representació en què intervenen, i de manera especial, per l’atorgament
d’aquest conveni.
MANIFESTEN
I.- En data 20 de novembre de 1989 el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Palau-solità i
Plegamans varen signar un conveni de col·laboració l’objecte del qual era l’establiment i
la consolidació dels serveis socials d’atenció primària que s’abasten al seu terme
municipal, sense perjudici de les competències que s’atorguin per Llei als municipis, la
titularitat de la competència del servei correspon al Consell Comarcal, el qual l’exercirà en
la forma que es determina en aquest conveni.
D’acord amb la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic en relació a
la previsió de la disposició addicional vuitena “Tots els convenis vigents subscrits per
qualsevol Administració pública s'han d'adaptar en el termini de tres anys a comptar de
l'entrada en vigor d'aquesta Llei”. No obstant, aquesta adaptació és automàtica, pel que
fa al termini de vigència del conveni, per aplicació directa de les regles que preveu l'article
49.h.1r per als convenis que no tinguin determinat un termini de vigència o, si existeix,
tinguin establerta una pròrroga tàcita per un temps indefinit en el moment de l'entrada en
vigor d'aquesta Llei. El conveni esmentat s’ha anat prorrogant tàcitament al llarg dels
anys i mitjançant aquest s’extingirà definitivament.
II.- L’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, disposa que
correspon als municipis crear i gestionar els serveis socials necessaris, tant propis com
delegats, d’acord amb la cartera de serveis socials i el pla estratègic corresponent, i
preveu a l’apartat 2 de l’article esmentat, que siguin les comarques les encarregades de
suplir els municipis de menys de vint mil habitants en la titularitat de les competències
pròpies dels serveis socials bàsics d’aquests municipis. Per tant correspon al Consell
Comarcal la competència de l’àrea bàsica de serveis socials i per això es proposa la
formalització d’aquest conveni.
Així, el model català de Serveis Socials Bàsics (en endavant, SSB) aposta per agrupar la
prestació del servei dels municipis de menys de 20.000 habitants per tal de dotar-los
d’una estructura sòlida, estable i eficient, capaç de generar i aprofitar sinèrgies i
economies d’escala.
III.- D’acord amb l’anterior, i tal com estableix l’article 41 apartat cinquè de dita Llei,
l’Administració de la Generalitat ha d'establir convenis quadriennals de coordinació i
cooperació interadministratives amb els ens locals supramunicipals, les comarques i els
municipis de més de vint mil habitants, a fi de garantir, en l'àmbit territorial corresponent,
la coresponsabilitat en la prestació dels serveis socials, altres programes relatius al
benestar social i les polítiques d’igualat i l'estabilitat dels serveis i de llurs professionals.
IV.- El Departament de Treball, Afers Social i Família i el Consell Comarcal del Vallès
Occidental varen signar, al setembre de 2016 un Contracte programa 2016-2019 per a la
coordinació, cooperació i col·laboració en matèria de serveis socials, altres programes
relatius al benestar social i les polítiques d’igualat, on es garanteix un mínim comú de

serveis i on es concreta la prestació i el seu finançament, respectant l’autonomia local i
establint criteris homogenis considerant les peculiaritats territorials.
V.- L’acord cinquè del Contracte Programa 2016-20109 preveu que el Consell Comarcal
subscrigui amb cadascun dels municipis que presta els serveis un conveni que contingui,
com a mínim, les condicions que figuren en el Contracte programa. S’adjunta com a
ANNEX NÚM. 2 una còpia del mateix.
VI.- En aquest conveni es formalitza la relació entre el Consell Comarcal com a titular de
la competència en la prestació dels serveis socials bàsics dels municipis amb població
inferior als 20.000 habitants i aquests municipis per a definir els serveis socials en l’àmbit
territorial, elaborar els plans d’actuació local i definir la gestió i el finançament en matèria
de serveis socials, d’acord amb el Pla estratègic de serveis socials de Catalunya i tenint
en compte els principis com la responsabilitat pública, l’autonomia local, la subsidiarietat,
l’atenció integral des de la proximitat i l’eficiència i eficàcia en la gestió d’aquests serveis.
Per això, ambdues parts formalitzen el present conveni de col·laboració que regula
bàsicament la gestió i el finançament dels serveis socials en el municipi, i que es regeix
per les següents:
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES
1.- La Llei 12/2007, d’ 11 d’octubre, de serveis socials, en endavant LSS, regula i ordena
el sistema de serveis socials amb la finalitat de garantir-hi l'accés universal per a fer
efectiva la justícia social i promoure el benestar del conjunt de la població. També pretén
aconseguir que els serveis socials es prestin amb els requisits i els estàndards de qualitat
òptims necessaris per a garantir la dignitat i la qualitat de vida de les persones.


L’article 15 i següents 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.



L’article 16.2 preveu 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.



L’article 20 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.



L’article 24 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.



L’article 31.2 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 i a l’article 32 fa una atribució directa de competències als ens
locals supramunicipals, entre els quals es troben els consells comarcals. Entre
d’altres:
o Programar els serveis socials en llur àmbit territorial, d’acord amb els
criteris de planificació i coordinació de la Generalitat, el pla estratègic
corresponent i la Cartera de serveis socials, en matèria de serveis socials.
o Promoure i gestionar els serveis, les prestacions i els recursos propis de
l’atenció social especialitzada per garantir la cobertura de les necessitats
socials de la població de llur àmbit territorial.



L’article 34 estableix que l’àrea bàsica de serveis socials ha d’agrupar els
municipis de menys de vint mil habitants i en aquest cas, la gestió correspon a la
comarca.



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



La Disposició transitòria segon disposa que les administracions locals i les
administracions supramunicipals poden assumir les funcions que la llei atribueix
als ens locals supramunicipals.



L’article 60.5 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.



L’article 60.6 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.

2.- El Decret 27/2003, de 21 de gener, de l’atenció social primària estableix les condicions
mínimes exigibles a tots els serveis socials d’atenció primària del Sistema Català de
Serveis Socials, i concretament a l’article 7.4 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, 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.
b) La coordinació dels serveis socials especialitzats amb els serveis socials d’atenció
primària de les àrees bàsiques que integren el sector comarcal.
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, sense perjudici de les competències
atribuïdes a altres administracions”.
3.- La figura jurídica del Conveni interadministratiu està recollida bàsicament als articles
47 i següents de la Llei 40/2015 de 2 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, així com
a l’article 108.3 de Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya; article 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny
,pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, que preveu
que pel conveni s’estableix un relació de cooperació consensuada entre ens locals o
entre aquests i altres administracions públiques, per la prestació de serveis o per al
desenvolupament de les competències legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals
tinguin un interès comú.
Per tot el que ha quedat exposat, les parts expressen la seva voluntat d’establir aquest
conveni de col·laboració que subjecten als següents
ACORDS
PRIMER.- OBJECTE
L’objecte d’aquest conveni és definir la relació, la participació, les obligacions, la
coordinació i la cooperació entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament, per a la gestió i
prestació dels serveis i programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat que
consten a l’annex 1 d’aquest conveni segons els criteris i les condicions que
s’estableixen en el contracte programa 2016-2019 que aquest Consell Comarcal va
signar amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies al setembre de 2016.
Les actuacions que es duen a terme per raó d’aquest conveni es regeixen pels principis
generals d’igualtat, responsabilitat pública, solidaritat, foment de la cohesió social,
respecte pels drets de la persona i la resta de principis previstos a l’article 5 de la Llei
12/2017 de serveis socials.
A partir dels principis rectors del sistema públic de serveis socials establerts per l’article 5
de la Llei 12/2007, s’han prioritzat aquells que es consideren més rellevant per orientar la
intervenció dels SSB: principi general d’igualtat, universalitat i equitat, principi de
responsabilitat pública, solidaritat, foment de la cohesió social, entre d’altres.
Aquests valors han d’orientar el conjunts d’intervencions, actuacions i iniciatives que es
duen a terme per raó d’aquest conveni.

Els projectes, els programes i les accions que són objecte de col·laboració s’incorporen a
aquest conveni mitjançant protocols anuals de concreció, en el que s’estableixen els
objectius, el pressupost i les previsions de finançament de cada projecte.
S’adopta el servei Hèstia de gestió digital dels serveis socials locals, com a eina bàsica
de treball. Aquest servei permet gestionar bona part de les matèries que es porten a
terme des de l’àrea bàsica de serveis socials.
SEGON.- COMPROMISOS DE LES PARTS
Per part del Consell Comarcal del Vallès Occidental:
- Garantir la prestació dels serveis i programes i coordinar les actuacions establertes de
conformitat amb la normativa que els regula i segons s’especifica a les fitxes adjuntes a
aquest conveni. Per a la prestació dels serveis i programes pot emprar qualsevol de les
formes de gestió de serveis públics establertes a la legislació de règim local i de
conformitat amb la normativa que els regula.
- Destinar íntegrament les aportacions econòmiques establertes en el contracte programa
signat amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a la prestació dels serveis
o programes per als quals han estat assignades.
- Ésser l’òrgan gestor de l’ABSS
- Gestionar les regularitzacions econòmiques que es desprenguin de l’exercici de les
funcions que li encomana aquest conveni i informar l’ens local d’aquestes.
- Actuar com a interlocutor amb la Diputació de Barcelona per a sol·licitar l’accés dels
usuaris del servei Hèstia dels treballadors/-es del conjunt de l’àrea bàsica de serveis
socials.
- Prestar serveis d’assessorament tècnic a equips i professionals dels serveis socials
bàsics.
- Vetllar perquè el personal adscrit als serveis socials bàsics rebi la formació necessària
per tal d’assolir una capacitació òptima.
- Verificar els serveis prestats en funció de les justificacions que aporten els ajuntaments i
procedir a distribuir el finançament d’acord amb el contracte programa.
Per part de l’Ajuntament
- Facilitar la informació i/o la documentació que li sigui requerida pel Consell Comarcal i
cooperarà i col·laborarà amb les tasques necessàries per facilitar la gestió, ordenació,
planificació i justificació econòmica dels serveis i programes relacionades en aquest
conveni.
- Prestar els serveis que es determinin i finançar les prestacions i serveis garantits de la
cartera de serveis socials que es relacionen a continuació






_ Servei bàsic d’atenció social
_ Servei d’atenció domiciliaria
_ Servei de les tecnologies de suport i cura
_ Servei d’acolliment residencial d’urgència
_ Servei de menjador social

 _ Prestacions econòmiques d’urgència social
 _ Serveis d’intervenció socioeducativa
- Habilitar els espais necessaris per a la prestació dels serveis o programes inclosos en el
conveni, fent-se càrrec de les despeses pròpies del manteniment d’aquests, així com del
material i del manteniment dels sistemes d’informació, i del suport administratiu i així
garantir el funcionament descentralitzat dels equips bàsics i especialitzats al municipi.
- Informar al Consell Comarcal del llistat del personal de l’ajuntament que ha de constar
com a usuari dels serveis socials amb accés al programa Hèstia, juntament amb la
definició del rol sol·licitat per a cada usuari. Així com informar de les altes i les baixes
d’usuari i les modificacions de rol i els canvis de serveis adscrits.
TERCER.- CONSEQÜÈNCIES APLICABLES EN CAS D’INCOMPLIMENT DE LES
OBLIGACIONS I COMPROMISOS ASSUMITS PER CADASCUNA DE LES PARTS
L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per les parts signants, recollits
en el present conveni, determinarà la resolució del present conveni de col·laboració, previ
procediment contradictori, en el qual es garanteixi l’audiència a l’altra part.
QUART.- VIGÈNCIA
La vigència d’aquest conveni serà fins el 31 de desembre de 2019, coincidint amb la
vigència del que resta del Contracte Programa per la coordinació, cooperació i
col·laboració entre el Departament de Treball Afers Socials i Famílies i el Consell
Comarcal del Vallès Occidental, en matèria de serveis socials i altres programes relatius
al benestar social i les polítiques d’igualtat 2016-2019, sens perjudici de les modificacions
que es puguin realitzar i que s’establiran amb addendes a aquest document.
CINQUÈ.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT
El seguiment, vigilància i control de la cooperació interadministrativa objecte d’aquest
conveni serà a càrrec del Plenari de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials, formada pels
alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores dels ajuntaments de menys de vint mil habitats
que conformen l’àrea bàsica I i presidida per el/la conseller/consellera comarcal de l’àrea
de Benestar Social.
Aquesta Comissió tindrà les funcions següents:
- Acordar les variacions dels serveis i els seus imports que es puguin donar durant
la implantació del contracte programa 2018-2019 amb cada ens local.
- Tractar les diferents situacions que afectin els serveis inclosos en el conveni.
- Altres funcions derivades de la relació interadministrativa de les parts.
Aquesta Comissió es reunirà com a mínim una vegada l’any, i sempre que alguna de les
parts ho cregui necessari, amb l’objecte d’efectuar la valoració de l’any anterior i n’emetrà
un informe al respecte. Tots els membres de la Comissió tindran veu i vot, a excepció del
Secretari / de la Secretària de la Comissió, que tindrà veu, però no vot.
El règim de funcionament de la Comissió de seguiment esmentada s’ajustarà al que
disposen els articles 15 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic –LRJSP-

El Consell Comarcal serà l’encarregat de convocar la Comissió de Seguiment i ho podrà
realitzar de forma conjunta amb tots els ajuntaments de la comarca signataris del present
conveni.
SISÈ.- EXTINCIÓ
El present conveni s’extingirà pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu
objecte o per incórrer en causa de resolució.
Són causes de resolució del present conveni de col·laboració:
a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense haver-se acordat la pròrroga del
mateix.
b) L’acord unànime de les parts, mitjançant l’òrgan competent que va aprovar el conveni.
c) L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’algun dels / de les
signants.
En aquest cas, qualsevol de les parts podrà notificar a la part incomplidora un
requeriment per tal que compleixi en un determinat termini amb les obligacions o
compromisos que es consideren incomplits. Aquest requeriment serà comunicat al
responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni i a
l’altra part signant.
Si transcorregut el termini indicat en el requeriment persistís l’incompliment, la part que el
va dirigir notificarà a l’altra part signant la concurrència de la causa de resolució i
s’entendrà resolt el conveni. La resolució del conveni per aquesta causa no comportarà
indemnització dels possibles perjudicis causats.
d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
e) Per qualsevol altra causa distinta de les anteriors prevista en l’ordenament jurídic
aplicable.
SETÈ.- PUBLICITAT
En tot tipus de publicitat o comunicació sobre els serveis i les actuacions objecte d’aquest
Conveni, s’haurà de fer esment a la cooperació i a la col·laboració de les parts, mitjançant
el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, amb l’emblema de la Generalitat i la
del Consell Comarcal del Vallès Occidental amb el seu emblema i l’Ajuntament.
VUITÈ.- JURISDICCIÓ
Qualsevol discrepància que pugui sorgir de la interpretació d’aquest conveni, serà resolt
de mutu acord entre les parts i a falta d’aquest es podran sotmetre a la jurisdicció
contenciosa administrativa.
NOVÈ.- PROTECCIÓ DE DADES
Les parts assumeixen el compromís de complir amb les obligacions establertes per la
legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. I declaren que
les dades personals que s’obtinguin com a conseqüència de la prestació del servei a què
es fa referència en aquest conveni seran adequades, pertinents i limitades al necessari
en relació a la finalitat per a la qual seran tractades. En aquest sentit, seran incorporades

als fitxers de l’ajuntament amb la finalitat exclusiva de gestionar-les per a la prestació dels
serveis compromesos.
Les dades personals obtingudes no seran comunicades a tercers, llevat dels casos en
què sigui necessari per al compliment de les obligacions legals.
L’usuari podrà exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, supressió,
limitació del tractament o oposició mitjançant un escrit adreçat a la Corporació local
(especificar adreça) en què s’expliciti el dret que vol exercir.
DESÈ.- RÈGIM D’INTERPRETACIÓ DEL CONVENI
Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, modificació, resolució i efecte del
present conveni seran resoltes, previ informe jurídic emès pel responsable de la
Secretaria del Consell Comarcal, per la Comissió permanent de la Corporació, els acords
del qual posaran fi a la via administrativa i contra els mateixos hi haurà lloc a recurs
contenciós–administratiu, conforme al previst per la Llei reguladora de la jurisdicció
esmentada, sense perjudici que les persones interessades puguin interposar recurs
potestatiu de reposició, previst als articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques -LPACAP- i l’article 77
de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les Administracions
Públiques de Catalunya.
I en prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, les persones intervinents, en
la seva representació respectiva, el signen per duplicat i a un sol efecte en la data i al lloc
al principi ressenyats.
El Vallès Occidental.

Ignasi Giménez Renom
President
Consell Comarcal del Vallès Occidental

Teresa Padrós i Casañas
Alcaldessa
Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Josep Colell Voltas
Secretari General
Consell Comarcal del Vallès Occidental

Mª Assumpció Rodríguez Marín.
Secretària municipal
Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Annex 1 – Fitxes incloses al Conveni
El Contracte programa incorpora les següents fitxes:
Fitxa 1 - Serveis Socials Bàsics
Fitxa 1.1 Professionals equips bàsics (TS, ES i Adm.)
Fitxa 1.2 Ajuts d'urgències socials
Fitxa 1.3 Ajuts d'urgències socials - Pobresa energètica
Fitxa 1.4 SAD dependència
Fitxa 1.5 SAD Social
Fitxa 2 - Serveis d’intervenció socioeducativa
Fitxa 9 - Servei de transport adaptat i assistit
El Conveni, a més, incorpora les següents fitxes de serveis que s’ofereixen des del
Consell
Comarcal del Vallès Occidental.
Fitxa - HÈSTIA
Fitxa - Suport rebostos municipals
Fitxa – Recooperem – cuina per compartir
Fitxa - Banc de dispositius de suport a la dependència (DSD)
Fitxa - Suport per fer front a la pobresa energètica
Fitxa – Servei de suport a les violències masclistes (SIAD)
Fitxa - Accions coeducatives i de sensibilització per unes relacions igualitàries
Fitxa - Servei de suport a la igualtat del tracte i LGTBI
Fitxa - Servei de primera acollida per a persones nouvingudes
Fitxa - Servei de traducció i interpretació per a persones nouvingudes (SeTI)
Fitxa – Servei d’atenció domiciliària (Sad Comarcal)
Fitxa 1 - Serveis socials bàsics
1. Justificació de l’acció
La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, estructura el sistema públic de serveis
socials en dos nivells, el primer dels quals és el dels serveis socials bàsics. Aquest nivell
és la garantia de més proximitat a les persones usuàries en l’àmbit familiar i social i té un
caràcter polivalent, comunitari i preventiu, basat en el foment de l’autonomia de les
persones per procurar una vida digna, atenent les diferents situacions de necessitat que
es puguin donar en el seu àmbit més immediat. D’aquesta manera, els serveis socials
bàsics, han de donar respostes en l’àmbit propi de la convivència i les relacions de les
persones destinatàries.
Per donar resposta a les dificultats que es troben les persones i les famílies en situació de
vulnerabilitat, s’ha aprovat la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per
afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, i s’ha regulat el
servei de distribució d’aliments. A més, s’ha aprovat el model de serveis socials bàsics
(SSB) i el del desenvolupament del servei bàsic d’atenció social (SBAS), que cal
implementar en aquest període.
2. Objectius que s’han d’assolir
2.1. Generals
_ Consolidar i mantenir la xarxa de serveis socials bàsics: equips bàsics d’atenció social
(EBAS), servei d’ajuda a domicili (SAD) i ajuts d’urgència social (AUS).
_ Millorar la cobertura de les necessitats bàsiques de les persones i de les famílies que
es troben en situacions de més vulnerabilitat.
_ Garantir una prestació dels serveis correcta, eficaç i eficient.

2.2. Específics
_ Avançar en l’assoliment de la ràtio de professionals que estableix la Llei 12/2007. (3 TS
+ 2 ES per cada 15.000 habitants).
_ Incorporar el personal administratiu a la composició dels SBAS de nova contractació,
sens perjudici del suport administratiu que ja es prestava antelació al 2017.
_ Continuar treballant en el desplegament i la implementació del model de SSB.
_ Atendre les situacions individuals o familiars d’urgència social per cobrir les necessitats
bàsiques.
3. Accions que s’han de desenvolupar
_ Servei bàsic d’atenció social- Professionals equips bàsics
_ Ajuts d’urgència social (AUS)
_ Ajuts d’urgència social (AUS) – Pobresa energètica
_ Servei d’ajuda a domicili (SAD) – Dependència
_ Servei d’ajuda a domicili (SAD) – Social
4. Justificació
L’Ajuntament es compromet a lliurar dins el terminis establerts, les certificacions i
justificacions de la despesa econòmica i de l’activitat feta per cadascun dels servei i
projectes inclosos en l’any d’execució requerits per part del DTSF mitjançant la
documentació següent:
a) Justificació de la despesa:
A efectes de poder realitzat el finançament abans de finalitzar l’any d’execució,
l’ajuntament haurà de justificar la despesa realitzada per cada un dels serveis i
programes, a través del portal EACAT:
Primer Termini. Abans del 20 de novembre de l’any d’execució, pel període de l’1 de
gener a 30 d’octubre.
Segon Termini. Abans del 16 de gener de l’any següent pel període, la resta del període
de l’1 de novembre al 31 de desembre.
Haurà de fer la justificació mitjançant la documentació següent:
_ Certificat de l’interventor/a.
_ Relació de la informació addicional necessària segons el servei: tots els/les
professionals destinats/des als serveis i programes, segons el model que li facilitarà el
CCVOC.
A l’informe de l’interventor/a hi hauran de constar com a mínim les següents dades:
_ Nom del servei o programa
_ Pressupost total
_ Aportació d’usuaris
_ Obligacions reconegudes i/o despesa pagada per l’Ajuntament
D’acord amb la justificació presentada, el CCVOC farà la liquidació del finançament a
cada ajuntament, fruit del compliment d’objectius. En el cas que l’ajuntament no justifiqui
un import superior a la liquidació, el CCVOC procedirà a la deducció de l’import atorgat.
b) Justificació de l’activitat
L’ajuntament presentarà el dossier del RUDEL amb tota la informació requerida de cada
un dels serveis i programes, durant el mes de febrer de cada exercici, a través del portal
EACAT.
L’Ajuntament haurà de presentar qualsevol altre informació que sigui requerida des del
DTSF.
Fitxa 1. 1 - Servei bàsic d’atenció social- Professionals equips bàsics (TS, ES,
Adm.)

Dotar als SBAS de professionals segons les ràtios i mantenir-la. (3 TS + 2 ES per cada
15.000 habitants).
S’incorpora 1 administratiu per cada 15.000 habitants a la ràtio anterior. Haurà de fer les
tasques de caire administratiu que havien hagut d’assumir els/les treballadors/-es socials i
els educadors/-es socials i que venen descrites en el projecte de suport administratiu
validat en el marc de la coordinació tècnica.
El Consell Comarcal destina 3 treballadors/-es socials per a la realització dels programes
individuals d’atenció (PIA) de les persones amb reconeixement de dependència per tota
l’àrea bàsica, en el temps i forma que marca el contracte programa.
A través de la Fitxa 1 del Contracte Programa es finança el 66% del cost dels
professionals d’acord amb el mòduls previstos. D’aquesta previsió de finançament es
descomptarà la part proporcional en concepte de coordinació, atenció a la dependència i
suport administratiu.
Aquesta distribució econòmica es fa a finals d’any i es notificarà a l’ajuntament via
EACAT.
L’equip bàsic ha de participar i col·laborar en el desplegament del model de serveis
socials bàsics de Catalunya, participar activament en els grups de treball de professionals
per compartir experiències i coneixements, i en l’establiment d’acords comuns
d’intervenció.
Fitxa 1. 2 - Ajut d’urgència social (AUS)
Prioritzar l’aportació del Departament per contribuir a les despeses de les AUS per
atendre necessitats puntuals d’alimentació, higiene personal i altres necessitats bàsiques
d’infants i adolescents en risc.
L’import assignat en el CP es distribuirà en base a la rati poblacional i la justificació de
despesa certificada dels municipis de l’àrea bàsica.
Habitants 2017
Previsió finançament
14.626
9.881,55 €
Fitxa 1. 3 - Ajut d’urgència social (AUS) – Pobresa energètica
Atendre les despeses derivades dels subministraments bàsics de la llar: llum, aigua, gas i
altres energies alternatives, tant de l’habitatge habitual com de les comunitats de veïns.
Donar suport als AUS relacionades amb la pobresa energètica. Col·laborar en el
coneixement del fenomen de pobresa energètica i el seu abordatge.
L’import assignat en el CP es distribuirà en base a la rati poblacional i la justificació de
despesa certificada dels municipis de l’àrea bàsica.
Fitxa 1. 4 - Servei d’ajuda a domicili (SAD) - Dependència
Els ajuntaments hauran d’assegurar la coordinació, supervisió i la correcta prestació del
servei.
Es manté el model de justificació del SAD dependència sobre la base de les hores
efectivament realitzades tenint com a referència màxima el nombre d’hores segons PIA
de les persones amb SAD actiu en el sistema d’informació de la dependència (SIDEP) i
aplicant els dos supòsits de finançament basats en els costos del servei justificats i el
mòdul màxim de 16,25 €/h.
Al finalitzar l’any d’execució es farà la liquidació del SAD LAPAD tenint en compte el nº
hores assignades segons el llistat nominatiu, el nº d’hores efectivament realitzades, la
despesa efectuada, el preu/hora màxim de 16,25 €/h i el % de finançament.
L’Ajuntament es compromet a mantenir els PIAS dels usuaris actualitzats segons la seva
situació vigent.
Fitxa 1. 5 - Servei d’ajuda a domicili (SAD) - Social

Els ajuntaments hauran d’assegurar la coordinació, supervisió i la correcta prestació del
servei.
L’import assignat en el CP es distribuirà a finals de l’any d’execució. Es farà la liquidació
del SAD social tenint en compte la despesa certificada i el nº d’hores efectivament
realitzades entre tots els municipis de l’àrea bàsica.
Fitxa 2 - Serveis d’intervenció socioeducativa
1. Justificació de l’acció
L’article 103 de la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i
l’adolescència, estableix que els serveis socials bàsics han de valorar l’existència d’una
situació de risc i promoure, si escau, les mesures i els recursos d’atenció social i
educativa que permetin disminuir o eliminar la situació de risc. A més, l’article 104
estableix les mesures que es poden establir un cop valorada la situació de risc, entre les
quals preveu l’atenció en serveis d’intervenció socioeducativa.
La Cartera de serveis socials inclou els serveis d’intervenció socioeducativa no
residencial per a infants i adolescents en situació de risc com a serveis socials bàsics i
com a prestació garantida.
Aquests serveis realitzen una tasca d’intervenció socioeducativa no residencial fora de
l’horari escolar, estimulen i potencien l’estructuració i el desenvolupament de la
personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i compensen
les deficiències socioeducatives de les persones ateses mitjançant el treball grupal o
individual, la família, i el treball en xarxa i amb la comunitat.
Els últims anys, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i les entitats
municipalistes han definit el model de serveis d’intervenció socioeducativa no residencial
per a infants en situació de risc i les seves famílies, que ha de servir com a guia fins la
regulació normativa d’aquests serveis.
2. Objectius que s’han d’assolir
2.1. Generals
Proporcionar atenció a tots els infants i adolescents en situació de risc i les seves
famílies, afavorint el seu desenvolupament personal, la integració social i l’adquisició
d’aprenentatges, prevenint el deteriorament de les situacions de risc compensant dèficits
socioeducatius.
2.2. Específics
En relació amb la persona i la millora de la seva qualitat de vida:
_ Desenvolupament personal i integració social.
_ Adquisició d’aprenentatges.
Quan a servei mateix:
_ Atendre infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies que viuen en el
territori, que requereixen suport per pal·liar els dèficits soferts, prioritàriament aquells que
estan en situació de risc.
_ Prevenir el deteriorament de les situacions de risc.
_ Compensar dèficits socioeducatius.
3. Accions que s’han de desenvolupar
Adaptar la intervenció socioeducativa del municipi al nou model del SIS tenint en compte
les quatre Línies que contempla el programa:
_ L1: Servei de suport a les famílies amb infants de 0 a 3 anys en situació de risc.
_ L2: Servei d’atenció diürna de 4 a 15 anys.
_ L3. Servei d’intervenció amb famílies amb infants i adolescents en situació de risc (0 a
17 anys).

_ L4: Servei d’acompanyament socioeducatiu per adolescents en situacions de risc (de
16 a 17 anys).
L’ajuntament haurà de presentar els projectes segons les línies del programa amb els
seus corresponents pressupostos.
Les activitats d’intervenció socioeducativa que es realitzin durant l’estiu, hauran de
ser presentades amb un projecte a part, fins que no hi hagi l’adaptació total al nou model
d’intervenció socioeducativa. L’objectiu general d’aquesta proposta és mantenir l’activitat
dels serveis d’intervenció socioeducativa durant el període de vacances escolars d’estiu i
promoure actuacions que garanteixin la cobertura de necessitats socioeducatives i
alimentàries dels infants i adolescents atesos. Al projecte haurà d’aparèixer el pressupost
de l’activitat, el nombre d’infants i/o adolescents atesos derivats per serveis socials
bàsics, període cobert del servei, nombre d’àpats diaris per infants o adolescent; recull
d’activitats desenvolupades, professionals i el nivell de satisfacció de les persones
usuàries
4. Justificació
L’Ajuntament es compromet a lliurar dins el terminis establerts, les certificacions i
justificacions de la despesa econòmica i de l’activitat mitjançant la documentació següent:
_ Justificació de la despesa:
A efectes de poder realitzat el finançament abans de finalitzar l’any d’execució,
l’ajuntament haurà de justificar la despesa realitzada per cada un dels serveis, a través
del portal EACAT.
_ Justificació de l’activitat
L’ajuntament presentarà el dossier del RUDEL amb tota la informació requerida, durant el
mes de febrer de cada exercici, a través del portal EACAT i d’acord amb els indicadors
que detalla la fitxa del contracte programa.
L’Ajuntament haurà de presentar qualsevol altre informació que sigui requerida des del
DTSF.
5. Finançament
L’import assignat en el CP es distribuirà entre els projectes presentats i es tindrà en
compte el nombre d’infants de 0 a 18 anys del municipi i el nombre d’expedients de risc
atesos en aquests programes.
S’avaluarà també l’adaptació al nou model SIS dels projectes presentats.
Fitxa 9 - Transport adaptat i assistit
1. Justificació de l’acció
S’entén per transport adaptat aquell transport accessible i/o assistit que té per objecte el
trasllat a serveis socials especialitzats d’atenció diürna de persones amb discapacitat i
persones grans amb dependència que no poden fer ús del transport ordinari i que
presenten dificultats de mobilitat (mobilitat reduïda) i/o necessitat d’acompanyant (barem
d’acompanyant).
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (DTFS), l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya continuen treballant
conjuntament per a la implantació del model de transport adaptat i assistit i el pla de
finançament d’acord amb el model consensuat.
Cada ens locals ha de fer les adaptacions necessàries, per adequar-se progressivament
als requisits del model.
El passat 2016 s’inicià el sistema temporal de finançament del DTFS lligat als indicadors
d’avaluació que busca reconèixer els ens locals que s’estan aproximant a les
característiques recollides pel model, mentre s’analitza un nou sistema de finançament. El

sistema es basa en el plantejament descrit en l’apartat 4 de recursos, el qual es revisarà
anualment.
2. Objectius que s’han d’assolir
2.1. General
Facilitar l’accés als serveis socials diürns d’atenció especialitzada de la Cartera de
serveis socials a les persones amb discapacitat i/o persones grans amb dependència que
presenten dificultats de mobilitat o necessitat d’acompanyament, així com persones grans
amb diagnòstic de demència.
2.2. Específics
_ Ajustar-se progressivament als criteris fixats pel model de transport adaptat i assistit,
d’acord amb el pla d’accions pactat.
_ Desenvolupar un sistema de finançament dels ens locals que vagi assumint
progressivament un tracte homogeni i equitatiu.
_ Recollir anualment les dades sobre el desenvolupament del servei prestat i avaluar-ne
l’execució.
_ D’acord amb el Departament, actualitzar el Pla d’implantació.
2.3. Ens local
Prestarà el servei segons el model de transport adaptat.
Globalment, l’avaluació s’ha de fer mitjançant la informació de fitxa RUDEL de transport
adaptat.
Així mateix, hauran de recollir e informar els indicadors següents per tal de fer el
seguiment de l’evolució de la implantació del model de transport adaptat:
_ Percentatge de persones transportades de manera fixa a les destinacions previstes pel
model respecte al total de persones transportades.
_ El transport inclou els dos col·lectius promoguts pel model (gent gran i discapacitats)
–(sí/no)– i percentatge de persones corresponents a cada col·lectiu que és transportat
actualment.
_ Percentatge de gent gran amb algun dels barems de model (barem de mobilitat reduïda
o barem d’acompanyant).
_ Percentatge de persones amb discapacitat amb algun dels barem de model (barem de
mobilitat reduïda o barem d’acompanyant).
_ Percentatge de rutes amb acompanyant.
_ Hi ha copagament (sí/no).
_ Temps màxim d’estada al vehicle.
2.4. Justificació i finançament
a) Justificació econòmica:
A efectes de poder realitzat el finançament abans de finalitzar l’any d’execució,
l’ajuntament haurà de justificar la despesa realitzada del servei a través del portal
EACAT:
Primer Termini. Abans del 31 d’octubre de l’any d’execució, pel període de l’1 de gener a
30 de setembre.
Segon Termini. Abans del 16 de gener de l’any següent pel període de l’1 d’octubre al 31
de desembre.
Haurà de fer la justificació mitjançant la documentació següent:
_ Certificat de l’interventor/a acreditatiu de l’obligació de la despesa reconeguda
realitzada en concepte de transport adaptat en el període.
_ Relació de la informació addicional necessària:
_ Relació dels usuaris de transport adaptat .
_ Relació de rutes col·lectives de transport adaptat

_ Relació de despeses del Transport Adaptat, del període.
D’acord amb la justificació presentada, el CCVOC farà la liquidació del finançament
segons les bases de distribució acordades del Transport Adaptat i l’adaptació al model de
transport adaptat tal i com ho s’estableix al contracte programa.
b) Justificació de l’activitat:
L’ajuntament presentarà la informació relativa a la fitxa RUDEL amb tota la informació
requerida de cada un dels serveis i programes, durant el mes de febrer de cada exercici,
a través del portal EACAT.
L’Ajuntament haurà de presentar qualsevol altre informació referent al servei que sigui
requerida des del DTSF.
Fitxa - Hèstia
En relació a la seguretat, protecció de dades de caràcter personal i plataformes
tecnològiques.
1. Les parts signants es comprometen a complir els requeriments de la normativa vigent
en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
2. En relació amb el servei Via Oberta i Hèstia, s’estableixen els procediments següents:
A) PROCEDIMENT PER A L’ACCÉS, LA CONSULTA I L’ÚS DEL SERVEI VIA
OBERTA
1. L’accés al servei VIA OBERTA per part del personal de l’AJUNTAMENT quan aquests
desenvolupin funcions o tasques en el marc de prestació de serveis socials, s’ha de fer
com a personal acreditat pel Consell Comarcal del Vallès Occidental.
2. El procediment per a donar d’alta un professional de l’AJUNTAMENT com a personal
acreditat pel CONSELL COMARCAL en el servei VIA OBERTA és el següent:
a) L’AJUNTAMENT lliura prèviament la targeta T-CAT al professional. Aquesta targeta és
personal, intransferible i identifica al titular. La seva utilització queda subjecta al
coneixement i acceptació de les condicions d’ús i la declaració de pràctiques de
certificació corresponent.
b) Sol·licitud de l’AJUNTAMENT al CONSELL COMARCAL signada pel responsable de
l’Àrea o la unitat que correspongui o bé per l’alcalde o l’alcaldessa o el regidor o la
regidora que correspongui, amb identificació del personal pel qual sol·licita el servei VIA
OBERTA. La identificació inclou el nom i cognoms, el DNI i el correu electrònic.
c) El CONSELL COMARCAL ha de posar a disposició del personal el document que
estableixi les obligacions i les condicions per a l’accés, la consulta i l’ús del servei VIA
OBERTA com a usuari o usuària acreditat pel CONSELL COMARCAL.
d) Signatura del document previst en l’epígraf precedent per part del professional.
e) Alta del professional per part del CONSELL COMARCAL al servei VIA OBERTA un
cop rebut el document signat. A partir d’aquest moment, el personal autoritzat podrà
accedir al servei VIA OBERTA com a personal acreditat pel CONSELL COMARCAL en
els tràmits que autoritzi el CONSELL COMARCAL.
3. El procediment per a donar de baixa un treballador de l’AJUNTAMENT com a personal
acreditat pel CONSELL COMARCAL en el servei VIA OBERTA és el següent:
a) Sol·licitud de l’AJUNTAMENT al CONSELL COMARCAL signada pel responsable de
l’Àrea o la unitat que correspongui, o bé per l’alcalde o l’alcaldessa o el regidor o la
regidora que correspongui, amb identificació del professional pel qual sol·licita la baixa al
servei VIA OBERTA. La identificació inclou el nom i cognoms i el DNI.
b) Baixa del professional per part del CONSELL COMARCAL als accessos del servei VIA
OBERTA.

4. L’AJUNTAMENT és responsable d’informar les baixes del personal en el moment en
què aquests deixin de formar part de la seva plantilla, o bé en el moment en què aquests
ja no desenvolupin funcions o tasques en el marc de prestació de serveis socials a
l’AJUNTAMENT.
B) PROCEDIMENT D’ALTA, MODIFICACIÓ I BAIXA DEL SERVEI HÈSTIA
1. El CONSELL COMARCAL és l’interlocutor amb la Diputació de Barcelona per a donar
d’alta com a usuari del servei Hèstia al personal de l’AJUNTAMENT quan aquests
desenvolupin funcions o tasques en el marc de prestació de serveis socials.
2. El procediment per a donar d’alta un professional de l’AJUNTAMENT en el servei
Hèstia és el següent:
a) Sol·licitud de l’AJUNTAMENT al CONSELL COMARCAL signada pel responsable de
l’Àrea o la unitat que correspongui, amb identificació del professional pel qual sol·licita el
servei Hèstia. La identificació inclou el nom i cognoms, el DNI i el correu electrònic. Així
mateix, cal indicar el rol de l’usuari o usuària i els serveis adscrits al professional.
b) El CONSELL COMARCAL ha de posar a disposició del professional el document que
estableixi les obligacions i les condicions per a l’accés, la consulta i l’ús del servei Hèstia.
c) Signatura del document previst en l’epígraf precedent per part del professional.
d) Alta del professional per part del CONSELL COMARCAL al servei Hèstia un cop rebut
el document signat. A partir d’aquest moment, el personal autoritzat podrà accedir al
servei Hèstia en el rol i serveis que s’autoritzi.
e) Comunicació al professional de l’alta com a usuari o usuària en el servei Hèstia.
3. El procediment per a modificar el rol d’usuari o usuària als serveis adscrits d’un
professional de l’AJUNTAMENT en el servei Hèstia és el següent:
a) El responsable de l’Àrea o la unitat respectiva, ha de demanar al CONSELL
COMARCAL els canvis de rol amb identificació del professional pel qual sol·licita la
modificació. La identificació inclou el nom i cognoms i el DNI.
b) Canvi de rol per part del CONSELL COMARCAL.
c) Comunicació al professional de la modificació en el servei Hèstia.
4. El procediment per a donar de baixa un professional de l’AJUNTAMENT com a
personal acreditat pel CONSELL COMARCAL en el servei Hèstia és el següent:
a) El responsable de l’Àrea o la unitat respectiva, ha de demanar al CONSELL
COMARCAL la baixa. En el cas que aquesta suposi un canvi del professional de
referència en els expedients de serveis socials es requereix associar aquests a un altre
professional de referència.
Posteriorment, el CONSELL COMARCAL cursa la baixa del professional al servei Hèstia.
5. L’AJUNTAMENT és responsable d’informar les baixes dels professionals en el moment
en què aquests deixin de formar part de la seva plantilla, o bé en el moment en què
aquests ja no desenvolupin funcions o tasques en el marc de prestació de serveis socials
a l’AJUNTAMENT.
Fitxa - Suport a rebostos municipals
1. Justificació de l’acció
El Consell Comarcal del Vallès Occidental disposa d’una eina informàtica per a la gestió
dels projectes d’aliments i productes de subsistència bàsica desplegats a l’Àrea Bàsica de
Serveis Socials (ABSS) per liderar un nou model organitzatiu i millorar la qualitat dels
serveis i acomplir una competència atorgada per la Llei de Serveis Socials.
2. Definició del servei
L’aplicatiu informàtic, l’eQuàliment, permet la gestió dels projectes d’aliments i productes
de subsistència bàsica desplegats a l’ABSS de manera eficient, equitativa i transparent.

Entre d’altres projectes s’hi compten la cistella bàsica (secs), frescos, targetes moneder,
Recooperem, cuina per compartir i els lots d’higiene, neteja i infantils.
Per altra banda, periòdicament, des del Consell Comarcal es realitzen comandes
d’aliments o altres productes de subsistència bàsica o bé campanyes solidàries per
complementar l’aportació dels municipis; i segons els indicadors recollits i la seva
valoració es planifiquen altres projectes de suport.
3. Objectius
_ Organitzar la distribució d’aliments solidaris de forma genèrica per a tots els municipis
de l’ABSS.
_ Millorar la cooperació entre entitats i serveis socials que sovint impliquen la
concentració de recursos materials i humans.
_ Facilitar la tasca diària de gestió, entre d’altres: gestió dels beneficiaris del programa, la
gestió del magatzem, del estoc i la categorització d’aliments, la planificació i gestió dels
calendaris d’entrega, gestió d’entregues d’aliments per sistema de lots, seguiment
estadístic de l’activitat, etc.
_ Recopilar informaciió estadística del procés final d’aliments solidaris i realitzar avaluació
dels serveis.
4. Característiques
_ L’aplicatiu es gestiona a través del núvol (cloud computing), sense instal·lacions de
software, només cal connexió a internet. Per altra banda, aquest programa informàtic està
estès a d’altres municipis de la comarca, fet que permet conèixer si les persones usuàries
del servei han rebut o reben el mateix servei des d’una altra localitat.
_ Es realitza un acompanyament en la implantació i seguiment dels projectes locals i es
segons les avaluacions es proposen canvis organitzatius i/o inclusió de serveis.
_ Manteniment correctiu del funcionament i que s’adapta en cada moment, a les
característiques del municipi.
5. Finançament
El Consell Comarcal assumeix el cost del manteniment de l’eQuàliment per als 12
municipis de l’ABSS que ascendeix a 5.474,04€.
Els lots de suport que finança el Consell Comarcal està subjecte a disponibilitat
pressupostaria segons subvencions obtingudes.
Fitxa RECOOPEREM – cuina per a compartir
1. Justificació de l’acció
L’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, estableix com a
competències municipals, entre d’altres, la de 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 i complir les funcions pròpies dels
serveis socials bàsics.
El Consell Comarcal té per missió contribuir al progrés, desenvolupament, benestar i
millora de la qualitat de vida de la comarca a través de la prestació de serveis directes a
la seva ciutadania i als municipis que la conformen, entre els quals s’hi compta la
prestació de serveis socials bàsics i especialitzats, tenint present, en les seves
actuacions, l’autonomia municipal, la innovació, la qualitat i la cooperació
interadministrativa.
Així mateix, una de les línies d’acció desenvolupades per l’àrea de Benestar Social del
Consell Comarcal és la lluita contra la pobresa i l’exclusió social a través de projectes
innovadors que creïn sinèrgies de treball, aprofitant i maximitzant els propis recursos del
territori.

La dependència i la fragilitat personal, familiar i social, ha esdevingut un dels principals
reptes del sistema en la protecció social atès l’augment de les persones dependents i la
fragilitat com a risc d’exclusió social. A la comarca, durant els últims anys s’ha detectat,
entre d’altres conseqüències de la pobresa, un fort increment de persones usuàries dels
bancs d’aliments de la comarca i/o amb necessitats econòmiques domèstiques, perfils
que requereixen respostes específiques en cada cas.
L’any 2014 es va signar un primer conveni entre el Consell Comarcal i el Consorci per a
la Gestió de Residus del Vallès Occidental per desenvolupar el projecte ‘RECOOPEREM,
cuina per compartir’ als municipis de la comarca.
El projecte RECOOPEREM: CUINA PER A. COMPARTIR, consisteix en la recollida de
l’excedent d’àpats preparats i productes de primera necessitat de les empreses de
restauració i alimentació del territori i la seva posterior distribució, en favor de la inclusió
social, entre aquelles persones o famílies de la comarca que per les seves
característiques necessiten subministraments externs, com podrien ser, famílies usuàries
del banc d’aliments, gent gran depenent i persones transeünts, entre d’altres, garantint
una alimentació bàsica.
El projecte s’està desenvolupant a 29 escoles de 10 municipis de la comarca: Barberà del
Vallès, Castellar del Vallès, Matadepera, Rellinars, Rubí, Sant Llorenç Savall, Terrassa,
Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls.
El projecte neix amb l’objectiu d’anar creixent i anar-se implantant al màxim de poblacions
de la comarca.
2. Objectius que s’han d’assolir
_ Donar suport als projectes en favor de la inclusió social dels municipis de la comarca
col·lectius de risc social o econòmic (gent gran depenent i famílies en risc d’exclusió).
_ Reduir el malbaratament alimentari en el sector de la restauració i empreses
alimentàries.
_ .Afavorir el voluntariat social de la comarca fent difusió del projecte i implicant-los en les
accions desenvolupades.
_ Generar circuits locals de distribució d’aliments i productes de primera necessitat amb
suficiència i continuïtat.
3. Accions que s’han de desenvolupar
El projecte d’aprofitament d’excedents alimentaris Recooperem consta de 3 fases:
_ Selecció dels centres de producció d’aliments i entitats distribuïdores d’aliments
_ Envàs i emmagatzematge d’aliments en condicions higièniques i segures
_ Distribució d’aliments garantint les mesures higièniques i de seguretat alimentaria.
El projecte segueix uns protocols d’actuació per tal de garantir que l’aliment arribi a la
família destinatària en les millors condicions de seguretat alimentaria i higiènica.
A la xarxa de redistribució alimentària hi participen:
_ Centres de producció d’aliments:
Empreses i/o entitats d’alimentació i/o restauració amb menjar excedent dels aliments ja
elaborats, que vulguin cedir, com per exemple menjadors escolars, càterings d’empreses,
restaurants, etc.
_ Entitats distribuïdores d’aliments:
Entitats o organitzacions encarregades del correcte transport dels aliments des de la seva
producció fins al seu destí, així com l’entrega a les persones destinatàries. Per exemple:
voluntariat, entitats formals i organitzacions informals o bé ajuntaments. Aquestes
tasques poden ser assumides per una o més entitats segons particularitats del municipi.
_ Famílies destinatàries dels aliments:

Les persones destinatàries beneficiaries del projecte són persones i/o famílies en
seguiment pels Serveis Socials Bàsic del seu municipi. Es prioritzaran persones grans en
situació de dependència o altres individus i/o famílies que no poden o que els hi manquen
habilitats i/o recursos per cuinar a casa.
_ Administracions locals:
Els ajuntaments són els encarregats de reconèixer i derivar els perfils i famílies
destinatàries del projecte, així com proposar millores i accions afins.
Segons les peculiaritats de cada municipi, els diferents departaments de l’ajuntament
poden col·laborar en les accions de distribució i conservació dels aliments.
Els ajuntaments seran els responsables de mantenir actualitzada la base de dades de
projecte, complimentant-la amb la informació que consta en els albarans de transport i
d’entrega, i a l’hora facilitar una copia de la mateixa trimestralment al Consell Comarcal.
_ Consell Comarcal:
El Consell Comarcal actuarà com a promotor i coordinador del projecte, vetllant per la
correcta organització i coordinació dels diferents actors de cada xarxa local de distribució
d’aliments, així com el compliment dels protocols descrits en el present document.
El Consell Comarcal es farà càrrec de realitzar les analítiques de control alimentari que
estableix en conveni marc, encarregant-se tant de la recollida, transport i entrega de les
mostres com del cost de les mateixes.
El Consell Comarcal es farà càrrec de facilitar el material fungible per dur a terme el
projecte com son els tapers, etiquetes i caixes isotèrmiques pels de transport dels
aliments entre el centre de producció i de distribució.
El Consell Comarcal realitzarà una formació en matèria de Salut Pública per cada
municipi destinada a tot el personal que ha de participar directament en el projecte, a la
qual també poden assistir altres persones vinculades al mateix com pot ser personal de
l’escola, del AMPA, etc.
Fitxa - Banc de dispositius de suport a la dependència
1. Justificació de l’acció
El Consell Comarcal del Vallès Occidental com a complement del Servei d’Atenció a
Domicili també presta el servei del Banc de dispositius de suport a la dependència que
dóna cobertura als diferents municipis de l’àrea bàsica del Consell Comarcal del Vallès
Occidental (CCVOC).
2. Definició del servei
El CCVOC disposa de material de suport a la dependència, aquests dispositius han estat
destinats al projecte de préstec de material per als ajuntaments de l’àrea bàsica i s’han
utilitzat per donar suport als ciutadans i ciutadanes dels municipis.
El servei Banc Dispositius de Suport Dependència (DSD) del Vallès Occidental és un
servei totalment gratuït pels usuaris/ries, que té la finalitat de facilitar a les persones, que
superin els criteris d’accés definits pel servei, la possibilitat de gaudir durant un temps
determinat de material que faciliti el desenvolupament de les activitats de la vida diària, i
amb l’objectiu de que aquestes persones puguin millorar o mantenir el nivell de la seva
autonomia al domicili proporcionant una millora en la seva qualitat de vida. El servei
inclou suport tècnic qualificat en el procés de valoració i assessorament per a l’adequació
de l’ entorn.
3. Objectius
Proporcionar tot un seguit d’aparells a les persones amb dependència per millorar o
mantenir el nivell de la seva autonomia al domicili, per tal de compensar i/o facilitar les
funcions diàries afectades i millorar la seva qualitat de vida.

Els productes de suport tenen la següent finalitat:
_ Prevenir: donar seguretat, evitar caigudes i accidents, evitar lesions a la pell o altres, i
especialment, per al manteniment de la salut i per al manteniment de l’autonomia més
temps.
_ Millorar l’autonomia: compensar o suplir la limitació funcional i facilitar la participació de
la persona en l’activitat.
_ Facilitar la tasca del cuidador: evitar esforços en la cura de la persona amb discapacitat.
4. Característiques
Les característiques principals del servei són les següents:
_ Es realitzarà una valoració del terapeuta ocupacional, si és necessari, per poder
assessorar sobre quin és el tipus d’ajuda tècnica més adequada en funció de la situació
personal del beneficiari.
_ Servei de préstec de forma temporal d’aparells tècnics o ortopèdics.
_ L’aparell es retorna una vegada finalitzat el seu ús o el període establert per gaudir-ne i
en permet la seva reutilització.
El servei consta de:
_ Valoració inicial: es realitza una visita domiciliària, si és valora necessari pel terapeuta
ocupacional del adjudicatari, per recollir les dades necessàries a través d’una entrevista
amb la persona usuària o referent al seu domicili. Amb un diagnòstic d’intervenció en la
situació per millorar les activitats de la vida diària. Es fa una valoració de l’ajut tècnic més
adequat.
_ Lliurament del material de suport, instal·lació, adequació dels ajuts tècnics al domicili, i
entrenament en el seu ús.
_ Seguiment: Contacte telefònic amb la persona usuària per verificar el desenvolupament
de l’ús dels ajuts lliurats, aclariment de possibles dubtes.
_ Recollida del material un cop donat de baixa el servei.
_ Informe trimestral d’activitats i de l’estat de l’inventari.
_ Emmagatzematge, revisió i manteniment dels ajuts tècnics.
Fitxa - Suport per fer front a la Pobresa Energètica
1. Justificació de l’acció
En la cerca de mecanismes per fer front a l’impacte de la crisi econòmica i financera, i per
atendre les situacions de vulnerabilitat i urgència de les persones amb més fragilitat i
dependència amb risc d’exclusió social i en el marc de la Llei 24/2015 de mesures
urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, des
del Consell Comarcal es treballa per garantir mesures conjuntes per donar suport als
municipis i promoure mesures per fer evitar a la pobresa energètica.
2. Definició del servei
Promoure mesures proactives per fer front a les situacions de vulnerabilitat energètica i
pal·liar les dificultats econòmiques de la llars de la nostra comarca.
3. Objectius
Vetllar pel dret d’accés als subministraments bàsics d’aigua potable, de gas i d’electricitat
a les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial, d'acord amb
l'article 5.10, mentre duri aquesta situació. En el cas del gas, el dret d’accés únicament es
garanteix si l’edifici afectat disposa d’aquest tipus de subministrament.
_ Establir els acords o convenis necessaris amb les companyies de subministrament
d’aigua potable, de gas i d’electricitat per garantir la concessió d’ajuts a fons perdut.
_ Vetllar pel treball en xarxa amb tots els agents del territori i facilitar acords i convenis
amb gremis i col·legis professionals per establir preus solidaris per a població vulnerable.

_ Establir procediments i circuits de treball (comunicació i intervenció) per als i les
professionals de serveis socials, en relació a la concessió d’ajuts, talls de
subministrament, bo social i altres gestions a realitzar.
4. Característiques
_ Assessorament i capacitació tècnica per als i les professionals de l’ABSS.
_ Grups de treball tècnic per recollir necessitats, assolir acords procedimentals i elevar
propostes d’acció a nivell polític.
_ Realitzar accions de sensibilització i preventives per a ciutadania i població vulnerable
sobre la gestió comunitària dels recursos energètics, estalvi a la llar i eficiència energètica
des d’una perspectiva del bé comú: Tallers d’estalvi energètica a la llar.
_ Proporcionar l’accés a revisions/auditories energètiques.
_ Signatura d’acords i convenis amb empreses energètiques, gremis i col·legis
professionals.
5. Finançament
El Consell Comarcal posa a la disposició dels 12 municipis de l’ABSS personal tècnic i de
suport jurídic i econòmic per gestionar recursos, serveis i acords amb entitats.
Fitxa - Servei de suport a les violències masclistes
1. Justificació de l’acció
En programa 1.3.2. “Igualtat i Drets Civils” del PAC es preveu l’acció del Servei
d’Informació i atenció a les dones (SIAD). En aquesta acció s’estableix l’objectiu de
prestar un servei gratuït i confidencial a les dones víctimes de violència masclista del
Vallès Occidental, concretament a aquelles dones provinents dels municipis de l’Àrea
Bàsica de Serveis Socials (ABSS) del Consell Comarcal, seguint les directius de la Llei
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.
2. Definició del servei
Des del Consell Comarcal, es realitzen documents de diagnosi i actuació consensuats per
al treball de violències masclistes, en els quals es descriuen entre d’altres els recursos
que s’ofereixen i els circuits d’atenció.
Per altra banda, el SIAD vol garantir l’atenció a les dones víctimes de violència masclista
del Vallès Occidental i donar suport als ajuntaments de l’ABSS per donar resposta a les
necessitats de les dones de la comarca relacionades amb l’àmbit laboral, social, familiar o
de parella. També es treballa per donar cobertura als fills i filles (atenció psicològica) i
cerca d’allotjaments d’urgència.
I finalment, es realitzen accions per promoure la igualtat efectiva de dones i homes i la
transversalitat de la perspectiva de gènere.
3. Objectius
_ Atendre a les dones dels municipis de l’ABSS del Consell Comarcal que es trobin en
alguna situació de violència masclista.
_ Actuar com a observatori de la realitat de les dones de la comarca i els seus fills i filles.
_ Participar en la definició de les línies prioritàries d'intervenció en els plans o programes
de polítiques de dones.
_ Treballar per la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, així com afavorir la
participació social i la promoció de les dones.
4. Característiques del servei
La informació i atenció a dones s’estructura en dos nivells d’intervenció bàsics. Per una
banda, les tècniques del SIAD Comarcal, ubicat a la seu del Consell, atenen les consultes
analitzant la demanda, orientant i derivant als recursos més propers. En els casos greus i
urgents de violència es fa una primera atenció basada en la contenció i l’acompanyament.

En un segon nivell d’intervenció, mitjançat els convenis de col·laboració entre el Consell
Comarcal i els Ajuntaments de Terrassa i Sabadell, les dones dels municipis de l’ABSS
corresponents a aquests partits judicials poden rebre els serveis de: acollida i atenció
social, assessorament jurídic, atenció psicològica per a les dones i els seus fills i filles (en
el cas del partit judicial de Sabadell) i atenció a la diversitat sexual (en el cas del partit
judicial de Terrassa).
Atenció partit judicial Terrassa:
Castellbisbal, Matadepera, Rellinars, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls.
Atenció partit judicial Sabadell:
Gallifa, Palau-solità i Plegamans, Polinyà, Sant Llorenç Savall i Sentmenat.
També es realitza assessorament tècnic a personal de l’administració local de la
comarca sobre temes relatius a la incorporació de la perspectiva de gènere i accions en
favor de l’erradicació de la violència masclista.
La Comissió tècnica comarcal per a l’abordatge de la violència masclista, impulsora
del Protocol comarcal de Violència masclista, es reuneix periòdicament per donar
compte de les accions realitzades a la comarca i valorar les futures accions a dur a terme
en el marc de la prevenció i erradicació de la violència masclista.
També es posa a disposició dels municipis el Protocol comarcal per un espai públic i
contextos d’oc lliures de violències masclistes, coma marc que regula possibles
actuacions al respecte, circuits d’atenció i recomanacions.
L’Ajuntament haurà de presentar qualsevol altre informació que sigui requerida des del
DTSF, ICD i Consell Comarcal.
5. Finançament
El servei té una despesa que assumeix el Consell Comarcal de 36.000,00€ anuals en
concepte de conveni subvencional amb els Ajuntament de Sabadell i Terrassa per a
l’atenció de dones víctimes de violència masclista i suport tècnic.
Fitxa - Accions coeducactives i de sensibilització per unes relacions igualitàries
1. Justificació de l’acció
Dins del programa 1.3.2. “Igualtat i Drets Civils” del PAC es preveuen accions de
promoció de la igualtat de tracte i de sensibilització contra les violències masclistes,
seguint les directius de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i
homes, la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència
masclista i la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais,
bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la
transfòbia.
2. Definició del servei
Des del Consell Comarcal, es realitzen campanyes de sensibilització com el Piula contra
la violència masclista, els tallers coeducatius a infantil i primària o bé els tallers per a
unes relacions igualitàries a secundària.
Aquestes accions s’emmarquen en el treball atenent a la premissa de la inclusió de la
diversitat des de la interseccionalitat (Kimberlé Crenshaw: 1989), canviant-nos les ulleres
i enfocant amb una mirada diversa, inclusiva i integradora de la diferència: cultural,
religiosa, funcional, de gènere, d’edat... per observar com totes variables emergents es
combinen i generen categories d’experiència i d’anàlisi absolutament inèdites.
3. Objectius
_ Fomentar les relacions igualitàries lliures de violències, treballant des d’una mirada
interseccional que tingui en compte no només les relacions binàries entre dos sexes, sinó
des d’una mirada oberta del sistema de gènere, l’expressió de la sexualitat, la diversitat

d’orígens, cultural i religiosa, la diversitat funcional i discapacitats, classe social, edat i
altres categories que requereixen d’una mirada inclusiva.
_ Identificar situacions de vulnerabilitat davant situacions de discriminació i no respecte a
la igualtat de tracte i derivar als serveis i recursos oportuns.
_ Actuar com observatori de la igualtat i la diversitat des d’una mirada inclusiva i
interseccionals.
_ ncidir sobretot en la població infantil i jove cercant un canvi de model social i comunitari
entorn el patriarcat.
4. Característiques del servei
El Concurs i campanya de sensibilització ‘Piula contra la violència masclista’,
consisteix en sensibilitzar contra la violència masclista a la població i en especial al jovent
de la comarca, per promoure el diàleg participatiu i fer visible la importància de les
relacions igualitàries, mitjançant la creació i la inscripció d'una piulada (@PiulaVallesOcc)
en el marc del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència masclista i la seva
posterior divulgació a les xarxes socials. Cada any es publiquen les bases de participació.
Durant el desenvolupament del concurs es duen a terme accions de promoció del
concurs piula i la temàtica que es treballarà a cada anualitat, a través d’intervencions al
instituts conjuntament amb els serveis locals de joventut.
Els Tallers coeducatius a infantil i primària s’ofereixen a través de la Guia d’Activitats
Educatives del Consell Comarcal segons franja d’edat amb el fil argumental de la
coeducació, l'acció educativa fonamentada en el reconeixement de les potencialitats i
individualitats de tot l’alumnat, independentment del seu sexe, potenciant així la igualtat
real d’oportunitats. Respecta la diversitat i reconeix la individualitat dels infants valorant
indistintament l'experiència, les aptituds i l'aportació social i cultural del seu sexe i
contraresta l’educació sexista, sense estereotips sexistes i androcèntrics, ni actituds
discriminatòries, per tal d'aconseguir l'objectiu de construir una societat sense
subordinacions culturals i socials entre sexes, vetlla per la igualtat de tracte i oportunitats.
Les temàtiques que es treballen són:
_ Igualtat (de tracte): treballar els rols tradicionals d’homes i dones i proposar models
igualitaris no estereotipats.
_ Àmbit violència: Identificar conflictes, reconèixer emocions i capacitat d’imaginar
solucions autònomes, igualitàries i respectuoses.
_ Àmbit igualtat (d’oportunitats): Els Oficis. Reflexionar sobre els requisits reals
necessaris per realitzar bé una feina, a partir d’exemples.
_ Àmbit violència: Defensant els propis drets. Treballar conductes per enfrontar-se a un
conflicte i aprendre a defensar els nostres drets assertivament.
_ Àmbit Igualtat (les desigualtats). Proposar un joc amb regles on les noies tenen més
privilegis i posteriorment es demana repetir a la inversa o fer-ho tots/-es per igual.
_ Àmbit violència: Defensant-nos, escoltant-nos. Treballar les agressions que podem
rebre, les emocions que això ens provoca, la resposta conductual i com es poden
abordar-ho.
Els Tallers per a unes relacions igualitàries a secundària també s’ofereixen a través
de la Guia d’Activitats Educatives del Consell Comarcal segons franja d’edat amb el fil
argumental de treballar en favor del canvi sociocultural que afavoreixi les relacions
interpersonals igualitàries i lliures de violències. No es tracta només de treballar la
violència dins de l’àmbit de la parella, tot i que és una prioritat, sinó també l’ús de les
xarxes socials en el context actual i les múltiples causes que sustenten el funcionament
de la societat patriarcal. Això significa, visibilitzar les aportacions socials de dones i altres
col•lectius per potenciar una mirada inclusiva de la diversitat. També es treballarà la

significació de les violències estructurals que sustenten la nostra societat. El contingut
dels tallers versa sobre:
_ Bon tracte en les relacions personals i afectivo-sexuals. Amor romàntic.
_ Noves tecnologies i assetjament (sexual i bulling).
_ Diversitat, desmuntant el sistema sexe-gènere (LGTBI) i discriminació de tracte per raó
de col•lectiu.
_ Ús no sexista del llenguatge i comunicació (visibilització de col•lectius i redefinició de
minories).
_ La sexualitat vista des del plaer/sexualitat positiva (està a la llei 17/2015).
_ Intel•ligència emocional.
_ Noves masculinitats i feminitats.
Als tallers s’ha d’informar sobre els recursos comarcal en polítiques de gènere, LGTBI i
violències masclistes (SIAD) i es realitza Assessorament a famílies i joves per treballar
valors, actituds i comportaments relatius a la igualtat i les violències masclistes. Si en les
accions realitzades amb jovent de la comarca s’apropen nois i noies que necessiten
assessorament individualitzat se’ls acompanyarà en els procés.
5. Finançament
El servei té una despesa que assumeix el Consell Comarcal, d’un mínim de 20.000,00€
anuals segons subvencions obtingudes.
Fitxa - Servei de suport a la igualtat de tracte i LGTBI
1. Justificació de l’acció
Dins del programa 1.3.2. “Igualtat i Drets Civils” del Pla d’acció Comarcal (PAC) es
preveuen accions LGTBI+ i de promoció d’igualtat, seguint les directius de Llei 11/2014,
del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i
intersexuals i per a erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
2. Definició del servei
Des del Consell Comarcal, es realitzen documents de diagnosi i actuació consensuats per
a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i erradicar
l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. En aquests treballs es descriuen entre d’altres els
recursos que s’ofereixen i els circuits d’atenció.
Per altra banda, el Servei d’Atenció integral a LGTBI (SAI) vol garantir l’atenció a les
persones LGBTI i a les seves famílies que necessitin informació o cerquen
assessorament i acompanyament. Els SAI també atenen persones que hagin patit
discriminació o violència per orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere,
o que estiguin en risc de patir alguna situació de discriminació.
I finalment, es realitzen accions per promoure la igualtat efectiva i la lluita contra
l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
3. Objectius
_ Donar informació a les persones LGTBI i població en general sobre recursos de les
diferents administracions i entitats.
_ Atendre les incidències sobre drets de les persones LGTBI, intermediar i resoldre els
conflictes plantejats.
_ Atendre possibles casos de discriminació, acollint i acompanyant les víctimes en la
interposició de la denúncia i en les vies i procediments existents.
_ Actuar com observatori de la realitat comarcal i participar en la definició de les línies
prioritàries d'intervenció en els plans o programes de polítiques de dones.
_ Treballar per la igualtat de tracte i la lluita contra l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
4. Característiques del servei

El SAI LGTBI s’estructura en dos nivells d’intervenció bàsics. Per una banda, les
tècniques del Consell Comarcal, ubicat a la seu del Consell, atenen les consultes
analitzant la demanda, orientant i derivant als recursos més propers. En els casos greus i
urgents es fa una primera atenció basada en la contenció i l’acompanyament.
En un segon nivell d’intervenció, mitjançat acords de col·laboració entre el Consell
Comarcal i ajuntaments del territori, les persones residents a la comarca poden rebre
atenció als SAIs d’aquests municipis.
Es realitza assessorament tècnic a personal de l’administració local de la comarca
sobre temes relatius a la incorporació de la mirada interseccional i accions en favor de
l’erradicació de l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
També es treballa en l’elaboració del Pla LGTBI a disposició dels municipis de la
comarca,com a marc regulador de possibles actuacions al respecte, circuits d’atenció i
recomanacions.
L’Ajuntament haurà de presentar qualsevol altre informació que sigui requerida des del
DTSF i Consell Comarcal.
5. Finançament
El servei té una despesa que assumeix el Consell Comarcal de 6.000,00€ anuals en
concepte de diagnosi, pla d’acció i Servei d’ Atenció Integral (SAI) per LGTBI.
Fitxa - Servei de primera acollida a persones nouvingudes
1. Justificació de l’acció
El maig de 2010 s’aprova la Llei 10/2010, de 7 de maig, d’acollida de les persones
immigrades i de les retornades a Catalunya i a l’any 2014, el Decret 150/2014, de 18 de
novembre, dels serveis d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a
Catalunya. Aquest Decret té per objecte el desplegament reglamentari dels serveis
d’acollida.
El Servei de Primera Acollida és una competència delegada al Consell Comarcal del
Vallès Occidental mitjançant Contracte Programa 2016-2019 de la Generalitat de
Catalunya.
2. Definició del servei
El Servei de Primera Acollida té la finalitat de promoure l’autonomia i la igualtat
d’oportunitats de les persones immigrants i dels retornats a Catalunya, i també remoure
els obstacles que ho impedeixen a causa, principalment, de la manca de competències
lingüístiques bàsiques i el desconeixement de la societat i de l’ordenament jurídic, amb
l’objectiu de fer efectiu el principi d’igualtat i assolir major cohesió social.
3. Objectius que s’han d’assolir
3.1. Generals
Promoure l’autonomia i la igualtat d’oportunitats de les persones immigrants i de les
retornades a Catalunya, i també remoure els obstacles que ho impedeixen a causa,
principalment, de la manca de competències lingüístiques bàsiques i el desconeixement
de la societat i de l’ordenament jurídic, amb l’objectiu de fer efectiu el principi d’igualtat i
assolir major cohesió social.
3.2. Específics
_ Atendre a les persones nouvingudes per a informar-les de les accions formatives,
informatives i recursos que els hi són pertinents per la seva situació.
_ Transmetre els coneixements i informació pràctica per a facilitar el treballar i viure a
Catalunya.
_ Fomentar la participació i autonomia de la persona nouvinguda en la societat acollidora.
_ Realitzar l’avaluació inicial de necessitats de coneixements de la persona nouvinguda.

_ Oferir itineraris formatius adaptat a les persones en funció de les seves necessitats.
_ Realitzar les derivacions a altres serveis públic o privats.
4. Característiques
El servei de primer acollida constitueix un procés que integra les següents parts:
Acompanyament per valorar l’itinerari formatiu i la utilitzat del certificat d’acollida.
Donar informació, en funció de les necessitats personals, sobre els serveis públics, les
entitats i els agents socials del territori, amb la finalitat de promoure'n l'accés i la
utilització.
Fer el seguiment de l’evolució de la persona usuària al llarg de totes les accions
informatives i formatives i fins a l’obtenció del certificat.
Sessió de benvinguda i formació, que s’ha de dur a terme en l’ordre que sigui més
convenient segons les possibilitats organitzatives:
_ Mòduls A.1 i A.2: competències lingüístiques bàsiques en llengua catalana i en llengua
castellana.
_ Mòdul B: coneixements laborals.
_ Mòdul C: coneixement de la societat catalana i del seu marc jurídic.
Certificació: El certificat d’acollida té eficàcia jurídica en l’àmbit competencial de la
Generalitat i dels ens locals. Així mateix, té eficàcia jurídica en procediments
d’estrangeria, adquisició de la nacionalitat i d’altres, segons el que determina
l’ordenament jurídic vigent.
Per tal de què es pugui prestar el Servei de Primera Acollida de manera eficient, es
demana col·laboració per part de les oficines gestores del padró municipal com els punts
o oficines d’atenció ciutadana i altres serveis d’informació similars, per a informar a les
persones nouvingudes sobre el present servei. En l’article 14.4 de la mateixa Llei
10/2010, de 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a
Catalunya, esmenta el següent:
5. Finançament
El servei té una despesa que assumeix el Consell Comarcal de 20.000,00€ anuals.
Fitxa - Servei de Traducció i Interpretació per a persones nouvingudes (SeTI)
1. Justificació de l’acció
En programa 1.3.3. “Migracions i ciutadania” del PAC estableix l’objectiu de donar suport i
desenvolupar actuacions que afavoreixin la cohesió social i la convivència, a partir del
desenvolupament de programes destinats a persones nouvingudes i de suport als
municipis en tasques d’acollida i gestió de polítiques migratòries. Per contribuir a
l’assoliment d’aquests objectius es preveu, entre altres, l’establiment del Servei de
traducció i interpretació per a persones nouvingudes (SETI
La normativa vigent en matèria de Primera acollida i immigració també recull la previsió
de facilitar la comunicació amb les persones nouvingudes quan sigui necessari per el
desenvolupament de les funcions previstes a la norma.
2. Definició del servei
El Servei de traducció i interpretació per a persones nouvingudes, vol facilitar l’acollida de
les persones nouvingudes (menys de 2 anys al territori) que desconeixen les llengües
vehiculars del país mitjançant un suport lingüístic oral i escrit (3 intervencions per any i
usuari/-a) tot promovent l’accés als recursos del sistema de serveis públics en igualtat de
condicions mitjançant la facilitació de la comunicació entre els professionals de les
institucions públiques dels municipis i les persones nouvingudes.

Les interpretacions i traduccions realitzades pels professionals col·laboradors del Servei
supleixen el dèficit comunicatiu que experimenten les persones nouvingudes i que
dificulta la seva acollida.
3. Objectius
_ Donar suport lingüístic i facilitar l’accés i l’ús dels recursos dels serveis públics del
territori a les persones nouvingudes.
_ Proveir de suport lingüístic escrit i oral als professionals de les institucions públiques
que desenvolupen la seva activat en àmbits d’atenció directe a la ciutadania (benestar
social, educació, esports, habitatge, igualtat, joventut, padró, participació, promoció
econòmica, salut, etc.)
4. Característiques
_ Gestió i manteniment de la borsa de traductors/res del SETI.
Es realitzen cerques periòdiques segons `revisió de procedències d’arribada.
_ Programació i realització d’interpretacions presencials sota demanda dels professionals
dels serveis públics dels municipis.
_ Programació i realització de traduccions escrites sota demanda dels professionals dels
serveis públics dels municipis.
_ Gestió de la facturació dels serveis.
_ Suport i formació a intèrprets.
5. Finançament
El servei té una despesa que assumeix el Consell Comarcal de 42 € per intervenció.
Fitxa - Servei d’Atenció a Domicili (SAD Comarcal)
1. Justificació de l’acció
El Servei de d’atenció Domiciliària és un servei obligatori segons la Llei 39/2006, de 14 de
desembre, de Promoció d’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de
dependència (BOE núm. 299, de 15/12/2006), la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis
Socials (DOGC número 4990, de 18 d’octubre de 2007) l’art. 21.2 i el Decret 142/2010,
d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011, i prorrogada
per l’any 2012, i on consta el Servei d’ajuda a domicili com a prestació garantida.
El Consell Comarcal del Vallès Occidental, sota els principis rectors del sistema públic
dels serveis socials de responsabilitat pública i globalitat, i amb l’objectiu de donar suport
als municipis de l’àrea bàsica de serveis, té subscrit un Contracte Administratiu de gestió
de serveis pel Servei d’Atenció a Domicili (SAD Comarcal).
El SAD Comarcal dóna cobertura a diferents municipis de l’àrea bàsica de serveis socials
adherits al servei: Castellbisbal, Gallifa, Matadepera, Palau-solità i Plegamans, Polinyà,
Rellinars, Sant Llorenç Savall, Sant Quirze del Vallès, Ullastrell i Viladecavalls.
2. Definició
El Servei d’Ajuda a Domicili és el 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.
Es tracte de prestacions consistents en un conjunt integrat, organitzat i coordinat
d’accions i serveis que poden ser prestats de forma conjunta o separat segons siguin les
necessitats de les persones usuàries. Aquests serveis són prestats principalment en el
domicili de la persona usuària i s’orienten a resoldre els problemes o limitacions
d’autonomia personal.
3. Objectius que s’han d’assolir

L’objectiu del servei és promoure una millora en la qualitat de vida dels ciutadans i
ciutadanes persones usuàries/es del servei, potenciant la seva autonomia personal i unes
condiciones adients de convivència en el seu propi entorn familiar i sociocomunitari amb
la finalitat de :
_ Potenciar l’autonomia personal i de la unitat de convivència per a la integració en
l’entorn habitual, tot promovent la seva participació i l’adquisició de competències
personals.
_ Prevenir i/o compensar la pèrdua d’autonomia personal, donant suport per a realitzar
les activitats de la vida diària i/o mantenint l’entorn domèstic en condicions adequades
d’habitabilitat.
_ Donar suport a persones i/o unitats de convivència amb dificultats per afrontar les
activitats de la vida diària, afavorint el desenvolupament i/o recuperació de les capacitats
personals.
_ Donar suport a aquelles famílies i/o unitats de convivència que tenen al seu càrrec
persones en situació de dependència o de risc social, prevenint situacions de crisi i de
deteriorament o disminució de la qualitat de vida de les seves llars.
_ Donar suport a les persones cuidadores no professionals de persones en situació de
dependència, especialment a aquelles amb sobrecàrrega emocional.
_ Possibilitar que les persones i famílies puguin romandre en el seu domicili i en el seu
entorn habitual el màxim de temps possible i amb la màxima qualitat de vida i evitar o
retardar els internaments en centres residencials d’aquelles persones que degut a
mancances de tipus físic, psíquic o social no puguin continuar vivint en el seu domicili
sense ajuda o suport, i sense que això representi un risc per a elles.
_ Esdevenir un element de detecció de situacions de necessitat que puguin requerir altres
intervencions educatives, socials o d’altres àmbits.
4. Accions que s’han de desenvolupar
El Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili, consisteixen en:
Servei d’atenció a domicili (SAD):
_ Actuacions assistencials de caràcter personal
_ Actuacions de tipus socioeducatiu: suport educatiu, social i familiar
_ Actuacions de suport a altres persones cuidadores no professionals
Servei d’auxiliar de la llar (SALL):
_ Actuacions assistencials de caràcter domèstic i suport a la llar
Els serveis de SAD i SALL es regeixen pels principis recollits al Reglament regulador del
servei d’ajuda a domicili del CCVOC. Públicat en el BOPB del 4/01/2016.
5. Finançament
D’acord amb les disposicions de gestió del servei, el Consell Comarcal notifica
mensualment als municipis adherits, mitjançant Resolució, els costos dels serveis
realitzats segons les tarifes estipulades. L’ajuntament queda obligat a fer-ne efectiu el
pagament dintre dels dos mesos següents a la notificació de la Resolució.
El Consell Comarcal posa a disposició del servei una tècnica Coordinadora de SAD que
amb coordinació amb la Comissió de Seguiment, de la que formen part tots els municipis
adherits, fa el seguiment del servei i vetlla pel compliment del contracte, del Reglament
regulador i de la resta de normatives i protocols del servei.

Annex 2.
Vallès Oriental
Contracte programa i 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració
entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies i el Consell comarcal del
Vallès Occidental, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al
benestar
social i polítiques d’igualtat.

Aquest annex ha de contenir el contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació
i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies i el Consell Comarcal del
Vallès Oriental, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i
polítiques d’igualtat, aprovat pel Ple del CCVOC amb l’acord 34/2016 el 21 de juliol de 2017 i
signat el 16 de setembre de 2016.
i

5. PRP2018/1295. APROVACIÓ XIFRA DE POBLACIÓ DATA REFERÈNCIA 1
DE GENER DE 2018
Per unanimitat dels 15 regidors presents, s’acordà:
- Aprovar el resum numèric de la revisió padronal del nostre municipi a 1 de gener
de 2018, resultat de la coordinació de les variacions produïdes durant l’any 2017,
que dóna un total de 14.636 habitants.
6. PRP2018/1314. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL
CIUDADANOS (Cs), REGISTRE D'ENTRADA NÚM.14827, PERQUÈ ES
COMPLEIXI L'ART.14 DE L'ORDENANÇA DE CIVISME D’UTILITZACIÓ DELS
ESPAIS, EQUIPAMENTS I BÉNS PÚBLICS.
Per 8 vots a favor dels grups municipals CIUTADANS, PP i PSC-CP per 4 vots en
contra dels grups municipals CUP, ERC-AM i PDeCAT-Demòcrates i 2
abstencions dels grups municipals GANEMOS PALAU i el regidor no adscrit Sr.
Miquel Truyols.

La regidora Sra. M. Angels Marcuello s’absenta de la sala en aquest punt. A
efectes de la votació corresponent es considerarà que s’absté d’acord amb
l’Art.100.1 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals.
S'acorda:
PRIMER- Que s'instal·lin plafons suficients en cada barriada dedicats a tota mena
de propaganda i així intentar aconseguir un municipi més net, segons disponibilitat
pressupostària.
SEGON- Que l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans comuniqui als veïns del
nostre municipi pels mitjans que disposi, de la necessitat cívica de fer complir
aquesta normativa.
TERCER- Que es sancionin als responsables de no complir aquesta ordenança.
7. PRP2018/1338. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL
D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, REGISTRE D'ENTRADA NÚM.15068,
EN NOM DE LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA SANITAT PÚBLICA DEL
BAIX VALLÈS PER A SOL·LICITAR LA CREACIÓ D’UNA FINESTRETA ÚNICA
MUNICIPAL PER RECOLLIR SUGGERIMENTS, RECLAMACIONS, QUEIXES O
IRREGULARITATS EN MATÈRIA DE SALUT
Per unanimitat dels 15 regidors presents, s’acordà:
PRIMER- Instar al Govern Municipal a mantenir i reforçar el servei d’atenció
municipal únic a la ciutadania, perquè continuï atenent els suggeriments,
reclamacions, queixes o irregularitats que puguin presentar els usuaris sobre els
centres sanitaris situats en la zona d’influència de la nostra població , per tal de
donar-ne trasllat al centre en qüestió i fer seguiment de la evolució dels mateixos.
SEGON- Comunicar i difondre a la població a través de mitjans de comunicació
públics, privats i institucionals, la possibilitat que qualsevol persona usuària de la
sanitat pública conegui a on dirigir-se en el propi municipi, a banda de poder
presentar la seva queixa a l'Hospital o a qualsevol altre centre sanitari que
consideri.
TERCER- Comunicar aquests acords al Departament de Salut de la Generalitat
de Catalunya, CatSalut, ICS, Fundació Sanitària de Mollet, Marea Blanca de
Catalunya i a la Plataforma en Defensa de la Sanitat Publica del Baix Vallès.

8. PRP2018/1299. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS EMESES PER
L'ALCALDIA I ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DES DE
L'ULTIMA SESSIÓ PLENÀRIA
En compliment de l’article 33.5 del ROM i de l’article 46.2.e) de la Llei 7/1985 de Bases
de Règim Local, s’adjunta relació escrita de les resolucions adoptades per l’alcaldia,
complint-se tanmateix l’obligació de lliurar còpia de les actes corresponents a la Junta de
Govern Local de dates 20 de setembre i 4 d’octubre de 2018 que han tingut lloc des de
l’última sessió plenària:
Data
Codi
resolució
2018/1366
11/10/2018
2018/1365
11/10/2018
2018/1364
11/10/2018
2018/1363
2018/1362
2018/1361
2018/1360
2018/1359
2018/1358
2018/1357
2018/1356
2018/1355
2018/1354
2018/1353
2018/1352
2018/1351
2018/1350
2018/1349
2018/1348
2018/1347
2018/1346
2018/1345
2018/1344
2018/1343
2018/1342
2018/1341
2018/1340
2018/1339
2018/1338
2018/1337
2018/1336
2018/1335
2018/1334

11/10/2018
11/10/2018
10/10/2018
10/10/2018
10/10/2018
10/10/2018
10/10/2018
10/10/2018
10/10/2018
10/10/2018
10/10/2018
09/10/2018
09/10/2018
09/10/2018
09/10/2018
09/10/2018
09/10/2018
09/10/2018
09/10/2018
09/10/2018
09/10/2018
08/10/2018
08/10/2018
08/10/2018
08/10/2018
08/10/2018
08/10/2018
08/10/2018
08/10/2018
08/10/2018

Títol
RELACIÓ 00211 DESPESES I FACTURES PAGADES SETEMBRE
Petició avançament part proporcional paga extra de nadal OCTUBRE 18
2018/2779 2018 /613 Resolució finalització expedient de baixa al Padró
mpal. d'Habitants
2018/3888 2018 /39 resolució OVP Plaça Lledoner 11 octubre
RELACIÓ CGAP 218 RESOLUCIÓ D'ALCALDIA
Resolució admissió a tràmit responsabilitat patrimonial
Resolució admissió a tràmit responsabilitat patrimonial
cobrament taxa 27 Cens d´animals de companyia
requeriment pagament taxa Declaració responsable d´activitats innòcues
Sol·licitud de canvi de titular de la concessió o títol de propietat d´un nínxol
concessió de la llicència GPP
decret requeriment informe -Comunicació prèvia ambiental municipal
Resolució expedient modificació projecte obres
Resolució infracció trànsit
DEPURACIÓ PADRÓ IVTM ORGT
Resolució de l'alcaldia. Baixa rebut AEM
Resolució d'alcaldia. Baixa rebut AEM
Resolució d'alcaldia. Devolució import rebut AEM
Resolució d'alcaldia. Devolució import rebut AEM
Resolució d'alcaldia. Devolució import rebut AEM
Resolució admissió a tràmit responsabilitat patrimonial
RELACIO 217 DESPESES DIVERSES SETEMBRE
RELACIÓ 213 INGRESSOS DIVERSOS SETEMBRE
Contractació de serveis declarant deserta la licitació
Resolució modificació PEM i liquidació ICIO i Taxa
Cessió d´espais i equipaments educatius
Resolució d'alcaldia. Baixa rebut AEM
Resolució d'alcaldia. Baixa rebut AEM
Resolució d'alcaldia. Baixa rebut AEM
Resolució d'alcaldia. Baixa rebut AEM
Resolució autorització parada mercat
Resolució d'alcaldia. Baixa rebut AEM
Resolució d'alcaldia. Baixa i devolució import rebut AEM

2018/1333
2018/1332
2018/1331
2018/1330
2018/1329
2018/1328
2018/1327
2018/1326
2018/1325
2018/1324
2018/1323
2018/1322
2018/1321
2018/1320
2018/1319
2018/1318
2018/1317
2018/1316
2018/1315
2018/1314
2018/1313
2018/1312
2018/1311
2018/1310
2018/1309
2018/1308
2018/1307
2018/1306
2018/1305
2018/1304
2018/1303
2018/1302
2018/1301
2018/1300
2018/1299
2018/1298
2018/1297
2018/1296
2018/1295
2018/1294
2018/1293
2018/1292
2018/1291
2018/1290

08/10/2018 2018/3229 2018 /815 Resolució incoació exp. B-II al Padró mpal.
d'Habitants
08/10/2018 2018/3377 2018 /816 Resolució incoació exp. BII Padró mpal. d'Habitants
08/10/2018 resolució inici expedient sancionador
08/10/2018 RELACIO 210 RESOPD1008
08/10/2018 RELACIO 38 TRANSF 8OCTUBBVA
08/10/2018 2018/3823 cobrament taxa 27 Cens d´animals de companyia
08/10/2018 resolució incoació expedient sancionador 2018_10
08/10/2018 2018/3364 2018 /817 Resolució incoació exp. BII Padró mpal. d'Habitants
08/10/2018 2018/3824 cobrament taxa 27 llicència GPP
05/10/2018 Resolució baixa càrrec i nova liquidació
05/10/2018 BAIXA I ALTA LLIC. URBANIST. (ORGT)
05/10/2018 Resolució sol·licitud préstec PCL de Diputació de Barcelona
05/10/2018 2018/3675 2018 /22 Inici contractació subministrament
05/10/2018 2018/3408 2018 /7 exp.sancionador
05/10/2018 2018/3454 2018 /8 exp.sancionador
05/10/2018 2018/3709 cobrament taxa 27 Cens d´animals de companyia
05/10/2018 2018/2049 Decret Proposta de resolució
05/10/2018 TX. ESCOLA MUSICA (ORGT)
05/10/2018 TX. ESCOLA MUSICA (ORGT)
05/10/2018 TX. ESCOLA MUSICA (ORGT)
05/10/2018 Resolució 18041937 infracció trànsit
05/10/2018 APROVACIÓ FACTURES RELACIÓ CGAP 214 RESOLUCIÓ D'ALCALDIA
04/10/2018 Autoritzant excedència JTF
04/10/2018 TX. ESCOLA MUSICA (ORGT)
04/10/2018 RELACIO 187 DESPESES DIVERSES SETEMBRE OBLIGACIONS
04/10/2018 MODIFICACIÓ PRESSUPOST 8/2018
04/10/2018 BONIFICACIÓ ESCOLA MÚSICA
04/10/2018 2018/2751 Decret d'Incoació Exp Sanc
03/10/2018 Resposta a la instancia amb RGE 12647 ELM
03/10/2018 2018/915 2018 /1 despeses diverses setembre
03/10/2018 2018/3504 2018 /18 Cessió d´espais i equipaments educatius
03/10/2018 2018/3565 cobrament taxa 27 cens animals de companyia
03/10/2018 Desistint a la reducció de jornada
03/10/2018 Cobrament de la taxa 27 animals de companyia
03/10/2018 2018/2770 2018 /13 convocatòria Mesa de contractació
02/10/2018 Resolució suspensió Llicència d´ocupació de la via pública per a la
instal·lació de grua desmuntable
02/10/2018 Resolució d'alcaldia Exp. 2018/3526 - 2018 /23 Autorització ús espai
esportiu.
02/10/2018 Resolució d'alcaldia. Autorització ús espai esportiu exp. 2018/3600 2018
/25
02/10/2018 2018/3114 2018 /19 inici exp. contractació obres
02/10/2018 Reso resposta al.legacions exp. informatiu Exp.18_16
01/10/2018 2018/3114 2018 /19 inici exp. contractació obres
01/10/2018 Resolució d'alcaldia. Baixa rebut AEM
01/10/2018 Resolució d'alcaldia. Baixa rebut AEM
01/10/2018 Resolució d'alcaldia. Baixa rebut AEM

2018/1289
2018/1288
2018/1287
2018/1286
2018/1285
2018/1284
2018/1283
2018/1282
2018/1281
2018/1280
2018/1279
2018/1278
2018/1277
2018/1276
2018/1275
2018/1274
2018/1273
2018/1272
2018/1271
2018/1270
2018/1269
2018/1268
2018/1267
2018/1266
2018/1265
2018/1264
2018/1263
2018/1262
2018/1261
2018/1260
2018/1259
2018/1258
2018/1257

01/10/2018
01/10/2018
01/10/2018
01/10/2018
01/10/2018
01/10/2018
01/10/2018
01/10/2018
01/10/2018
01/10/2018
01/10/2018
01/10/2018
01/10/2018
01/10/2018
01/10/2018
01/10/2018
01/10/2018
01/10/2018
01/10/2018
28/09/2018
28/09/2018
28/09/2018
28/09/2018
28/09/2018
28/09/2018
28/09/2018
28/09/2018
28/09/2018
28/09/2018
27/09/2018
27/09/2018
27/09/2018
27/09/2018

RELACIO 38 1octubbva
Resolució d'alcaldia. Baixa rebut AEM
Reducció de jornada demanada per un treballador/a
Aprovar Havers a abonar als Òrgans Col·legiats SETEMBRE 2018
2018/3159 Resolució RSM Inscripció d´activitat al registre sanitari
Resolució d'alcaldia. Baixa rebut AEM
Resolució d'alcaldia. Baixa rebut AEM
Resolució d'alcaldia. Baixa rebut AEM
Resolució d'alcaldia. Baixa rebut AEM
Resolució d'alcaldia. Baixa rebut AEM
Resolució d'alcaldia. Baixa rebut AEM
Resolució d'alcaldia. Baixa rebut AEM
Resolució d'alcaldia. Baixa rebut AEM
Resolució d'alcaldia. Baixa rebut AEM
Resolució d'alcaldia. Baixa rebut AEM
Resolució d'alcaldia. Baixa rebut AEM
Resolució 18041134 infracció trànsit
Resolució d'alcaldia. Baixa rebut AEM
Resolució d'alcaldia. Baixa rebut AEM
2018/1570 2018 /20 arxiu Expedients sancionadors d´animals
RESOLUCIÓ ALCALDIA AD BARRATS
RELACIÓ CGAP 206 RESOLUCIÓ D'ALCALDIA
BAIXA TX. LLIC.URB. (ORGT)
Resolució autoritzant reducció de jornada
RELACIO 204 RESOPD0928
Aprovant havers a abonar personal municipal SETEMBRE 18
2018/2017 2018 /5 Expedients sancionadors d´activitats
Resolució 18038221 infracció trànsit
Resolució 18040723 infracció trànsit
2018/3391 2018 /6 resolució Responsabilitat patrimonial
Esmenant error material en resolució núm. 1146 de 13 de setembre de 2018
resolució incoació expedient informatiu
Danys a mobiliari urbà 8_2018 M. AURÈLIA CAPMANY CANTONADA CAN
LLONCH
2018/3532 2018 /13 Expedient sancionador urbanisme
Resolució delegació alcaldia del 12 al 15 d'octubre de 2018
2018/3528 cobrament taxa 27 cens animals de companyia
2018/3527 cobrament taxa 27 cens animals de companyia
Resolució baixa taxa ocupació Hostal del Fum Exp.18_4
APROVACIÓ PADRO TAXA ESCOLA MÚSICA ORGT
Adscripció treballadora al Servei Atenció Ciutadana
2018/3507 cobrament taxa 27 cens animals de companyia
aprovant complement per tasques tècnic auxiliar cultura i festes
2018/3500 2018 /1 Targeta d´aparcament individual per a persones amb
disminució
2018/3519 2018 /15 Renúncia a la concessió de la propietat d´un nínxol

2018/1256
2018/1255
2018/1254
2018/1253
2018/1252
2018/1251
2018/1250
2018/1249
2018/1248
2018/1247

27/09/2018
27/09/2018
27/09/2018
27/09/2018
27/09/2018
26/09/2018
26/09/2018
26/09/2018
26/09/2018
26/09/2018

2018/1246

26/09/2018

2018/1245
2018/1244

26/09/2018 APROVACIÓ PADRÓ P.P. ACTIVITATS ESPORTIVES ORGT
26/09/2018 RELACIO 37 26setembeques

2018/1243
2018/1242
2018/1241
2018/1240
2018/1239
2018/1238
2018/1237
2018/1236
2018/1235

26/09/2018
26/09/2018
26/09/2018
26/09/2018
26/09/2018
25/09/2018
25/09/2018
25/09/2018
25/09/2018

2018/1234
2018/1233

24/09/2018
24/09/2018

2018/1232

24/09/2018

2018/1231

24/09/2018

2018/1230

24/09/2018

2018/1229
2018/1228
2018/1227
2018/1226
2018/1225
2018/1223
2018/1222
2018/1221
2018/1220
2018/1219
2018/1218
2018/1217
2018/1216
2018/1215
2018/1214
2018/1213
2018/1212
2018/1211
2018/1210
2018/1209
2018/1208
2018/1207
2018/1206

24/09/2018
24/09/2018
24/09/2018
24/09/2018
24/09/2018
21/09/2018
21/09/2018
21/09/2018
21/09/2018
21/09/2018
21/09/2018
21/09/2018
21/09/2018
21/09/2018
20/09/2018
20/09/2018
20/09/2018
20/09/2018
20/09/2018
20/09/2018
20/09/2018
20/09/2018
20/09/2018

2018/1205
2018/1204
2018/1203

20/09/2018 2018/3372 COBRAMENT TAXA 27 CENS animal de companyia
20/09/2018 Resolució d'alcaldia per targeta d'aparcament a nom de S.S.R.
20/09/2018 RESOLÚCIÓ BONIFICACIÓ ESCOLA DE MÚSICA PER FAMÍLIA
NOMBROSA
20/09/2018 Resolució d'alcaldia targeta d'aparcament
20/09/2018 Resolució d'alcaldia per targeta d'aparcament
19/09/2018 resolució desestimació parada mercat setmanal

2018/1202
2018/1201
2018/1200

2018/3488 2018 /12 Expedient sancionador urbanisme
2018/3164 2018 /12 Gestió d´espais culturals municipals
resolució ICIO Gas Natural
resolució autorització rodatge
resolució autorització rodatge
2018/3357 concessió de la llicència GPP
2018/3220 concessió llicència GPP
2018/3203 concessió de llicència
SOL.LICITUD PEL RETORN DE L’IMPORT CORRESPONENT A L’ICIO
ATÈS QUE NO S’HA REALITZAT LA CONSTRUCCIÓ DE L’ARQUETA.
Resolució núm. 18040096 infracció trànsit
2018/2656 2018 /679 Resolució incoació exp. de baixa per Inscripció
Indeguda al Padró mpal. d'Habitants
2018/2691 2018 /680 Resolució incoació expedient de baixa per
inscripció indeguda al Padró mpal. d'Habitants
2018/3447 2018 /681 Resolució incoació expedient de baixa al Padró
mpal. d'Habitants
2018/3452 2018 /682 Resolució incoació expedient de baixa per
inscripció indeguda al Padró mpal. d'Habitants
2018/3454 2018 /8 Expedients sancionadors d´activitats
reclamació danys a mobiliari urbà quadre elèctric can cortès sud
2018/3097 2018 /11 Gestió d´espais culturals municipals
2018/3455 cobrament taxa 27 cens animals de companyia
2018/3358 2018 /42 Inscripció d´activitat al registre sanitari
APROVACIÓ RESOLUCIÓPD(AVOD)0921
APROVACIÓ RELACIÓ PD0920
2018/1363 2018 /25 Control de plagues
Resolució expedient (amb taxa)
Resolució neteja finca Exp.18_56
2018/3402 cobrament taxa 27 cens animals de companyia
2018/3412 2018 /3 Resolució delegació matrimoni civil dia 29/09/2018
resolució rectificació error material duplicitat taxa
2018/3410 cobrament taxa 27 cens animals de companyia
Estimant petició d'un treballador a tornar com a tècnic auxiliar informàtica
2018/21 resolució arxiu expedient
2018/2915 2018 /11 Expedient disciplinari urbanisme
2018/3408 2018 /7 Expedients sancionadors d´activitats
exp. 2018 41 - resolució taxa
Resolució 18039693 infracció trànsit
RELACIÓ CGAP 197 RESOLUCIÓ D'ALCALDIA
Exp. 2017/70 resolució arxiu expedient
RELACIÓ 00183-DESPESES I FRES. AGOST

2018/1199
2018/1198
2018/1197
2018/1196
2018/1195
2018/1194
2018/1193
2018/1192
2018/1191
2018/1190
2018/1189
2018/1188
2018/1187
2018/1186
2018/1185
2018/1184
2018/1183
2018/1182
2018/1181
2018/1180
2018/1179
2018/1178
2018/1177
2018/1176
2018/1175
2018/1174
2018/1173

19/09/2018
19/09/2018
19/09/2018
19/09/2018
19/09/2018
19/09/2018
19/09/2018
18/09/2018
18/09/2018
18/09/2018
18/09/2018
18/09/2018
18/09/2018
18/09/2018
18/09/2018
18/09/2018
18/09/2018
18/09/2018
18/09/2018
18/09/2018
18/09/2018
17/09/2018
17/09/2018
17/09/2018

resolució licitació parada 38 mercat venda no sedentària
2018/3340 2018 /15 Gestió d´espais culturals municipals
2018/3369 2018 /10 Expedient disciplinari urbanisme
RELACIÓ NUM.35 PAGAMENTS DIVERSOS 17setembbva
2018-19 resolució doc ccal i mesures bombers
Resolució núm. 18038947
Resolució d'alcaldia, targeta d'aparcament
resolució requeriment esmenes informe bombers
exp. 2014/66 resolució requeriment informe enginyer
Resolució admissió a tràmit reclamació RP13347_2017
resolució requeriment informe enginyer
resolució requeriment informe enginyer
resolució requeriment informe 135-2018
2018/3220 cobrament taxa 27 llicència GPP
2018/3169 cobrament taxa 27 cens animal de companyia
2018/2806 concessió de la llicència de GPP
2018/2807 concessió de la llicència GPP
2018/2881 Concessió de la llicència de GPP
2018/3352 cobrament taxa 27 cens animal de companyia
2018/3177 cobrament taxa 27 llicència GPP
2018/3203 cobrament taxa 27 llicència GPP
2018/2103 2018 /1 admissió a tràmit responsabilitat patrimonial
Resolució d'alcaldia, targeta d'aparcament
Resolució llista admesos 4a convocatòria horts municipals
2018/3312 2018 /2 Resolució delegació matrimoni civil dia 29/09/2018
17/09/2018 13h.
2018/3310 2018 /1 Resolució delegació matrimoni civil dia 29/09/2018
17/09/2018 14h.
17/09/2018 resolució bonificació taxa - trasllat

Palau-solità i Plegamans, 05/11/2018
L’Alcaldessa
Teresa Padrós i Casañas

La secretària
M.Assumpció Rodríguez Marín

