
 
 
 
 

 
 

 
 

CONVENI PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’AJUDA A DOMICILI ENTRE EL 
CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL I  L’AJUNTAMENT DE  

LLIÇÀ D’AMUNT 

 
REUNITS 

 
D’una part, el senyor Francesc Colomé Tenas, president del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, assistit pel secretari accidental de la corporació, el senyor Jordi 
Vendrell i Ros.  
 
I de l’altra, el senyor Ignasi Simón Ortoll, alcalde de l’Ajuntament de Lliçà D’Amunt 
assistit  per la secretària de la corporació, la senyora Gemma Navarro Medialdea. 
 

INTERVENEN 
 
El president del Consell Comarcal en virtut del que disposa l’article 13 del Text refós 
de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
4/2003, de 4 de novembre, i facultat per aquest acte per acord del Ple comarcal, de 
17 de setembre de 2003 (BOPB núm. 229, de 24 de setembre de 2003). 
 
L’alcalde en virtut del que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local, i l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
 
El secretari i la secretària també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord 
amb l’article 2 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim 
jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional. 
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest 
conveni, i 

 
EXPOSEN 

 
1. L'Administració de la Generalitat de Catalunya, els ajuntaments i els consells 

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

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

a) La sostenibilitat i la millora dels serveis socials bàsics mitjançant l'estabilitat en 
la cooperació financera per part de la Generalitat envers el manteniment dels 
serveis i la millora econòmica dels serveis traspassats i el compromís de la 
corporació local pel que fa al finançament, el desplegament i la millora dels 
serveis socials de la seva competència. 

 
b) L'adaptació al marc general i als objectius de la planificació general vigent en 

matèria de serveis socials de la Generalitat de Catalunya de la programació 
territorial en matèria de serveis socials de l'àrea bàsica establerta, que en 
funció de les seves competències realitza la corporació local. 

 



 
 
 
 

 
 

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

 
d) La cooperació tècnica entre la Generalitat de Catalunya i la corporació local en 

matèria de serveis socials bàsics pel que fa a sistemes d'informació, 
procediments, suport tècnic, millora de l'eficàcia i l'eficiència i formació dels 
professionals. 

 
3. El Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL, i 

l’Ajuntament de Lliçà D’Amunt, en endavant l’AJUNTAMENT, tenen interès a 
subscriure aquest conveni per regular la prestació del servei d’ajuda a domicili, 
que subjecten en les següents 

 
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 

 
Legislació específica de serveis socials i dependència 

 
1. La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i 

atenció a les persones en situació de dependència. 
 
2. L’article 5 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, en endavant LSS, 

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

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

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

 
3. L’article 13.l) de la LSS estableix que les persones que accedeixen als serveis 

socials o, si escau, llurs familiars o representants legals, tenen el deure de 
contribuir al finançament del cost del centre o servei si així ho estableix la 
normativa aplicable. 

 
4. L’article 15.1 de la LSS, estableix que el sistema públic de serveis socials 

s'organitza en forma de xarxa per a treballar en coordinació, en col·laboració i 
amb el diàleg entre tots els actors que intervenen en el procés d'atenció a les 
persones, i s'estructura en serveis socials bàsics i en serveis socials 
especialitzats. 

 
5. L’article 16.2 de la LSS estableix que els serveis socials bàsics s'organitzen 



 
 
 
 

 
 

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

 
6. L’article 17.i) de la LSS preveu que correspon als serveis socials bàsics la 

prestació de serveis d'ajuda a domicili, teleassistència i suport a la unitat familiar o 
de convivència. 
 

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

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

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

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

 
11. El Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis 

Socials, defineix la prestació del servei d’ajuda a domicili com a garantida i el 
descriu com un conjunt organitzat i coordinat d’accions que es realitzen 
bàsicament a la llar de la persona i/o família, dirigides a proporcionar atencions 
personals, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones i/o famílies amb 
dificultats de desenvolupament o d’integració social o manca d’autonomia 
personal.   
 

12. L’article 31 de la LSS estableix que corresponen als municipis les competències 
següents: 

 
a) Estudiar i detectar les necessitats socials en llur àmbit territorial. 
b) Crear i gestionar els serveis socials necessaris, tant propis com delegats per 

altres administracions, d'acord amb la Cartera de serveis socials i el pla 
estratègic corresponent. 

c) Elaborar plans d'actuació local en matèria de serveis socials i participar, si 
escau, en el pla d'actuació de l'àrea bàsica corresponent. 

d) Establir els centres i els serveis corresponents a l'àmbit propi dels serveis 
socials bàsics. 

e) Complir les funcions pròpies dels serveis socials bàsics. 
f) Promoure la creació dels centres i els serveis corresponents a l'àmbit propi 



 
 
 
 

 
 

dels serveis socials especialitzats i gestionar-los, en coordinació amb 
l'Administració de la Generalitat i l'ens local supramunicipal corresponent, 
d'acord amb la Cartera de serveis socials i el pla estratègic corresponent. 

g) Col·laborar amb l'Administració de la Generalitat en l'exercici de les funcions 
d'inspecció i control en matèria de serveis socials. 

h) Exercir les funcions que li delegui l'Administració de la Generalitat. 
i) Participar en l'elaboració dels plans i els programes de la Generalitat en 

matèria de serveis socials. 
j) Coordinar els serveis socials locals, els equips professionals locals dels altres 

sistemes de benestar social, les entitats associatives i les que actuen en 
l'àmbit dels serveis socials locals. 

k)  Les que els atribueixen les lleis. 
 

13. L’apartat segon de l’article 31 de la LSS preveu que les comarques supleixen els 
municipis de menys de vint mil habitants en la titularitat de les competències 
pròpies dels serveis socials bàsics que aquests municipis no estiguin en 
condicions d'assumir directament o mancomunadament. 

 
14. L’article 34 de la LSS estableix que les àrees bàsiques de serveis socials són la 

unitat primària de l'atenció social als efectes de la prestació dels serveis socials 
bàsics. L'àrea bàsica de serveis socials s'organitza sobre una població mínima de 
vint mil habitants, prenent com a base el municipi. 

 
L'àrea bàsica de serveis socials ha d'agrupar els municipis de menys de vint mil 
habitants. En aquest cas, la gestió correspon a la comarca o a l'ens associatiu 
creat especialment amb aquesta finalitat. 
 
Els municipis de més de vint mil habitants poden tenir més d'una àrea bàsica de 
serveis socials, en funció del nombre d'habitants i de les necessitats socials. 

 
15. La Disposició transitòria segona de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis 

socials, disposa que mentre no s’aprovi l’organització territorial de Catalunya, les 
administracions locals i les administracions supramunicipals poden assumir les 
funcions que la llei atribueix als ens locals supramunicipals. En tot cas, s’han de 
respectar les competències que els ajuntaments i els consells comarcals tenien 
assumides en el moment de l’entrada en vigor de la llei. 
 
En aquest sentit, la Llei 4/2011, de 8 de juny, de modificació de la Llei 30/2010, de 
3 d’agost, de vegueries, per raó de la qual es modifica la disposició transitòria 
primera de la Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries, que resta redactada de la 
manera següent: 
 
"1. La constitució dels consells de vegueria, d'acord amb les demarcacions 
veguerials que defineix l'article 9, es produirà un cop hagin estat aprovades les 
modificacions de la normativa estatal a què es refereix la disposició final segona, 
incloses les relatives a l'establiment del règim electoral de la vegueria. En aquell 
moment, els consells de vegueria substituiran les diputacions provincials, d'acord 
amb el que determina l'article 91.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.” 
 
Així mateix, la disposició final primera de la Llei 4/2011, de 8 de juny, sota la 
rúbrica disposició derogatòria de la Llei 30/2010, disposa que recuperen la 
vigència els articles esmentats en l'apartat 1 de la disposició derogatòria única de 
la Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries. Aquests articles quedaran derogats en 
el moment que es constitueixin els consells de vegueria, d'acord amb el que 



 
 
 
 

 
 

estableix la disposició transitòria primera de la Llei 30/2010, en la redacció que li 
dóna l'article únic de la llei present. 

 
16. L’article 14.1 del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, pel qual s’aprova 

la refosa de les lleis 12/1983, de 14 de juliol, 26/1985, de 27 de desembre, i 
4/1994, de 20 d’abril, en matèria d’assistència i serveis socials, defineix l’àrea 
bàsica de serveis socials com la unitat territorial elemental de prestació de serveis 
que forma part de la Xarxa Bàsica de Serveis Socials de Responsabilitat Pública a 
Catalunya. 
 

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

I. Àrea bàsica de serveis socials Granollers. Correspon al municipi de 
Granollers. 

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

III. Àrea bàsica de serveis socials Resta del Vallès Oriental. Correspon al 
conjunt de municipis de la comarca de fins a vint mil habitants. 

 
18. L’article 15 del Decret legislatiu esmentat preveu com a funcions que es 

desenvolupen a l’àrea bàsica de serveis socials la programació dels serveis 
socials d’atenció primària, la seva zonificació i la seva ubicació, així com la 
prestació i gestió dels serveis socials d’atenció primària, mitjançant un o més 
equips multiprofessionals. 

 
19. L’article 26.1 del Decret legislatiu esmentat estableix que correspon als consells 

comarcals exercir les funcions que es desenvolupen en les àrees bàsiques de 
serveis socials formades per més d’un municipi. 

 
20. L’article 7.4 del Decret 27/2003, de 21 de gener, de l’atenció social primària 

disposa que correspon als consells comarcals el següent:  
 
“a) En aquelles àrees bàsiques de serveis socials formades per més d'un municipi, 
l'exercici de les funcions de programació, zonificació, ubicació, prestació i gestió 
dels serveis socials d'atenció primària, com també de coordinació dels serveis 
socials d'atenció primària del sector públic i privat d'acord amb les normes de 
coordinació dictades pel Govern de la Generalitat, i de suport informatiu, 
d'avaluació i estadístic a les tasques ordenadores i planificadores de la 
Generalitat. 
 
c) L'assessorament i la formació dels recursos humans en matèria de serveis 
socials i l'exercici d'un primer nivell de supervisió i control, sens perjudici de les 
competències atribuïdes a altres administracions.” 

 
Legislació comarcal 
 

21. L’article 25 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya preveu que 
correspon a la comarca l’exercici de les competències següents:  
 



 
 
 
 

 
 

“a) Les que li atribueix aquesta Llei en matèria de cooperació, assessorament i 
coordinació dels ajuntaments, d'acord amb el que estableix l'article 28. 
b) Les que li atribueixin les lleis del Parlament. L'atribució de competències per 
lleis sectorials s'ha de fer tenint en compte la tipologia de les comarques, sens 
perjudici de l'atribució directa de competències als ajuntaments dels municipis que 
compleixin els requisits mínims de població, capacitat econòmica o capacitat de 
gestió, d'acord amb els criteris objectius que estableixin les mateixes lleis 
sectorials. 
c) Les que li deleguin o li encarreguin de gestionar l'Administració de la 
Generalitat, la diputació corresponent, els municipis, les mancomunitats i les 
comunitats de municipis, i les organitzacions associatives d'ens locals regulades 
pels títols X i XI del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. Les delegacions o els 
encàrrecs de gestió han d'anar acompanyats de la transferència dels recursos 
necessaris per a exercir-los.” 
 

22. L’article 25.2 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, preveu que en 
l’àmbit de les seves competències, la comarca pot prestar serveis d’acord amb els 
requisits que estableix la pròpia llei. 

 
Finançament del servei d’ajuda a domicili 
 
23. L’article 59 de la LSS estableix que el sistema públic de serveis socials es finança 

amb les aportacions dels pressupostos de la Generalitat, les aportacions finalistes 
en serveis socials dels pressupostos de l'Estat, les aportacions dels pressupostos 
dels ajuntaments i d'altres ens locals, les herències intestades si correspon 
d'heretar a la Generalitat, les obres socials de les caixes d'estalvis, les aportacions 
d'altres entitats privades i les dels usuaris, en els termes que estableix aquesta 
llei. 
 

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

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

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

 
27. L’article 62 de la LSS, preveu que els ajuntaments i l'Administració de la 

Generalitat comparteixen el finançament dels serveis socials bàsics, incloent-hi els 
equips de serveis socials, els programes i projectes, el servei d'ajuda a domicili i 
els altres serveis que es determinin com a bàsics. Sens perjudici que els serveis 
socials bàsics han de tendir a la universalitat i la gratuïtat, l'usuari o usuària pot 
haver de copagar el finançament de la teleassistència i dels serveis d'ajuda a 
domicili. 
 
L'aportació de la Generalitat als serveis socials bàsics s'ha de fixar en els seus 
pressupostos, d'acord amb el que estableixin el Pla estratègic de serveis socials i 



 
 
 
 

 
 

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

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

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

30. L’article 67 de la LSS estableix el següent: 
 
“1. L'Administració, per a determinar la participació dels usuaris, ha de tenir en 
compte la naturalesa del servei, el cost de referència, la capacitat econòmica de 
l'usuari o usuària, especialment el seu nivell de renda, i el sector de població a qui 
s'adreça la prestació o el servei. 
2. La determinació de les participacions s'ha de fonamentar en els principis 
d'equitat, solidaritat i redistribució. La Generalitat ha d'establir i regular un sistema 
de bonificacions per a la participació en les prestacions garantides, per tal 
d'atendre situacions d'insuficiència de recursos de l'usuari o usuària. Les 
bonificacions s'han d'establir en funció del nivell de renda personal i de les 
obligacions econòmiques respecte a les persones que l'usuari o usuària tingui a 
càrrec. 
3. En el supòsit a què fa referència l'article 66.2, l'usuari o usuària pot participar en 
el cost del servei mitjançant l'aplicació compensatòria en origen de les pensions 
econòmiques públiques de les quals pugui ésser beneficiari. 
4. No s'ha d'excloure ningú dels serveis o prestacions garantits per manca de 
recursos econòmics. Tampoc no s'ha de condicionar la qualitat del servei o la 
prioritat o urgència de l'atenció a la participació econòmica.” 

 
31. La Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial decret legislatiu 

2/2004, de 5 de març.  
 
Reglament comarcal 
 

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

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

 
“El servei bàsic d’ajuda a domicili és el conjunt d’actuacions que configuren el 
nivell mínim d’atenció a la persona que es presta en el seu domicili. Aquestes 
actuacions tenen caràcter assistencial, preventiu, socioeducatiu  per persones i 



 
 
 
 

 
 

nuclis familiars i de suport a les persones cuidadores no professionals. Està 
contingut dins del pla d’atenció social i comprèn el servei de cura de la persona i 
de la llar i/o el servei de neteja de la llar.” 
 

34. L’article 4.1.2 del REGLAMENT defineix el servei de cura de la persona i de la llar:  
 
“El servei de cura de la persona i de la llar inclou les actuacions de caràcter 
personal i les actuacions de suport a altres persones cuidadores no professionals. 
 
Comprèn les activitats i tasques que fonamentalment recauen sobre les persones 
usuàries i que s’adrecen a promoure i mantenir la seva autonomia personal, a 
fomentar hàbits adequats de conducta i a adquirir habilitats bàsiques pel 
desenvolupament personal en el domicili i en la seva relació amb la comunitat. 
 
En forma part l’atenció personal, com a ara la higiene i la cura personal, 
l’alimentació, el suport al seguiment mèdic i la presa de la medicació, les 
mobilitzacions, els acompanyaments fora del domicili, el suport emocional o el 
suport administratiu i de l’economia domèstica. 
 
També en forma part l’aprenentatge d’hàbits, com ara l’afavoriment de l’auto-cura, 
el manteniment de la llar, la socialització, el suport en tasques d’atenció, 
l’acompanyament i cura a menors, la preparació del menjar en el domicili, les 
compres domèstiques i en general tots aquells que fomentin el desenvolupament i 
autonomia personal.  
 
Formen part d’aquesta categoria les actuacions de suport a les persones 
cuidadores no professionals, les quals constitueixen la xarxa natural d’atenció a 
les persones beneficiàries del servei. Són actuacions adreçades a millorar les 
capacitats de cura i a prevenir situacions d’esgotament emocional, com ara 
l’assessorament, el suport en la utilització de tècniques i eines d’atenció a la 
persona o el suport emocional.” 

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

 
“El servei de neteja de la llar inclou les actuacions de caràcter domèstic. 
 
Són activitats i tasques adreçades fonamentalment a la cura de la llar com a 
suport a l’autonomia personal i de la unitat de convivència. Formen part 
d’aquestes actuacions les activitats i tasques de preparació del menjar en el 
domicili, les compres domèstiques, el rentat i cura de la roba en el domicili, la 
neteja de la llar, la neteja de xoc i els petits manteniments, com ara canvis de 
bombetes o ampolles de butà. 
 
La neteja de la llar comprèn únicament la neteja dels espais que s’utilitzen en el 
desenvolupament de la vida diària de la persona beneficiària. Aquest servei no 
inclou els patis exteriors, zones  comunitàries o veïnals, tals com escales, patis de 
la comunitat o altres.” 

 
36. L’article 4.3 del REGLAMENT defineix els serveis complementaris d’ajuda a 

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



 
 
 
 

 
 

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

 
Sistema de provisió del servei 

 
37. L’article 62.5 de la LSS preveu que l'ens local titular de l'àrea bàsica de serveis 

socials pot decidir el sistema de provisió de serveis, per a l'ajuda a domicili i la 
teleassistència, d'acord amb les formes de prestació que s'estableixin per 
reglament. 

 
38. L’article 11 del REGLAMENT estableix que el servei d’ajuda a domicili es gestiona 

de forma indirecta i corresponen al CONSELL COMARCAL les funcions de 
coordinació, seguiment, supervisió i avaluació. 

 
Tractament de les dades 

 
39. El registre d’activitats de tractament del Servei d’ajuda a domicili  del Consell 

Comarcal del Vallès Oriental.  
 
Establiment de les fórmules de gestió del servei 
 
40. L’article 41.2 de la LSS estableix que la col·laboració interadministrativa inclou 

l'establiment per conveni de fórmules de gestió conjunta dels serveis.  
 

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

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

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

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

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

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

PACTES 
 

CAPÍTOL 1. OBJECTE 



 
 
 
 

 
 

 
Primer. Objecte 
 
Aquest conveni té per objecte establir la relació, la participació, les obligacions, la 
coordinació i la cooperació entre el  CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT en la 
gestió i la prestació del servei d’ajuda a domicili al municipi de Lliçà D’Amunt en 
endavant el MUNICIPI, d’acord amb el reglament del servei d’ajuda a domicili aprovat 
pel CONSELL COMARCAL.  
 
Amb la seva signatura, l’AJUNTAMENT formalitza la inclusió en l’àmbit territorial del 
servei d’ajuda a domicili del Vallès Oriental als efectes de l’article 2.4 del 
REGLAMENT.  

 
CAPÍTOL 2. ABAST DE LA PRESTACIÓ 

 
Segon. Abast de la prestació 

 
1. El CONSELL COMARCAL gestiona i presta en el MUNICIPI el servei d’ajuda a 

domicili següent:   
 
a) El servei de cura de la persona i de la llar. Aquest servei s’inclou en el servei 

bàsic d’ajuda a domicili.  
b) El servei de neteja de la llar. Aquest servei s’inclou en el servei bàsic d’ajuda a 

domicili. 
 

2. Als efectes d’aquest conveni, s’entén com a servei bàsic d’ajuda a domicili i servei 
de cura de la persona i de la llar allò que preveu respectivament l’art. 4.1 i 4.1.2 
del REGLAMENT, consideracions jurídiques 33a i 34a d’aquest conveni. Com a 
servei de neteja de la llar s’entén allò que preveu l’art. 4.1.3 del REGLAMENT, 
consideració jurídica 35a d’aquest conveni, i com a serveis complementaris 
d’ajuda a domicili allò que preveu l’article 4.3 del REGLAMENT, consideració 
jurídica 36a d’aquest conveni. 

 
3. El CONSELL COMARCAL i els ajuntaments que formen part de l’àmbit territorial 

del servei d’ajuda a domicili del Vallès Oriental a efectes del REGLAMENT, 
acordaran si s’escau dins dels mecanismes de participació que s’escaiguin, 
l’establiment de l’ordenança reguladora del copagament del CONSELL 
COMARCAL que imposi l’obligació de satisfer un preu públic per a la prestació del 
Servei d’ajuda a domicili a l’empara del previst a l’article 41 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, l’article 12 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de 
l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, i l’article 
31 de la Llei 12/2007, d’11 d’ octubre, de serveis socials a Catalunya.  

 
4. El CONSELL COMARCAL presta el servei d’ajuda a domicili en qualsevol de les 

formes de gestió de serveis públics admeses en dret. 
 
 

Tercer. Obligacions del CONSELL COMARCAL  
 
El CONSELL COMARCAL s’obliga a: 
 
a) Prestar el servei de cura de la persona i de la llar en el MUNICIPI, en els 

termes que estableix aquest conveni. 



 
 
 
 

 
 

 
b) Prestar el servei de neteja de la llar en el MUNICIPI, en els termes que 

estableix aquest conveni. 
 

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

 
La descripció de les funcionalitats de l’actual sistema de gestió és el següent:  
 

i. Gestió de les altes de la persona beneficiària: permet introduir la 
informació i les dades relatives a la situació de la persona beneficiària i 
les persones de referència. 

ii. Registre dels instruments de valoració dels aspectes socials i de salut: 
permet introduir i registrar els formularis per a la valoració posterior de 
la prestació. 

iii. Gestió del registre de sol·licitud de prestacions: gestió de les dades 
relatives a la prestació que es sol·licita, serveis, terminis, tipus, etc. 
Permet generar la documentació relativa al servei. 

iv. Generació de la proposta de servei: permet introduir les freqüències i 
intensitats, els horaris, les tasques i la informació relativa al servei. 

v. Modificació d’expedients: procediment que permet modificar o renovar 
prestacions. 

vi. Registre de les baixes temporals: procediment que permet gestionar les 
baixes temporals dels serveis així com posteriorment reactivar-los amb 
o sense canvis. 

vii. Gestió de les baixes definitives: procés que permet extingir la prestació 
dels serveis concedits. 

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

domicili.  
 

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

 
f) Resoldre l’atorgament o denegació del servei d’ajuda a domicili fixant-ne la 

intensitat i freqüència del servei, d’acord amb el REGLAMENT. 
 

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

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

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

 
j) Tractar les dades de caràcter personal que s’obtinguin per raó de la prestació 

d’aquest servei d’acord amb les previsions del Reglament (UE) 2016/679 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció 
de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la 
lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglament general de protecció de dades) (DOUE 4.5.2016) i la Llei orgànica 
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels 



 
 
 
 

 
 

drets digitals, o la normativa que els substitueixi. 
 

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

 
Quart. Obligacions de l’AJUNTAMENT 
 
L’AJUNTAMENT s’obliga a: 

 
a) Consignar en els seus pressupostos les dotacions necessàries per a finançar el 

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

 
b) Pagar al CONSELL COMARCAL les liquidacions corresponents al preu per a la 

prestació del servei d’ajuda a domicili que resulti del règim econòmic que 
preveu aquest conveni.  
 

c) Valorar i tramitar les sol·licituds del servei d’ajuda a domicili per determinar la 
idoneïtat de la prestació d’acord amb allò que preveu el REGLAMENT amb 
expressa subjecció a les normes establertes per a la valoració, l’aplicació de 
les intensitats i la determinació del nivell de risc. L’AJUNTAMENT ha de fer ús 
del sistema de gestió informatitzada del CONSELL COMARCAL i n’ha 
d’introduir i validar les dades de la sol·licitud i de la persona beneficiària, els 
instruments de valoració, el pla d’atenció social i les corresponents revisions, 
interrupcions, baixes temporals i extincions del servei.  

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

el REGLAMENT. 
 

e) Revisar la prestació del servei d’ajuda a domicili d’acord amb el REGLAMENT.  
 
En els casos en què es prevegi donar continuïtat al servei, l’AJUNTAMENT ha 
de tramitar la proposta de continuïtat d’aquest al CONSELL COMARCAL amb 
una antelació mínima de 15 dies naturals abans de la data de finalització.  
 

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

 
g) Cedir totes aquelles dades necessàries al CONSELL COMARCAL d’acord amb 

la normativa de protecció de dades per a la prestació del servei d’ajuda a 
domicili. 
 

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

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

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

 
k) Comprovar el compliment i efectivitat de les condicions o requisits determinants 



 
 
 
 

 
 

per a l’atorgament del servei d’ajuda a domicili. 
 

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

m) Tractar les dades de caràcter personal que s’obtinguin per raó de la prestació 
d’aquest servei d’acord amb les previsions del Reglament (UE) 2016/679 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de 
les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure 
circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglament general de protecció de dades) (DOUE 4.5.2016) i la Llei orgànica 
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels 
drets digitals, o la normativa que els substitueixi. 
 

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

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

 
CAPÍTOL 3. RÈGIM ECONÒMIC 

 
Cinquè.  Import  
 
L’AJUNTAMENT ha de pagar al CONSELL COMARCAL l’import per la prestació 
del servei d’ajuda a domicili en el MUNICIPI que resulta de les operacions 
següents, d’acord amb el sistema de liquidacions previst en el pacte sisè d’aquest 
conveni:  
 

 I = (A + B + C) – (CP) 
 
Els paràmetres són: 
 
1. I =  Import que l’AJUNTAMENT satisfà al CONSELL COMARCAL  

 
2. A = En el cas que s’hagi prestat el servei de cura de la persona i de la llar, 

l’import que resulta de l’execució de les operacions següents:  
 

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

Els paràmetres són: 
 
i. A =  Import pel servei de cura de la persona i de la llar.  

 
ii. B1 = Nombre d’hores del servei de cura de la persona i de llar prestades pel 

CONSELL COMARCAL en el MUNICIPI. 
 

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



 
 
 
 

 
 

relació amb el municipi.  
 

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

 
3. B = En el cas que s’hagi prestat el servei de neteja de la llar, l’import que 

resulta de l’execució de les operacions següents: 
 

)}1x (E )2x D 2C(B = {    
 

Els paràmetres són: 
 

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

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

 
iii. D2 = Preu/hora del servei de neteja de la llar que ha de satisfer el 

CONSELL COMARCAL per aquest servei, IVA i altres impostos que gravin 
la prestació del servei inclosos, segons l’expedient de contractació del 
servei d’ajuda a domicili del CONSELL COMARCAL en relació amb el 
MUNICIPI. 

 
iv. E1 = Correspon a un 1,0966 en concepte de despeses de gestió del servei 

d’ajuda a domicili, com ara el sistema de gestió informatitzada, el personal 
adscrit al servei, les despeses generals, la inspecció i la supervisió del 
servei i la implantació del sistema de gestió de qualitat del servei d’ajuda a 
domicili. 

 
4. C = En el cas que s’hagin prestat serveis complementaris d’ajuda a domicili, 

l’import que resulta de l’execució de les operacions següents:  
 

) X Nx E N) } + ... + { (D3) X (F4x E 5) } + { (D2) X (F3x E 4) } + { (D1) X (F2x E 3C=( { (D

})〕)NF( 
 

Els paràmetres són: 
 

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

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

 
iii. E2 = Preu/hora del servei complementari de bany adaptat que ha de 

satisfer el CONSELL COMARCAL per aquest servei, IVA i altres impostos 
que gravin la prestació del servei inclosos, segons l’expedient de 
contractació del servei d’ajuda a domicili del CONSELL COMARCAL en 
relació amb el MUNICIPI. 

 
iv. F1 = Correspon a un 1,0966 en concepte de despeses de gestió del servei 

d’ajuda a domicili, com ara el sistema de gestió informatitzada, el personal 
adscrit al servei, les despeses generals, la inspecció i la supervisió del 



 
 
 
 

 
 

servei i la implantació del sistema de gestió de qualitat del servei d’ajuda a 
domicili. 

 
v. D4 = Nombre d’hores del servei complementari de bugaderia prestades pel 

CONSELL COMARCAL en el MUNICIPI. 
 

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

 
vii. F2 = Correspon a un 1,0966 en concepte de despeses de gestió del servei 

d’ajuda a domicili, com ara el sistema de gestió informatitzada, el personal 
adscrit al servei, les despeses generals, la inspecció i la supervisió del 
servei i la implantació del sistema de gestió de qualitat del servei d’ajuda a 
domicili. 

 
viii. D5 = Nombre d’hores del servei complementari d’àpats a domicili prestades 

pel CONSELL COMARCAL en el MUNICIPI. 
 

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

 
x. F3 = Correspon a un 1,0966  en concepte de despeses de gestió del servei 

d’ajuda a domicili, com ara el sistema de gestió informatitzada, el personal 
adscrit al servei, les despeses generals, la inspecció i la supervisió del 
servei i la implantació del sistema de gestió de qualitat del servei d’ajuda a 
domicili. 

 
xi. DN = Nombre d’hores d’altres serveis complementaris prestades pel 

CONSELL COMARCAL en el MUNICIPI. 
 

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

 
xiii. FN = Correspon a un 1,0966 en concepte de despeses de gestió del servei 

d’ajuda a domicili, com ara el sistema de gestió informatitzada, el personal 
adscrit al servei, les despeses generals, la inspecció i la supervisió del 
servei i la implantació del sistema de gestió de qualitat del servei d’ajuda a 
domicili. 
 

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

 



 
 
 
 

 
 

Sisè. Pagament 
 
1. El pagament del servei d’ajuda a domicili el fa efectiu l’AJUNTAMENT en la 

forma següent:  
 
a) El CONSELL COMARCAL liquida trimestralment en els terminis següents:  
 

1. El mes d’abril de cada any de vigència d’aquest conveni pel que fa als 
mesos de gener, febrer i març immediatament anteriors. 
 

2. El mes de juliol de cada any de vigència d’aquest conveni pel que fa als 
mesos d’abril, maig i juny immediatament anteriors. 
 

3. El mes d’octubre de cada any de vigència d’aquest conveni pel que fa 
als mesos de juliol, agost i setembre immediatament anteriors. 
 

4. El mes de gener de cada any de vigència d’aquest conveni, pel que fa 
als mesos d’octubre, novembre i desembre immediatament anteriors. 

 
En relació amb el finançament de la Generalitat de Catalunya pel SAD 
social, llur import per a l’AJUNTAMENT s’inclourà en una liquidació ad hoc 
una vegada s’hagi formalitzat el Dictamen de la Comissió d’Avaluació i 
Seguiment sobre el compliment d’objectius de cada servei/programa 
establert en els acords del Contracte programa.   
 
En relació amb el finançament de la Generalitat de Catalunya pel SAD 
dependència, llur import per a l’AJUNTAMENT s’inclourà en una liquidació 
ad hoc una vegada s’hagi formalitzat el Dictamen de la Comissió 
d’Avaluació i Seguiment sobre el compliment d’objectius d’acord amb la 
justificació aprovada segons el sistema d’informació de la dependència 
(SIDEP). 
 
El CONSELL COMARCAL ha de notificar a l’AJUNTAMENT les 
liquidacions esmentades.  
 

b) En el termini d’un mes des de la recepció de la notificació de cadascuna de 
les liquidacions esmentades amb anterioritat, l’AJUNTAMENT ha de pagar 
al CONSELL COMARCAL l’import resultant.  

 
c) L’AJUNTAMENT s’ha de fer càrrec dels interessos de demora i/o de les 

despeses financeres i/o de finançament que li ocasioni al CONSELL 
COMARCAL els seus possibles retards en el pagament del servei.  

 
d) El CONSELL COMARCAL iniciarà l’expedient de compensació, de 

conformitat amb el que preveu la legislació vigent, quan l’AJUNTAMENT 
sigui deutor del CONSELL COMARCAL per raó de les liquidacions 
efectuades o pels conceptes que preveu l’apartat c) anterior. 
 

2. El CONSELL COMARCAL pot canviar el règim de liquidació de trimestral a 
mensual, sempre i quan ho comuniqui prèviament a l’AJUNTAMENT 
mitjançant la plataforma EACAT.  

 
Setè. Encàrrec d’hores  

 



 
 
 
 

 
 

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

 
2. Nogensmenys el que preveu l’apartat anterior, l’òrgan competent de 

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

 
3. Nogensmenys el que preveu l’apartat primer d’aquest pacte, l’òrgan competent 

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

 
4. En relació amb els apartats primer, segon i tercer d’aquest pacte, el CONSELL 

COMARCAL pot denegar l’encàrrec d’hores de l’AJUNTAMENT si l’increment 
o la reducció d’hores iguala o excedeix el límit que la legislació de contractes 
fixa per a considerar-ho com una alteració de les condicions essencials de 
licitació i adjudicació dels contractes. Per aquest càlcul s’ha de tenir en compte 
també l’increment o la reducció d’hores que puguin encarregar els ajuntaments 
que siguin en el mateix expedient de contractació que l’AJUNTAMENT.  
 
El CONSELL COMARCAL també pot denegar els encàrrecs d’hores per cas 
d’impagament de l’AJUNTAMENT de les liquidacions que efectuï el CONSELL 
COMARCAL que resultin del règim econòmic que preveu aquest conveni. 

 
5. En tots els casos, les reduccions de les hores encarregades no poden afectar 

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

 
 



 
 
 
 

 
 

6. Les hores estimades de servei d’ajuda a domicili per a l’any 2020 són les 
següents:  

 

Municipi 

Servei de 
cura de la 
persona i 
de la llar 

Servei de 
neteja de 

la llar 

Servei 
d'àpats a 
domicili 

Servei de 
bugaderia 

externa 

Servei de 
bany 

adaptat 

Lliçà 
d’Amunt 0 240 

    
 

Vuitè. Encàrrec de serveis  
 
1. L’AJUNTAMENT pot encarregar altres serveis d’ajuda a domicili dels previstos 

en el REGLAMENT. 
 

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

 
3. El CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT instrumentaran l’encàrrec de 

serveis mitjançant una addenda al conveni. 
 

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

 
CAPÍTOL 4. PARTICIPACIÓ 

 
Novè. Comissió de seguiment 
 
1. L’AJUNTAMENT participa en el servei i les altres actuacions mitjançant una 

comissió integrada pels membres següents:  
 
a) El president o presidenta del CONSELL COMARCAL que la presideix, o en 

el seu defecte el conseller o consellera comarcal de l’àrea on estigui 
adscrit el servei d’ajuda a domicili, o en el seu defecte el gerent del 
CONSELL COMARCAL.  
 

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

 
c) El secretari o secretària. La secretaria és exercida per un vocal o una vocal 

del mateix òrgan o per una persona al servei de l’administració pública 
corresponent. En aquest darrer cas, assisteix a les sessions amb veu i 
sense vot. 

 
2. Les funcions de la Comissió de seguiment són:  

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

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

 
c) La promoció d’un procés de cooperació intermunicipal que augmenti la 



 
 
 
 

 
 

coherència del servei d’ajuda a domicili en l’àmbit territorial del servei i que 
estableixi criteris i eines comuns de treball. 
 

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

e) Les altres funcions que prevegi aquest conveni.  
 

CAPÍTOL 5. VIGÈNCIA I JURISDICCIÓ 
 

Desè. Vigència 
 
1. Aquest conveni entra en vigor l’1 de maig de 2020 i és vigent fins al 31 de 

desembre de 2023. 
 

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

3. La formalització d’aquest conveni substitueix a tots els efectes el conveni del 
servei d’ajuda a domicili subscrit amb anterioritat entre el CONSELL 
COMARCAL i l’AJUNTAMENT. 

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

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

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

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

qualsevol de les parts. 
 

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

 
Dotzè. Jurisdicció  
 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquest 
conveni seran de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós 
administratiu. 
  
Les parts, després de llegir el present conveni de col·laboració, mostren la seva 
conformitat, ratifiquen el seu contingut i el signen. 
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