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Comunicat de premsa 
Data: 25/10/2018 

Acords del Ple ordinari de 25 d’octubre de 2018 

1. APROVAR L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA 
ANTERIOR DE DATA DE 25 D’OCTUBRE DE 2018. 

L’acta s’aprova per unanimitat 

 

2.- Presa de Possessió del regidor del Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura 
de Progrés (PSC), senyor Armando Cañizares Batlle, expedient 8371/2018 de Secretaria. 

 La Junta Electoral Central ha tramès la credencial de regidor per la llista de candidats 
presentada pel PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE 
PROGRÉS (PSC-CP), a les darreres eleccions a favor del senyor Armando Cañizares Batlle 
en substitució per renúncia del senyor Francisco Javier Ortega Guillén, en conseqüència, 
d’acord amb el que preveu la Legislació vigent procedeix, observades les formalitats que 
preveu la normativa electoral, que prengui possessió del seu càrrec, raó per la qual, d’acord 
amb el que disposa l’article 108.8 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General, se li formula 
la pregunta següent: 

“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les funcions del càrrec de 
regidora de l’Ajuntament de Caldes de Montbui amb lleialtat al Rei i al President de la 
Generalitat de Catalunya i respectar i fer respectar la Constitució com a norma fonamental de 
l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?” 

Pren la paraula el senyor Armando Cañizares Batlle 

a. “Sí, ho prometo”. 

Tot seguit, el senyor Alcalde li fa entrega de la insígnia municipal.” 

 

3.- Aprovar la modificació de diferents acords aprovats al Ple de l’Ajuntament , relatius a 
l'organització del cartipàs municipal 2015-2019, amb motiu de la presa de possessió del 
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regidor Armando Cañizares Batlle, del Grup municipal del Partit dels Socialistes de 
Catalunya i Candidatura de Progrés, expedients números 512/2015, 524/2015, 525/2015, 
532/2015, 533/2015 i 574/2015. 

 

Primer. Nomenar el regidor senyor Armando Cañizares Batlle com a membre integrant del Grup 
municipal Socialista (PSC) i Portaveu titular d’aquest grup, en substitució de la senyor 
Francisco Javier Ortega Guillén. 

Segon. Aprovar la modificació del nomenament dels Portaveus que integren la Junta de 
Portaveus, pel que fa al portaveu titular del PSC, essent des de la data d’avui, el següent: 

On diu: 

- Pel Grup municipal Socialista (PSC):  

• Titular senyor Francisco Javier Ortega Guillén 

• Suplent senyor Javier Moreno Garcia 

Ha de dir: 

- Pel Grup municipal Socialista (PSC):  

• Titular senyor Armando Cañizares Batlle 

• Suplent senyor Javier Moreno Garcia 

 

Tercer. Aprovar la modificació dels membres integrants de la Comissió Informativa de les 
matèries de Ple, pel que fa als vocals representants titulars i suplents del PSC, essent des de la 
data d’avui, els següents: 

On diu: 

- Representants del Grup municipal Socialista (PSC): 

- Titular/suplent: Francisco Javier Ortega Guillén/Javier Moreno Garcia 
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Ha de dir: 

- Representants del Grup municipal Socialista (PSC): 

- Titular/suplent: Armando Cañizares Batlle/Javier Moreno Garcia 

Quart. Aprovar la modificació dels membres integrants de la Comissió Especial de Comptes, 
pel que fa als vocals representants titulars i suplents del PSC, essent des de la data d’avui, els 
següents: 

On diu: 

- Representants del Grup municipal Socialista (PSC): 

- Titular/suplent: Francisco Javier Ortega Guillén/Javier Moreno Garcia 

Ha de dir: 

- Representants del Grup municipal Socialista (PSC): 

- Titular/suplent: Armando Cañizares Batlle/Javier Moreno Garcia 

 

Cinquè. Aprovar la modificació dels vocals representants de la Comissió Informativa prèvia al 
ple en funcions de Junta General de la societat GESTIÓ MUNICIPAL DE SERVEIS, SA, pel 
que fa als vocals representants titulars i suplents del PSC, essent des de la data d’avui, els 
següents: 

On diu: 

- Representants del Grup municipal Socialista (PSC): 

- Titular/suplent: Francisco Javier Ortega Guillén/Javier Moreno Garcia 

Ha de dir: 

- Representants del Grup municipal Socialista (PSC): 
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- Titular/suplent: Armando Cañizares Batlle/Javier Moreno Garcia 

Sisè. Aprovar la modificació dels membres integrants del CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL i 
designar representants municipals de l’Ajuntament, pel que fa als vocals representants titulars 
i suplents del PSC, essent des de la data d’avui, els següents: 

On diu: 

Vocals: 

(...) 

Titular/suplent: Javier Moreno Garcia/Francisco Javier Ortega Guillén (PSC) 

(...) 

Ha de dir: 

Vocals:  

(...) 

Titular/suplent: Javier Moreno Garcia/Armando Cañizares Batlle (PSC) 

(...) 

Setè. Fer públics aquests acords al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya i al Tauler d’Anuncis municipal, en compliment del que disposen 
els articles 44.2 i 46.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el 
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 

Vuitè. Notificar aquests acords als regidors designats en el benentès que si, en el termini de 
CINC dies des de la recepció de la notificació, no manifesten res en contra s’entendrà que 
accepten tàcitament els nomenaments que conté.  

Novè. Notificar l’acord a les persones interessades. 
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Desè. Contra aquest acte administratiu que és definitiu en via administrativa podeu interposar 
en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació 
d’aquest acord, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius 
de la província de Barcelona. 

Tanmateix, podeu interposar contra aquest acte administratiu recurs de reposició atès l’article 
77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció 
de la notificació d’aquest acord, i contra la seva resolució i en el termini de dos mesos recurs 
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius. En el supòsit que no es 
dictés resolució expressa en el termini d’un mes s’entendrà expedita la via contenciosa durant 
sis mesos. 

El punt s’aprova per unanimitat. 

 4.- Nomenar la senyora Núria Carné Navarro, regidora de Desenvolupament Econòmic 
de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, en substitució del senyor Josep Ramon Marañés 
Vidal, representant municipal a l’Assemblea General de la Xarxa Local de Consum de la 
Diputació de Barcelona, expedient 541/2015 (G1215-2015-9). 

Primer. Nomenar la senyora Núria Carné Navarro, regidora de Desenvolupament Econòmic de 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui, en substitució del senyor Josep Ramon Marañés Vidal, 
representant municipal a l’Assemblea General de la Xarxa Local de Consum de la Diputació de 
Barcelona.  

Segon. Notificar aquest acord a la regidora senyora Núria Carné Navarro i a l’Assemblea 
General de la Xarxa Local de Consum de la Diputació de Barcelona.  

Tercer. Fer públic aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya i al tauler municipal de la corporació, en compliment del que 
disposen els articles 44.2 i 46.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 

Quart. Contra aquest acte administratiu que és definitiu en via administrativa podeu interposar 
en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació 
d’aquest acord, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius 
de la província de Barcelona. 
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El punt s’aprova amb els vots a favor d’ERC, SC, PDeCAT, PSC i UPC i l’abstenció del PPC.  

 

  

5.- Aprovar les actes de negociació entre sindicats, Comitè d'Empresa i l'Ajuntament de 
Caldes de Montbui números 16, 17 i 18, exp. número 8258/2018 de Recursos Humans. 

 Primer. Aprovar les actes de negociació número 16, 17 i 18 de 18 i 26 de setembre i 15 de 
novembre de 2018, respectivament, que consten a l’expedient.  

Segon. Aprovar l’increment salarial per a l’any 2018 i la modificació de l’article 26è Malaltia i 
Accidents, de l’Acord de Condicions de Treball Comunes dels Empleats Públics de l’Ajuntament 
de Caldes de Montbui: 

Article 26è. Malalties i accidents  

 26.1 El tercer dia d’absència per malaltia o accident, s’haurà de presentar el corresponent 
justificant de baixa mèdica, que haurà de fer referència al primer dia d’absència, i 
setmanalment els oportuns comunicats de confirmació. El comunicat d’alta es presentarà el 
mateix dia de la seva incorporació. Tant en l’alta com en la baixa, el personal haurà d’avisar al 
seu cap d’aquest fet.  

 26.2 En el cas d’absència per indisposició per un temps inferior a tres dies solament serà 
necessari presentar amb posterioritat el corresponent justificant mèdic de la Seguretat Social 
especificant la necessitat de repòs. En tots dos casos s’haurà de comunicar l’absència 
telefònicament al cap de la seva Àrea.  

 Durant els primers 3 dies d’indisposició l’any natural, els empleats percebran el 100% de les 
seves retribucions.  

 Durant el 4t dia d’indisposició l’any natural, els empleats percebran el 50% de les seves 
retribucions, poden percebre el 100% de les seves retribucions, bé amb hores de treball ja 
recuperades, o bé amb hores a recuperar. Les hores recuperades o a recuperar seran el 50% 
corresponent a la jornada del dia en què hagi estat en indisposició.  

 26.3 Subsidi per Incapacitat temporal  
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 Primer. El subsidi per incapacitat temporal (d’ara endavant IT), tant per contingències comunes 
com per contingències professionals dels empleats públics de l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui, serà complementat amb un import des del primer dia de la IT, que sumat a la 
prestació del Règim General de la Seguretat Social o de la prestació per IT de l’Ajuntament de 
Caldes de Montbui en el cas dels funcionaris integrats, abasti el cent per cent (100%) de les 
retribucions fixes del mes d’inici de la IT de l’empleat/ada.  

 Els empleats públics de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, percebran el total de les pagues 
extraordinàries a les que tinguin dret si durant el període de meritació semestral d’aquestes han 
estat en situació d’IT.  

 Segon. Abonament de la millora de la IT en la situació d’IT directa. A partir de la pròrroga de la 
IT el dia 366, fins el dia 545 d’aquesta, l’empleat percep el subsidi per IT en forma de pagament 
directe per part de la mútua col·laboradora de la seguretat social.  

Per tal que l’Ajuntament sigui coneixedor de l’import que se li abona en concepte de subsidi per 
la mútua col·laboradora de la Seguretat Social, i conseqüentment abonar la diferència entre 
aquest subsidi i el 100% de les seves retribucions, l’empleat haurà de justificar aquest import al 
servei de Recursos Humans, mitjançant document o certificació expedit per la mútua 
col·laboradora.  

L’import de la part a abonar per l’Ajuntament de Caldes de Montbui per aquest concepte, es 
farà efectiu en un termini màxim de dos mesos des de la comunicació efectuada al servei de 
Recursos Humans de l’Ajuntament de Caldes de Montbui. 

 L’empleat percebrà la millora del subsidi de la IT a partir del dia 1 i fins que aquest causi baixa 
a la seguretat social per haver sobrepassat els 545 dies d’IT. 

 26.4 Quan es comprovi sota el control de la inspecció mèdica, que el lloc de treball o l’activitat 
prestada, perjudica o pot perjudicar de forma temporal la salut d’un determinat personal, aquest 
serà traslladat a un altre lloc més adient prèvia petició, sempre que hi hagi un lloc de treball 
vacant equivalent a la seva categoria. En el cas de no haver-hi un lloc de treball vacant 
s’aplicarà la normativa vigent.  

 26.5 Així mateix es tindrà una cura especial amb les dones embarassades, si el seu treball pot 
afectar negativament la seva salut o la del fetus, i segons prescripció mèdica, s’actuarà d’acord 
amb la normativa vigent. 
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 26.6 En finalitzar el permís de maternitat, l’afectada es reincorporarà al mateix lloc de treball i 
amb les mateixes condicions.  

 26.7 Així mateix, les baixes degudament acreditades durant els mesos d’embaràs, no 
computaran com a temps de permís de maternitat, llevat de les directament imputables al 
procés de gestació.  

 Tots els empleats i empleades de la policia local, les brigades d’obres i de jardins i l’Escola 
Bressol, a l’edat de 55 anys, prèvia petició, passaran a una segona activitat, sempre que hi hagi 
un lloc de treball vacant del seu grup A1, A2, C1, C2 o agrupacions professionals, sempre que 
compleixin les condicions i capacitats necessàries per ocupar l’esmentat lloc de treball.  

 26.8 Segona activitat. El personal laboral fix passarà a realitzar serveis sedentaris o 
secundaris en el mateix o en altres departaments de l’Ajuntament quan al·leguin motius 
d’incapacitat total, tenint en compte la disponibilitat de places vacants en plantilla i/o la 
possibilitat d’intercanvi dins del mateix Ajuntament sempre que els serveis ho permetin i previ al 
seguiment del procés selectiu que correspongui, quan s’escaigui.  

 26.9 En el termini de sis mesos des de l’aprovació d’aquest Acord, la Comissió de Seguiment 
estudiarà i proposarà un reglament de segona activitat del personal al servei de l’Ajuntament de 
Caldes de Montbui. 

26.10 D’acord amb el que disposa la disposició addicional cinquantena quarta de la Llei 6/2018, 
apartat quatre, l’Ajuntament de Caldes de Montbui dissenyarà un pla de control d’absentisme 
que serà de objecte de difusió pública a través del respectiu Portal de Transparència. En 
l’esmentat portal serà igualment objecte de publicació les dades d’absentisme, classificats per 
la seva causa, amb una periodicitat mínima semestral. 

 - Increment de les retribucions del personal com a conseqüència de la Llei 6/2018, de 3 
de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2018. 

 Incrementar les retribucions del personal al servei de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, en 
els percentatges següents, de conformitat amb el que disposa l’article 18, apartat Dos de la Llei 
6/2018 de PGE: 

 - Un increment retributiu de tots els conceptes salarials de l’1,5% sobre les retribucions de 
l’any 2017, amb efectes retroactius al dia 1 de gener de 2018. 
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- Un increment retributiu addicional de tots els conceptes salarials, del 0,25% sobre les 
retribucions de l’any 2017, amb efectes retroactius al dia 1 de juliol de 2018, atès que el PIB de 
l’any 2017 a preus constants ha estat del 3,1% 

 - Així mateix, s’acorda destinar un 0,3% de la massa salarial de pressupost del capítol I de 
l’any 2017 a equiparació de complements específics, per aplicació de la corba retributiva de 
l’Acord de Condicions de Treball Comunes de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, 
incrementada pels anys 2016, 2017 i 2018, de conformitat amb les Lleis de Pressupostos 
Estatals, dels llocs de treball següents: 

ANNEX D'EQUIPARACIÓ 
SALARIAL 

DENOMINACIÓ 2011 2012 Valoració 2016 2017 2018 Diferència Empleats Diferència total
Any 

Equiparació 

Operari d’Obres    18.518,90      19.334,35   123    19.527,69      19.722,97     20.733,77    2.214,87 €  1 
           2,214,87 

€ 2018

Operari PJZV    18.518,90      19.334,35   123    19.527,69      19.722,97     20.733,77    2.214,87 €  1 
           2,214,87 

€ 2018

Operari SS.GG.    18.518,90      19.334,35   123    19.527,69      19.722,97     20.733,77    2.214,87 €  3 
           6.644,62 

€ 2018

Bidell    18.230,21      19.060,97   116    19.251,58      19.444,10     20.440,61    2.210,40 €  3 
           6.631,19 

€ 2018

TOTAL - - - - - - - - 17.705,55 € 2018

Tercer. Publicar l’acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, i trametre còpia al Departament de Treball de la Generalitat de 
Catalunya, pel seu degut registre. 

El punt s’aprova per unanimitat 

 

6.- Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Caldes de Montbui i l'empresa municipal de 
serveis GMSSA al sistema d'adquisició centralitzada de l'associació catalana de 
municipis i comarques i del consorci català pel desenvolupament local, exp. 8277/2018  

Primer. Acordar l’adhesió de l’Ajuntament de Caldes de Montbui al sistema d’adquisició 
centralitzada de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i del Consorci Català 
pel Desenvolupament Local (CCDL), per tal de poder efectuar l’adquisició de béns, 
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subministraments i contractació de serveis a través de la Central de Compres de l’ACM-CCDL 
en les condicions i preus vigents en els contractes subscrits pel mateix i amb les empreses 
adjudicatàries.  

Segon. Facultar a l’alcalde de l’Ajuntament de Caldes de Montbui perquè en nom i 
representació d’aquesta corporació, pugui formalitzar tots aquells documents que siguin 
necessaris per l’efectivitat del present acord, permetent l’adhesió als diferents Acords marc que 
siguin d’interès i que la Central de contractació formalitzi. 

Tercer. Adherir de l'empresa municipal Gestió Municipal de Serveis SA (GMSSA), amb el 
NIFA58068834 i domicili al carrer de Girona, número 1 de Caldes de Montbui (08140), al 
sistema d’adquisició centralitzada de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i 
del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), per tal de poder efectuar l’adquisició 
de béns, subministraments i contractació de serveis a través de la Central de Compres de 
l’ACM-CCDL en les condicions i preus vigents en els contractes subscrits pel mateix i amb les 
empreses adjudicatàries.  

Quart. Facultar al president del Consell d'Administració de Gestió Municipal de Serveis SA, 
perquè en nom i representació d’aquesta societat, pugui formalitzar tots aquells documents que 
siguin necessaris per l’efectivitat del present acord, permetent l’adhesió als diferents Acords 
marc que siguin d’interès i que la Central de contractació formalitzi.  

Cinquè. Comunicar aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques i al Consorci Català pel Desenvolupament Local. 

Sisè. Autoritzar a l’Associació Catalana de Municipis a informar a través dels seus mitjans 
(web, butlletins, xarxes socials...) l’adquisició, per part d’aquest ens local, de béns i serveis 
adjudicats per la Central de Compres del món local com una mesura de difusió de l’activitat 
d’ambdues entitats. 

El punt s’aprova amb els vots a favor d’ERC, PDeCAT, PSC, UPC i PPC i les abstencions de 
SC. 

7.- Dur a terme les gestions i esmerçar els recursos necessaris per a celebrar anualment 
«El dia de la riera» i sol·licitar a les administracions públiques pertinents (Consorci 
Besòs-Tordera, Diputació de Barcelona, ACA,....) els recursos humans i tècnics 
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necessaris per a la promoció i el manteniment de la plataforma web-SIGPP Viu la riera!, 
exp. 859/2018. Espais Públics i Sostenibilitat. 

Primer. Dur a terme les gestions i esmerçar els recursos necessaris per a celebrar anualment 
«El dia de la riera», jornada dedicada a donar a conèixer la riera de Caldes i reforçar la 
consciència ciutadana sobre el seu valor natural i cultural, compartida amb els municipis de 
Palau-solità i Plegamans, Santa Perpètua de la Mogoda i La Llagosta. 

Segon. Sol·licitar a les administracions públiques pertinents (Consorci Besòs-Tordera, 
Diputació de Barcelona, ACA,....) els recursos humans i tècnics necessaris per a la promoció i 
el manteniment de la plataforma web-SIGPP Viu la riera!, a fi de: 

1) Consolidar la tasca feta fins ara, tot perseverant en l’impuls de la participació ciutadana a 
favor de la riera de Caldes. 

2) Oferir una eina d’observació permanent de l’espai fluvial compartida per la ciutadania i les 
institucions. 

Tercer. Contra aquest acte administratiu que és definitiu en via administrativa podeu interposar 
en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació 
d’aquest acord, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius 
de la província de Barcelona. 

Tanmateix, podeu interposar contra aquest acte administratiu recurs de reposició atès l’article 
77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció 
de la notificació d’aquest acord, i contra la seva resolució i en el termini de dos mesos recurs 
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius. En el supòsit que no es 
dictés resolució expressa en el termini d’un mes s’entendrà expedita la via contenciosa durant 
sis mesos. 

El punt s’aprova per unanimitat. 

 

8.- Declarar el cessament automàtic dels membres de la comissió d'estudi encarregada 
de redactar el text de la memòria per l'establiment del servei d'aparcaments públics a 
Caldes de Montbui per a la redacció de la proposta de modificació del reglament del 
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servei municipal d'aparcament de Caldes de Montbui i designar-la de nou, expedient 
2739/2016. Espais Públics i Sostenibilitat. 

  

Primer. Declarar el cessament automàtic dels membres de la comissió d'estudi encarregada de 
redactar el text de la memòria per l'establiment del servei d'aparcaments públics a Caldes de 
Montbui per l'incompliment del termini previst per a la redacció de la proposta de modificació 
del reglament del servei municipal d'aparcament de Caldes de Montbui. 

Segon. Designar la comissió d'estudi encarregada de redactar el text de la modificació del 
reglament del servei municipal d'aparcament de Caldes de Montbui, que estarà integrada per: 

Membres de la corporació: 

1. Jaume Mauri Sala, regidor d'Espais Públics i Sostenibilitat, que actuarà com a president. 

2. Isidre Pineda Moncusí, regidor de Cultura i Patrimoni. 

3. Vicenç Personat Pallarès, regidor d'Urbanisme, Planejament Territorial i Activitats 

4. Maria Pilar Aznar López, regidora d'Habitatge. 

Personal tècnic: 

1. Joan Busquets Xambó, cap de l'àrea de Serveis Territorials. 

2. Manuel Ruiz Sánchez, cap de la Policia Local. 

3. Gemma Riera Termes, Interventora municipal. 

4. Mariona Raduan Corrius , tècnica de mobilitat. 

Secretari: Vicenç Conejos Sáez 

Tercer. Fixar el termini de dos mesos perquè la comissió lliuri la proposta de modificació del 
Reglament del servei municipal d'aparcament de Caldes de Montbui. 

Quart. Comunicar aquest acord als interessats. 
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Cinquè. Contra aquest acte administratiu que és definitiu en via administrativa podeu interposar 
en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació 
d’aquest acord, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius 
de la província de Barcelona. 

Tanmateix, podeu interposar contra aquest acte administratiu recurs de reposició atès l’article 
77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció 
de la notificació d’aquest acord, i contra la seva resolució i en el termini de dos mesos recurs 
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius. En el supòsit que no es 
dictés resolució expressa en el termini d’un mes s’entendrà expedita la via contenciosa durant 
sis mesos. 

El punt s’aprova amb els vots a favor d’ERC, les abstencions de SC, PDeCAT, UPC i PPC i els 
vots en contra del PSC.  

  

9.- Aprovar les certificacions número 12 i 13 corresponents al contracte de l'obra de 
l'aparcament de les Hortes de Baix i plaça del Sindicat, fase I (2a. licitació), expedient 
481/2017. Urbanisme, Planejament Territorial i activitats.  

Primer. Aprovar la certificació d'obra núm. 12 de les obres de l'«Aparcament de les Hortes de 
Baix i urbanització de la Plaça del Sindicat. Fase I.», presentada per Acsa Obras e 
Infraestructuras SA, amb NIF A08112716, per un import de 303.784,00 euros, més 63.794,64 
euros d'IVA al 21%, resultant un import total de 367.578,64 euros, IVA inclòs. 

Segon. Aprovar el reconeixement de l'obligació i l'ordenació de pagament de la despesa 
especificada al punt anterior, per import de 367.578,64 euros, IVA inclòs, corresponent a la 
factura núm. 308, de data 7 de novembre de 2018,, presentada per Acsa Obras e 
Infraestructuras SA, amb NIF A08112716, el dia 7 de novembre de 2018, amb número de 
registre E/13577/2018, a càrrec de l’aplicació pressupostària núm. 31 1510 60999 Aparcament 
del vigent pressupost municipal. 

Tercer. Aprovar la certificació d'obra núm. 13 de les obres de l'«Aparcament de les Hortes de 
Baix i urbanització de la Plaça del Sindicat. Fase I.», presentada per Acsa Obras e 
Infraestructuras SA, amb NIF A08112716, per un import de 317.776,77 euros, més 66.733,12 
euros d'IVA al 21%, resultant un import total de 384.509,89 euros, IVA inclòs. 
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Quart. Aprovar el reconeixement de l'obligació i l'ordenació de pagament de la despesa 
especificada al punt anterior, per import de 384.509,89 euros, IVA inclòs, corresponent a la 
factura núm. 316, de data 15 de novembre de 2018, presentada per Acsa Obras e 
Infraestructuras SA, amb NIF A08112716, el dia 19 de novembre de 2018, amb número de 
registre E/14116/2018, a càrrec de l’aplicació pressupostària núm. 31 1510 60999 Aparcament 
del vigent pressupost municipal 

Sisè. Contra aquest acte administratiu que és definitiu en via administrativa podeu interposar en 
el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació 
d’aquest acord, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius 
de la província de Barcelona. 

Relatiu a la formalització del Conveni per a l'elaboració, la concertació, l'execució i el 
finançament de polítiques públiques de turisme 2018-2021 amb els ajuntaments de la comarca. 

El punt s’aprova amb els vots a favor d’ERC, les abstencions de PDeCAT, UPC i PPC i els vots 
en contra de SC i PSC.  

 

10.- Aprovar un Conveni per a l'elaboració, la concertació, l'execució i el finançament de 
polítiques públiques de turisme 2018-2021 amb diversos ajuntaments de la comarca, 
exp. 6612/2018 

Primer. Aprovar el contingut íntegre i la signatura del Conveni del conveni per l’elaboració, la 
concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de turisme entre el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Caldes de Montbui, el qual es transcriu a 
continuació:  

« REUNITS 

D’una part, el senyor David Ricart i Miró, que actua en la seva qualitat de president del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental, assistit pel secretari accidental de la corporació, 
senyor Jordi Vendrell i Ros. 

I, de l’altra, el senyor __________ alcalde _______ , assistit per la secretària de la 
corporació, la senyora ___________. 

INTERVENEN 
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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 president 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 per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord amb l’article 2 
del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, que regula el règim jurídic dels funcionaris 
d’administració local amb habilitació de caràcter estatal.  

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

MANIFESTEN 

• El Consell Comarcal del Vallès Oriental i diversos ajuntaments de la comarca vàrem 
subscriure el conveni de polítiques de turisme que tenia per objecte l’establiment d’un 
marc de col·laboració per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de 
polítiques públiques de turisme mitjançant un pla d’accions de turisme. La vigència 
d’aquest conveni va finir el 31 de desembre de 2017.  

• El turisme és un motor econòmic molt important que pot ajudar en la recuperació 
econòmica ja que té una gran capacitat per distribuir riquesa i generar llocs de treball. 

El sector de l’hostaleria a la comarca del Vallès Oriental és en constant creixement, així 
al 2011 representava el 2,71% del PIB; al 2012, el 2,83%; al 2013 el 2,84%; i al 2014 
un 2,94% d’aquest indicador. A nivell laboral, representa el 5,8% del total de llocs de 
treball localitzats a la comarca, concretament 7.961 llocs de treball, dels quals 5.454 
assalariats i 2.507 autònoms (Font: IDESCAT). 

En els darrers anys l’oferta turística ha crescut significativament. En aquest sentit, s’hi 
comercialitzen més destinacions turístiques i s’hi han incrementat, entre d’altres, l’oferta 
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de places hoteleres, l’oferta de restauració i els serveis d’intermediació, el que 
recomana la continuïtat de les actuacions en matèria de turisme que afavoreixin 
l’economia del territori. 

El Vallès Oriental registra amb dades de 2016 un total de 3.886 places en hotels, 2.415 
en càmpings, 758 en apartaments turístics i habitatges d’ús turístic i 427 en 
establiments de turisme rural. Segons les últimes dades d’ocupació disponibles, la 
temporada d’estiu 2017 al Vallès Oriental, es pot qualificar de bona en les quatre 
tipologies d’allotjaments: establiments hotelers (76,26%), allotjaments rurals (49,64%), 
càmpings (55,70%) i apartaments turístics (72,33%), sobretot pel que fa a l’allotjament 
rural que han tingut un augment d’11,05 pp en relació al 2016 (Font: IDESCAT).  

D’altra banda, cal destacar que el comportament estacional és cada vegada menys 
marcat, comparat amb els valors registrats els darrers anys i també que el 60,8% dels 
turistes han repetit la visita. El perfil de turista del Vallès Oriental, amb dades de 2016, 
té una mitjana de 47,6 anys i en el 63,8% són homes. La mitjana de nits d’estada és de 
3,8 nits. En el 55,6% dels casos, la nacionalitat és espanyola i en el cas dels turistes 
que procedeixen d’altres països, els francesos representen el 16,8%. El motiu principal 
de la visita és l’oci (55,6%). Els principals llocs d’interès per nombre de visitants són: La 
Roca Village, el Parc Natural del Montseny i el Circuit de Montmeló. (Font: Laboratori 
de turisme de la Diputació de Barcelona a partir de l’enquesta a turistes 2016 
(Eddetur)) 

Així doncs, totes aquestes dades recomanen l’assumpció d’un esforç per part dels 
poders públics que garanteixi la continuïtat de les polítiques de desenvolupament 
turístic de la comarca. 

• La Diputació de Barcelona ha participat també en el finançament de les polítiques 
públiques de turisme que s’han dut a terme en el marc del conveni esmentat en la 
manifestació primera i ha mostrat interès en continuar col·laborant en el finançament 
d’aquestes accions. Fruit d’aquesta col·laboració, s’ha formalitzat un sistema de 
finançament mitjançant la signatura del Contracte Programa 2016-2019 entre la 
Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, per tal d’establir el 
marc de relacions entre ambdues entitats i desenvolupar els instruments de gestió 
turística de la comarca. 
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• Que és de l’interès del Consell Comarcal del Vallès Oriental –en endavant, el 
CONSELL COMARCAL- i de l’Ajuntament de Caldes de Montbui -en endavant, 
l’AJUNTAMENT- concertar polítiques de col·laboració pública – pública i pública -
privada per posar en valor tot el potencial del nostre territori i generar un 
desenvolupament econòmic que ens ajudi a generar riquesa i ocupació a la comarca, 
essent el sector del turisme cabdal per assolir aquests objectius.  

 

FONAMENTS JURÍDICS 

• L’article 1.1 de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya, en endavant 
Llei de turisme, estableix que és objecte de la llei regular l’ordenació i la promoció del 
turisme. Als efectes d’aquesta llei –article 2 c)- s’entén per administracions turístiques 
els ens i els òrgans públics amb competències sobre l’activitat i els serveis turístics, i 
els organismes que, per raó de llur creació, adscripció o participació, hi resten 
vinculats, sigui quina sigui llur naturalesa jurídica; que han de perseguir les finalitats 
enumerades a l’article 3 de la mateixa Llei. 

• El Títol II de la Llei de turisme introdueix el concepte dels recursos turístics, i els 
classifica entre recursos turístics essencials, recursos turístics d’interès local i recursos 
turístics potencials. 

Pel que fa als recursos turístics locals, l’article 6.1 de la Llei de turisme els defineix com 
aquells recursos que contribueixen a incrementar les corrents turístiques cap a 
municipis, comarques o àrees concretes del territori de Catalunya. 

Ensems, l’article 11 de la Llei de turisme estableix que les administracions turístiques 
han d’impulsar la creació, la conservació i la millora dels recursos turístics, així com 
donar suport a les iniciatives públiques i privades que persegueixin aquesta mateixa 
finalitat. 

• L’article 68 de la Llei de turisme disposa que corresponen als ajuntaments, sens 
perjudici de les competències establertes per la legislació de règim local, les 
atribucions següents: 

a) La promoció i la protecció dels recursos turístics d’interès municipal.  
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.../...d) L’elaboració dels instruments de planejament que tenen atribuïts d’acord a la 
legislació vigent.  

.../.... h) La participació en el procés d’elaboració del Pla de turisme de Catalunya.  

i) L’exercici de les competències turístiques que els delega o els assigna l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb allò establert per la legislació de 
règim local. 

 

• L’article 70 de la Llei de turisme disposa que corresponen als consells comarcals, sens 
perjudici de les competències establertes per la legislació de règim local, entre d’altres, 
les atribucions següents: 

• La declaració de recursos turístics d’interès comarcal, la protecció i el foment d’aquests 
recursos i, si escau, la iniciativa perquè siguin declarats recursos turístics essencials. 

• La coordinació dels municipis de la comarca, si obté la declaració de comarca d’interès 
turístic o si més d’un dels municipis que la integren obté la de municipi turístic, en els 
termes establerts per la legislació de règim local.  

• La col·laboració en les iniciatives empreses per l’Administració de la Generalitat per 
promoure la imatge de Catalunya com a marca turística.  

• La promoció dels recursos turístics de la comarca.  

• La iniciativa per a obtenir la qualificació de comarca d’interès turístic o les 
denominacions geoturístiques que coincideixin amb llur àmbit territorial.  

• La creació i el sosteniment de l’oficina comarcal d’informació turística corresponent, 
que tenen caràcter obligatori en el cas que la comarca sigui declarada d’interès turístic, 
i potestatiu en la resta de casos.  

• L’emissió d’informes en relació amb les sol·licituds presentades pels municipis de llur 
àmbit territorial per a esdevenir municipis turístics.  

• La participació en el procés d’elaboració del Pla de turisme de Catalunya.  

• L’exercici de les competències turístiques que els delega o els assigna l’Administració 
de la Generalitat, d’acord amb el que estableix la legislació de règim local.  

2. Correspon també als consells comarcals, en relació amb les activitats i els serveis 
turístics de competència municipal:  
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• Establir i prestar els serveis mínims inherents a la condició de municipi turístic, en cas 
de dispensa o en els supòsits especials establerts per la legislació de règim local.  

• Exercir, per delegació o per conveni, competències municipals.  

• Establir i prestar serveis o dur a terme obres, amb caràcter complementari dels serveis 
i les obres municipals. 

 

• L’article 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
disposa que el municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves 
competències, pot promoure activitats i prestar els serveis públics que contribueixin a 
satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal. El Text refós de la llei 
municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril conté la mateixa previsió –article 66.1-. 

En tot cas, d’acord amb el que disposa l’article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, el 
municipi exercirà en tot cas com a competències pròpies, en els termes de la legislació 
de l’Estat i de les Comunitats Autònomes, en matèries d’informació i promoció de 
l’activitat turística d’interès i àmbit local.  

• Pel que fa a les competències previstes a la legislació de règim local pels consells 
comarcals, l’article 25 del Text refós de la llei de l’organització comarcal de Catalunya, 
aprovat mitjançant el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, en endavant 
TRLOCC, corresponen a la comarca, entre d’altres, les que li atribueixi la pròpia llei en 
matèria de cooperació, assessorament i coordinació dels ajuntaments, d’acord amb les 
previsions de l’article 28. 

En aquest sentit, l’article 28 estableix que correspon a la comarca, entre d’altres: 
prestar assistència tècnic, jurídica i econòmica als municipis; cooperar amb els 
municipis en l’establiment de nous serveis necessaris per al desenvolupament del 
territori, i establir i coordinar, amb l’informe previ dels ajuntaments afectats, les 
infraestructures, els serveis i les actuacions d’àmbit supramunicipal. 

• El Programa d’actuació comarcal del Consell Comarcal del Vallès Oriental, que conté 
com a línia estratègica número 2 el desenvolupament socioeconòmic, i com una 
actuació d’aquest desenvolupament, el foment decidit pel turisme, com a element 
fonamental en la promoció econòmica del territori. 
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• L’article 303 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis de Catalunya, 
aprovat mitjançant el Decret 179/1995, de 13 de juny, estableix la possibilitat que es 
formalitzin convenis de col·laboració interadministrativa per a la consecució de finalitats 
d’interès públic comú. 

 

PACTES 

Primer. Objecte 

L’objecte d’aquest conveni és l’establiment d’un marc de col·laboració entre el CONSELL 
COMARCAL i l’AJUNTAMENT per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament 
de polítiques públiques de turisme mitjançant un pla d’accions de turisme. 

Ensems, el CONSELL COMARCAL concertarà les polítiques públiques de turisme que les 
parts convinguin mitjançant l’aprovació d’un pla amb els altres ajuntaments amb els quals 
hagi subscrit un acord de característiques anàlogues a les d’aquest conveni. 

Segon. Objectius 

• Les parts convenen que els objectius estratègics de les polítiques públiques de turisme 
que desenvolupin per raó d’aquest conveni pretenen: 

• Desenvolupar polítiques per fomentar el turisme sostenible i responsable com a sector 
econòmic dinamitzador del territori. 

• Potenciar la creació i la comercialització de producte turístic. 

• Millorar i fomentar la competitivitat dels establiments turístics. 

• Promoure el turisme a la comarca i posicionar el producte turístic a mercats locals, 
nacionals i internacionals. 

• Fomentar la professionalització i la formació en el sector turístic, tant públic com privat. 

• Millorar la qualitat dels establiments turístics i millorar i fomentar la seva competitivitat i 
sostenibilitat. 

• Comunicar i difondre de manera efectiva els diferents productes de la destinació 
turística del Vallès Oriental. 

• Fomentar les relacions amb el sector públic i privat del territori. 
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• Els objectius estratègics es poden revisar amb l’aprovació o modificació, si és el cas, 
del pla d’accions de turisme.  

Tercer. Obligacions del CONSELL COMARCAL 

 

Per assolir l’objecte i els objectius d’aquest conveni, el CONSELL COMARCAL assumeix 
les obligacions següents: 

• Promoure l’elaboració, la concertació i l’execució de les polítiques públiques de turisme 
que les parts convinguin mitjançant l’aprovació del pla d’accions de turisme. 

• Formular el pla d’accions de turisme. 

• Cofinançar el pla d’accions de turisme. 

• Desenvolupar i executar, si és el cas, les actuacions previstes en el pla d’accions de 
turisme. 

• Col·laborar en el desenvolupament dels recursos turístics i de les activitats turístiques 
del Vallès Oriental. 

• Gestionar el Fons turístic. 

• Concórrer a les convocatòries públiques de subvencions l’objecte de les quals sigui 
coincident amb l’objecte d’aquest conveni. 

• Convocar i presidir el plenari. 

• Complir les altres obligacions que dimanen d’aquest conveni. 

Quart. Obligacions de l’AJUNTAMENT 

Per assolir l’objecte i els objectius d’aquest conveni, l’AJUNTAMENT assumeix les 
obligacions següents: 

• Promoure l’elaboració, la concertació i l’execució de les polítiques públiques de turisme 
que les parts convinguin mitjançant l’aprovació del pla d’accions de turisme. 

• Cofinançar en el finançament del pla d’accions de turisme. 

• Col·laborar en el desenvolupament dels recursos turístics i de les activitats turístiques 
del Vallès Oriental. 

• Assumir la part de finançament que preveu el règim econòmic d’aquest conveni, 
consignar en els seus pressupostos les dotacions necessàries per a fer-hi front i 
abonar al CONSELL COMARCAL els imports que en resultin. 
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• Participar en el plenari. 

• Complir les altres obligacions que dimanen d’aquest conveni.  

Cinquè. Pla d’accions de turisme 

 

• El pla d’accions és l’instrument de planejament mitjançant el qual les parts concerten 
llurs polítiques públiques de turisme i n’acorden l’execució, l’encàrrec de gestió, si és el 
cas, i el finançament. 

• El pla d’accions de turisme ha de contenir els objectius estratègics, les actuacions que 
preveuen executar i el pressupost corresponent i l’aportació de cada ajuntament amb 
els quals el CONSELL COMARCAL hagi subscrit un conveni de característiques 
anàlogues. 

• El pla d’accions de turisme té com a mínim periodicitat anual, corresponent amb l’any 
natural. Nogensmenys, pel cas que finalitzada la vigència d’un pla no n’hagi estat 
aprovat un altre, aquell pla es prorroga amb caràcter anual i fins que no es resolgui o 
s’extingeixi aquest conveni. 

• El pla d’accions de turisme per a l’any 2018 s’incorpora a aquest conveni com a annex.  

• El pla d’accions de turisme dels anys 2019, 2020 i 2021 serà el que aprovi el plenari i 
es formalitzarà mitjançant l’acord que preveu el pacte 6.8 d’aquest conveni.  

• El pla d’accions de turisme es finança amb càrrec al fons turístic, sens perjudici d’allò 
que disposa el pacte 7.3 d’aquest conveni.  

Sisè. Fons turístic 

• Es crea el fons turístic per al finançament de les polítiques públiques de turisme que les 
parts concerten mitjançant el pla d’accions de turisme. 

• El període de vigència del fons de turisme és el mateix que el del pla d’accions de 
turisme al qual està vinculat. 
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• El fons turístic es finança amb les aportacions de: 

• El CONSELL COMARCAL 

• L’AJUNTAMENT 

• Els altres ajuntaments amb els quals el CONSELL COMARCAL hagi subscrit un 
conveni anàleg 

• El romanent del fons del pla d’accions de turisme precedent extingit o resolt 

• Qualsevulla altra aportació, subvenció o donació o qualsevol altre ingrés de naturalesa 
pública o privada 

• El CONSELL COMARCAL gestiona el fons turístic, del qual n’ha de retre compte a la 
Comissió de seguiment. 

• El romanent del fons turístic corresponent a un pla d’accions de turisme extingit 
s’incorpora al fons del pla d’accions de turisme següent. 

• L’aportació de l’AJUNTAMENT resulta de tenir en compte la part del pressupost del pla 
d’accions de turisme no coberta per les aportacions previstes a les lletres a), c), d) i e) 
de l’epígraf 3 d’aquest conveni, distribuïda entre tots els ajuntaments amb els quals el 
CONSELL COMARCAL hagi subscrit un conveni anàleg signataris d’acord amb la 
fórmula següent: 

Qm = 0,75x PA x hm + 0,25x PA x pam  

åHm åPAm  

Els paràmetres són: 

Qm = Quota individual per ajuntament 

PA = Pressupost anual no finançat pels conceptes inclosos en els epígrafs a), c), d) 
i e) de l’epígraf 3 d’aquest conveni, que per l’any 2018 correspon a 40.000 euros.  

hm = Nombre d’habitants de cada municipi Font: Idescat. Padró municipal 
d’habitants  
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El nombre d’habitants de cada municipi és el que publica l’Institut d’Estadística de 
Catalunya (IDESCAT) com a resultat de la revisió del padró municipal d’habitants 
aprovat per cada ajuntament. Les xifres oficials de població dels municipis 
s'obtenen anualment amb data de referència 1 de gener de cada any. 

åHm = suma dels habitants del municipis del Vallès Oriental 

åPam= suma de les places d’a l lot jaments dels munic ip is del  Val lès 
Or iental  

Pam= places d’al lot jament de cada municipi  Font: Idescat, a partir de les 
dades del Departament d'Empresa i Ocupació 

El nombre de places d’allotjament correspondrà al nombre de places que per 
aquest concepte consti en la publicació més recent a l’IDESCAT. Actualment, 
s’inclouen en aquest concepte les places de turisme rural, de càmping, habitatges 
d’ús turístic i hoteleres. No obstant això, es comptabilitzaran els altres tipus de 
places d’allotjament a partir de la seva publicació a l’IDESCAT.  

• Per l’any 2018, l’import corresponent al concepte PA de la fórmula de l’apartat 
precedent és de quaranta mil euros (40.000 euros).  

• Per als anys 2019, 2020 i 2021, l’aportació de l’AJUNTAMENT al fons turístic es 
determinarà per mitjà d’un protocol addicional anual de finançament d’aquest conveni, 
d’acord amb el Pla d’accions de turisme de correspongui.  

Setè. Pagament 

• L’AJUNTAMENT abona la seva aportació en el fons turístic en dues parts proporcionals 
abans del 28 de febrer i del 15 de setembre de cadascun dels anys de vigència del 
conveni.  

• El CONSELL COMARCAL inicia l’expedient de la compensació, de conformitat amb el 
que preveu la legislació vigent, quan l’AJUNTAMENT és deutor del CONSELL 
COMARCAL per l’objecte d’aquest conveni. 
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• En relació amb cada un dels anys de vigència d’aquest conveni i en el cas que el 
CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT formalitzin un conveni per a la cooperació 
supramunicipal al Vallès Oriental que inclogui, d’una part, les mateixes polítiques 
públiques de turisme que s’estableixen en virtut del conveni que ara es formalitza, i per 
altra part, una aportació econòmica al CONSELL COMARCAL a càrrec de 
l’AJUNTAMENT, no serà d’aplicació el pacte 6è, 7.1 i 7.2 d’aquest conveni relatius al 
fons turístic i al pagament. 

Vuitè. Plenari 

 

• El Plenari de Turisme és l’òrgan col·legiat al qual correspon: 

• El seguiment i l’avaluació d’aquest conveni 

• L’aprovació, la revisió, la modificació i la derogació del pla d’accions de turisme 

• El Plenari de Turisme s’integra pels membres següents: 

• El conseller o consellera del CONSELL COMARCAL de l’àrea que li corresponguin els 
assumptes de turisme que la presideix, o persona en qui delegui.  

• El regidor o regidora de l’AJUNTAMENT que li corresponguin els assumptes de turisme 
o persona en qui delegui, el qual té la condició de vocal.  

• El/la cap de l’Àrea tècnica del CONSELL COMARCAL que li corresponguin els 
assumptes de turisme, el/la qual assisteix a les reunions amb veu però sense vot.  

• Els altres representants dels ajuntaments que formalitzin un conveni amb el CONSELL 
COMARCAL de naturalesa anàloga a aquest, els quals tenen la consideració de 
vocals.  

• El secretari o secretària. La secretaria és exercida per un vocal o una vocal del mateix 
òrgan o per una persona al servei del CONSELL COMARCAL, amb veu però sense 
vot.  
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• Aquesta Comissió es reunirà com a mínim una vegada l’any prèvia convocatòria del 
CONSELL COMARCAL.  

Novè. Vigència 

Aquest conveni entra en vigor l’1 de gener de 2018 i estén els seus efectes fins al 31 de 
desembre de 2021. 

Desè. Causes d’extinció  

Aquest conveni s'extingeix per les causes següents: 

 

• La finalització del termini de vigència. 

• L’acord mutu entre les parts. 

• La denúncia unilateral amb un preavís de sis mesos. No obstant, per instar-la cal estar 
al dia del pagament de les obligacions econòmiques i no eximeix el compliment de les 
obligacions contretes prèviament. 

• La falta de pagament, per part de l’AJUNTAMENT, de la quota anual de participació 
que no hagi pogut ser compensada i n’hagin transcorregut vuit mesos des del 
venciment. 

• La insostenibilitat econòmica del fons turístic.  

• L’extinció unilateral dels convenis de naturalesa anàloga a aquest que el CONSELL 
COMARCAL hagués subscrit quan facin insostenible el fons turístic. 

Onzè. Jurisdicció competent 

L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per resoldre les incidències que 
puguin derivar-se de la interpretació d’aquest conveni. 

ANNEX PLA D’ACCIONS TURISME 2018 VALLÈS ORIENTAL 

1. RELACIÓ D’ACCIONS A DESENVOLUPAR 

 
 ÀMBIT DE TREBALL 1: CREACIÓ DE PRODUCTE TURÍSTIC
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1.1 

 

Taula de shopping  
 

1.2 

 

Turisme cultural 
 

1.3 

 

Xarxa de senders i itineraris del Vallès Oriental 

 
 ÀMBIT DE TREBALL 2: SOSTENIBILITAT I QUALITAT

2.1 Procés d’implantació del Compromís per a la sostenibilitat Biosphere

 
2.2 Participació en la Carta europea de turisme sostenible al Montseny 

 
2.3 Turisme inclusiu : recull de recursos, rutes i serveis 

2.4 Accions de formació adreçades als professionals del sector 

 
2.5 Col·laboració amb el Laboratori de turisme de Diputació de Barcelona

 ÀMBIT DE TREBALL 3: COMUNICACIÓ I PROMOCIÓ

3.1 Ampliació del banc d’imatges  

 
3.2 Manteniment i actualització del banc de recursos 

 
3.3 Elaboració, actualització I difusió dels continguts de la web, blog i newsletter

 
3.4 Traducció al francès i a l’anglès del mapa turístic i distribució de publicacions

 
3.5 Accions de promoció amb Diputació i ACT: participació a fires, blogtrips, famtrips i presstrips. 

3.6 Gestió de les xarxes socials (Facebook , Twitter i Instagram) i del blog de TurismeVallès  

3.7 Accions de promoció del turisme gastronòmic i els productes de proximitat

 



�

�

3.8 Manteniment i millores de la plataforma www.turismevalles.com 

 
3.9 Gestió de la plataforma: creació de producte i comercialització www.turismevalles.com 

 
3.10 Col·laboració amb el Barcelona Catalunya Film Commission

3.11 Altres accions de promoció 

 
3.12 Xarxa de Punts d’informació turística

3.13 Projecte singular: Creació, disseny, realització i producció d’una campanya de vídeo màrqueting basada en el 
concepte del benestar 

 ÀMBIT DE TREBALL 4: RELACIONS AMB ELS AGENTS DEL TERRITORI
4.1 Plenaris polítics 

 
4.2 Plenaris tècnics – privats 
4.3 Jornada Turisme Vallès 

 
4.4 Participació en els Cercles de Diputació

 
4.5 Col·laboració amb l’Agència Catalana de Turisme

 
4.6 Suport als municipis 

 
4.7 Col·laboració amb el Consorci de promoció enoturística del territori DO Alella

 

2. CRONOGRAMA 
ACCIONS 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Taula de shopping      
Turisme cultural      
Xarxa de senders i itineraris      
Procés d’implantació del CS      
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Biosphere 
Participació en la CETS del 
Montseny 

            

 
Turisme inclusiu      
Accions de formació      
Col·laboració amb el 
Laboratori de Turisme 

            

Ampliació del banc 
d’imatges 

 

            

Manteniment i actualització 
del banc de recursos  

            

Elaboració, actualització i 
difusió dels continguts del 
web, blog i newsletter 

            

Traducció al francès i a 
l’anglès del mapa turístic i 
distribució de publicacions 

 

            

Accions de promoció amb 
Diputació i ACT (fires, 
blogtrips, famtrips i 
presstrips)  

 

            

Gestió de les xarxes socials 

 

 

            

Accions de promoció del 
turisme gastronòmic i els 
productes de proximitat 

 

            

Manteniment i millores de la 
plataforma 
www.turismevalles.com 

 

            

Gestió de la plataforma: 
creació de producte i 
comercialització 
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Col·laboració amb el 
Barcelona Catalunya Film 
Comission 

 

            

Altres accions de promoció 

 

            

 

Punts d’informació turística 

 

            

Projecte singular: Creació, 
disseny, realització i 
producció d’una campanya 
de vídeo màrqueting 

 

            

 

Plenaris polítics 

 

            

 

Plenaris tècnic-privats 

 

            

 

Jornada TurismeVallès 

 

            

 

Participació en els Cercles 
de la Diputació 
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Col·laboració amb l’ACT 

 
 

Suport als municipis 

 

            

 

Col·laboració amb el 
consorci de promoció 
enoturística del territori DO 
Alella 

 

            

 

 

3. FITXES DE LES ACCIONS 

 

ÀMBIT DE TREBALL 1  

 

CREACIÓ DE PRODUCTE TURÍSTIC  

1.1 TAULA DE SHOPPING 
 

Objectiu estratègic en el 
que s’emmarca 

 

 

Potenciar la creació i comercialització de producte turístic 

 

Objectiu anual  

 

Creació i dinamització grups de treball temàtics de turisme amb la participació de públics i privats 

 

Crear nous productes turístics relacionats amb el turisme de compres 
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Descripció general de 
l’acció  

 

Implicació i dinamització dels comerços singulars del territori en la creació de producte turístic 

 
 

Tasques, gestions i 
procediments necessaris 
per a dur a terme l’acció 

 

Convocatòria de reunions de la taula shopping i concreció d’acords en matèria de creació de 
producte turístic 

Execució d’aquests acords  

 

 
 

Agents i ens implicats 

 

Agents del territori implicats en els diferents grups de treball 

 
 

Destinataris de l’acció 

 

 

Els turistes que visiten la nostra comarca 

 

Resultats esperats de 
l’acció 

 

 

Dinamització dels agents relacionats amb el turisme  

Realització d’accions i de creació de producte 

Incorporació del mapa interactiu a la plataforma www.turismevales.com 
 

Responsables de l’acció 

 

Responsables directe: Núria Nadal (Aitor González)  
  

Supervisió: Esther Garcia 

 
Calendari  
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Tot l’any 

 
Pressupost  

10.000 euros + DESPESA DE PERSONAL 

 
Indicadors (previsió de 
seguiment) 

 

Nombre de reunions realitzades 

Nivell de satisfacció dels participants 

 
 

Observacions sobre la 
prioritat 

 

Prioritat alta 

 

 
 

 

ÀMBIT DE TREBALL 1 

 

 

CREACIÓ DE PRODUCTE TURÍSTIC  

 

 1.2 TURISME CULTURAL 
 

Objectiu estratègic en el 
que s’emmarca 

 

Potenciar la creació i comercialització de producte turístic 

 

 
 

Objectiu anual  

 

Creació i dinamització grups de treball temàtics de turisme amb la participació de públics i privats 
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Crear nous productes turístics culturals coincidint amb l’any internacional del Turisme cultural 2018 

 
 

Descripció general de 
l’acció  

 

Creació de la ruta modernista de la comarca com a acció complementària a la ruta del modernisme 
d’estiueig. 

 

Potenciar la ruta del modernisme d’estiueig 
 

Tasques, gestions i 
procediments necessaris 
per a dur a terme l’acció 

 

Reunions amb tècnics de turisme o cultura de cada ajuntament 

Recull dels elements d’estil modernista del màxim nombre possible de municipis. 

Accions de difusió d’aquest patrimoni 

Accions conjuntes amb els museus i centres d’interpretació per promoure el turisme 

 
 

Agents i ens implicats 

 

Ajuntaments, Museus i centres d’interpretació i CCVO 

 
Destinataris de l’acció

 

 

Els turistes que visiten la nostra comarca 

 
 

Resultats esperats de 
l’acció 

 

 

Dinamització dels agents relacionats amb el turisme  

 

Realització d’accions i de creació de producte 
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Responsables de l’acció 

 

Responsables directe: Núria Nadal (Aitor González) 
  

Supervisió: Esther Garcia 

 
Calendari  

Tot l’any 

 
Pressupost  

DESPESA DE PERSONAL 

 
Indicadors (previsió de 
seguiment) 

 

Nombre de reunions realitzades 

Nivell de satisfacció dels participants 

 
Observacions sobre la 
prioritat 

 

Prioritat mitja –alta 

 

 

 

 
 

ÀMBIT DE TREBALL 1  

 

CREACIÓ DE PRODUCTE TURÍSTIC  

 

1.3 XARXA DE SENDERS I ITINERARIS DEL VALLÈS ORIENTAL 



�

�

 

Objectiu estratègic en el 
que s’emmarca 

 

 

Potenciar la creació i comercialització de producte turístic 

 

 

Objectiu anual en el que 
s’emmarca 

 

Creació i dinamització grups de treball temàtics de turisme amb la participació de públics i privats. 

Millorar l’estructura i els continguts de la plataforma www.turismevalles.com. 

 
 

Descripció general de 
l’acció  

 

Elaboració d’un catàleg de la xarxa de camins i itineraris turístics, amb l’objectiu de potenciar la 
creació de producte turístic que doni resposta a la demanda per part de visitants i turistes de rutes de 
senderisme en el nostre territori. 

 
 

Tasques, gestions i 
procediments necessaris 
per a dur a terme l’acció 

 

 

Incorporació a la plataforma www.turismevalles.com d’informació recollida a l’estudi de la Diputació 
sobre la xarxa de camins  

Reunions amb el grup de treball de senderisme 

Reunions amb entitats excursionistes  

 
 

Agents i ens implicats 

 

Diputació, Consell Comarcal i tècnics dels ajuntaments del Vallès Oriental 

 
 

Destinataris de l’acció 

 

 

Turistes, visitants i residents del Vallès Oriental 

 

Resultats esperats de 
l’acció 

 

Difusió de la xarxa de camins i itineraris com a producte turístic de natura 
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Responsable de l’acció 

 

Responsable directe: Anna Jané 

 
  

Supervisió: Esther Garcia 

 
Calendari  

Gener – juny 

 

 
Pressupost  

DESPESA DE PERSONAL  

 

 
Indicadors/ previsió de 
seguiment 

 

Nombre de reunions realitzades 

Nombre d’itineraris incorporats a la plataforma 

Nombre de visitants de la plataforma www.turismevalles.com 

 
Observacions sobre la 
prioritat 

 

Mitjana – Alta 
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ÀMBIT DE TREBALL 2 

 

SOSTENIBILITAT I QUALITAT 

 

 

 

2.1 PROCÉS D’IMPLANTACIÓ DEL COMPROMÍS PER LA SOSTENIBILITAT BIOSPHERE 

 
Objectiu estratègic en el 
que s’emmarca 

 

Desenvolupar polítiques per fomentar el turisme sostenible i responsable com a sector econòmic 
dinamitzador del territori. 

Millorar i fomentar la competitivitat dels establiments Turístics 

 
Objectiu anual en el que 
s’emmarca 

 

Augmentar el nombre d’adhesions d’establiments i entitats adherides al Compromís per a la 
sostenibilitat 

 
Descripció general de 
l’acció  

 

Oferir assessorament per a la implantació de BIOSPHERE als establiments turístics de la comarca 
del Vallès Oriental que es vulguin adherir a aquest compromís i complir amb els requisits d’aquest 
distintiu 
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Tasques, gestions i 
procediments necessaris 
per a dur a terme l’acció 

 

Sensibilització i captació de noves empreses i serveis al projecte 

Coordinació i programació de les sessions formatives  

Coordinació i programació de les sessions de treball col·lectives 

Coordinació programació i conducció dels grups de treball 

Coordinació, programació i realització de sessions formatives de seguiment individualitzades a les 
empreses 

Acompanyament integral a les empreses durant el procés d’implantació 

Seguiment i alimentació de la informació a la plataforma de gestió que s’indiqui. 

Acompanyament avaluacions externes  

Coordinació, programació i conducció Taula de Qualitat del Vallès Oriental 
Agents i ens implicats  

Tots els establiments turístics de la comarca, Consell Comarcal 

 
Destinataris de l’acció  

Els establiments turístics de la comarca 

 
Resultats esperats de 
l’acció 

 

Millora de la gestió de la sostenibilitat per part dels establiments turístics 

Millora de la qualitat dels establiments participants 

Oferta de millors serveis als turistes 

 
Responsable de l’acció  

Responsable directe: Anna Jané 
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Supervisió: Esther Garcia 

 
Calendari Tot l’any 

 

 
Pressupost DESPESA DE PERSONAL

 

 
Indicadors/ Previsió de 
seguiment 

Nombre d’empreses interessades

Nombre d’empreses finalment adherides  

 
Observacions sobre la 
prioritat 

Prioritat alta 

 

 

 

 
 

ÀMBIT DE TREBALL 2 

 

SOSTENIBILITAT I QUALITAT  

 
 

 
2.2 PARTICIPACIÓ EN LA CETS DEL MONTSENY 

 

Objectiu estratègic en el 
que s’emmarca 

 

 

Desenvolupar polítiques per fomentar el turisme sostenible i responsable com a sector econòmic 
dinamitzador del territori 
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Objectiu anual en el que 
s’emmarca 

Creació i dinamització grups de treball temàtics de turisme amb la participació de públics i privats 

 
 

Descripció general de 
l’acció  

 

Assistència a les reunions organitzades des del Parc Natural del Montseny per treballar en la Carta 
Europea de Turisme Sostenible. 

 

Tasques, gestions i 
procediments necessaris 
per a dur a terme l’acció 

 

 

Assistència a les reunions programades 

Execució d’acords presos a les reunions 

 

Agents i ens implicats 

 

Tots els ajuntaments que formen part del Parc Natural, Diputació de Barcelona, Consell Comarcal 
Vallès Oriental 

 
 

Destinataris de l’acció 

 

 

Els turistes que visiten el Parc Natural del Montseny 

 

Resultats esperats de 
l’acció 

 

Major coneixement del Parc Natural del Montseny per part dels turistes 

 

Turisme sostenible en l’àmbit del parc natural 

 
 

Responsable de l’acció 

 

Responsable directe: Anna Jané 

 
  

Supervisió: Esther Garcia 
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Calendari Abril, juliol, octubre, desembre

 

 
Pressupost DESPESA DE PERSONAL

 

 
Indicadors/ previsió de 
seguiment 

Nombre de reunions realitzades

Accions dutes a terme 

 
Observacions sobre la 
prioritat 

Prioritat Mitjana –Alta
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ÀMBIT DE TREBALL 2 

 

SOSTENIBILITAT I QUALITAT 

 

 

2.3 TURISME INCLUSIU: RECULL DE RECURSOS, RUTES I SERVEIS 

 
 

Objectiu estratègic en el 
que s’emmarca 

 

 

Desenvolupar polítiques per fomentar el turisme sostenible i responsable com a sector econòmic 
dinamitzador del territori 

 

Objectiu anual en el que 
s’emmarca 

Creació i dinamització grups de treball temàtics de turisme amb la participació de públics i privats

 

Millorar l’estructura i els continguts de la plataforma www.turismevalles.com. 
 

Descripció general de 
l’acció  

Recull d’informació sobre els diferents recursos informatius, llocs d’interès, hotels, visites i empreses 
especialitzades en activitats turístiques, per a les persones amb diversitat funcional.  

 

Tasques, gestions i 
procediments necessaris 
per a dur a terme l’acció 

 

Reunions amb establiments i agents del territori

Recull d’informació 

Oferir aquesta informació a través del web de turismevalles.com 

 

Agents i ens implicats 

 

Consell Comarcal, ajuntaments del Vallès Oriental i empreses i entitats del sector turístic 
 

Destinataris de l’acció 

 

 

Persones amb diversitat funcional que vulguin visitar el Vallès Oriental 

 

Resultats esperats de 
l’acció 

 

Ampliar el potencial de visitants i turistes de la comarca 
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Responsable de l’acció 

 

Responsable directe: Núria Nadal (Aitor González) i Anna Jané 

 
  

Supervisió: Esther Garcia 

 
Calendari TOT L’ANY 

 

 
Pressupost DESPESA PERSONAL

 

 
Indicadors/Previsió de 
seguiment 

Nombre de recursos de turisme inclusiu

Canals de difusió d’aquests recursos 
Observacions sobre la 
prioritat 

Mitjana- Alta 

 

 

 

 

ÀMBIT DE TREBALL 2 

 

 

 

SOSTENIBILITAT I QUALITAT 

 

 

 

 

2.4 ACCIONS DE FORMACIÓ ADREÇADES AL SECTOR  
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Objectiu estratègic en el que s’emmarca 

 

Millorar i fomentar la competitivitat dels establiments turístics 
 

Objectiu anual  

 

Desenvolupar eines de formació en matèria de turisme 

 
 

Descripció general de l’acció  

 

Tallers de formació en l’àmbit del turisme, dirigits a tots els empresaris. Aquesta 
formació podrà ser organitzada pel Consell Comarcal o els tallers de turisme 

 
 

Tasques, gestions i procediments necessaris 
per a dur a terme l’acció 

 

Definició de les necessitats formatives del sector 

Coneixement de les diferents ofertes formatives existents 

Realització de la formació 

Ajuts en el cas de la formació en idiomes 

 
 

Agents i ens implicats 

 

 

Agents que fan formació en aquest àmbit, empreses del sector 

 

Destinataris de l’acció 

 

 

Empresaris Turístics 

 

 
 

Resultats esperats de l’acció 

 

Formació de professionals  

Millora de la competitivitat del sector 

Resposta a les necessitats dels empresaris del sector 
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Responsable de l’acció  

Responsable directe: Anna Jané 

 
  

Supervisió: Esther Garcia 

 
Calendari:  

Abril-novembre 

 
Pressupost:  

1.500 euros + DESPESA DE PERSONAL  

 

 
Indicadors (previsió de seguiment):  

Nombre de formacions realitzades 

Nombre d’empreses implicades 

Nivell de satisfacció dels participants 

 
Observacions sobre la prioritat:  

Prioritat alta 
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ÀMBIT DE TREBALL 2 

 

 

SOSTENIBILITAT I QUALITAT 

 

 

2.5 COL·LABORACIÓ AMB EL LABORATORI DE TURISME DE DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA 

 
 

Objectiu estratègic  

 

 

Desenvolupar polítiques per fomentar el turisme sostenible i responsable com a 
sector econòmic i dinamitzador del territori 

 
 

Objectiu anual en el que s’emmarca 

 

 

Coordinar i promoure accions de millora del coneixement sobre l’activitat turística 
comarcal com a eina de presa de decisió de la gestió pública i privada 

 

Descripció general de l’acció  

 

Participació en totes les sessions i jornades organitzades des del Laboratori de 
turisme 

Incorporació de les metodologies i estudis del Lab 

Inici del procés d’incorporació Tourism Data System (TDS) 
 

Tasques, gestions i procediments necessaris 
per a dur a terme l’acció 

 

Assistència a les reunions convocades. 

Presentació de la plataforma TDS. 

Col·laborar amb les tasques d’aconseguir l’adhesió d’establiments. 
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Agents i ens implicats 

 

 

Diputació de Barcelona, Consell Comarcal, empresaris turístics  

 
Destinataris de l’acció

 

 

Els turistes que visiten el nostre territori 
 

Resultats esperats de l’acció 

 

Major coneixement del perfil del visitant del nostre territori 

Millora en la presa de decisions 

 
Responsable de l’acció Responsable directe: Anna Jané

 
 Supervisió: Esther Garcia

 

 
Calendari Tot l’any

 

 
Pressupost DESPESA DE PERSONAL

 

 
Indicadors/ previsió de seguiment  

Nombre d’assistents a la presentació del TDS 

Nombre de reunions que s’ha participat 

Nombre de millores incorporades 
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Observacions sobre la prioritat  

Prioritat mitjana-alta 

 

 

 

 

 

 

 
 

ÀMBIT DE TREBALL 3 

 

 

COMUNICACIÓ I PROMOCIÓ  

3.1 AMPLIACIÓ DEL BANC D’IMATGES 

 

Objectiu estratègic en el que s’emmarca 

 

Promoure el turisme a la comarca i posicionar el producte turístic a mercats locals, 
nacionals i internacionals 

 
 

Objectiu anual  

 

 

Promoure el producte turístic generat a través de la plataforma 
www.turismevalles.com 

 

Descripció general de l’acció  

 

Ampliar el banc d’imatges 

 



�

�

 

Tasques, gestions i procediments necessaris 
per a dur a terme l’acció 

 

Contractació de professionals de la fotografia per a l’ampliació del banc d’imatges 

 

Selecció i classificació de les fotografies del banc d’imatges ja existent segons 
tema i autor 

 
Agents i ens implicats

 

Consell Comarcal Vallès Oriental 

 

Destinataris de l’acció 

 

Tots els agents relacionats amb el turisme del territori, Consell Comarcal Vallès 
Oriental 

 

 

Resultats esperats de l’acció 

 

Ampliació del banc d’imatges 
Responsable de l’acció Responsable directe: Núria Nadal (Aitor González) 

 

 
 Supervisió: Esther Garcia

 

 
Calendari Tot l’any

 

 
Pressupost 1.765 euros + DESPESA DE PERSONAL

 

 
Indicadors/Previsió de seguiment Nombre d’imatges classificades segons tema i autor al banc d’imatges
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Observacions sobre la prioritat Prioritat mitjana
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COMUNICACIÓ I PROMOCIÓ 

 

 

3.2 MANTENIMENT I ACTUALITZACIÓ DEL BANC DE RECURSOS 

 
 

Objectiu estratègic en el que s’emmarca 

 

Promoure el turisme a la comarca i posicionar el producte turístic a 
mercats locals, nacionals i internacionals 

 
 

Objectiu anual  

 

 

Promoure el producte turístic generat a través de la plataforma 
www.turismevalles.com 

 

Descripció general de l’acció  

 

Recollida de la informació de tots els recursos existents al territori, així 
com dels productes i els paquets turístics.  

Especial atenció a l’apartat de recursos culturals i turisme inclusiu. 
 

Tasques, gestions i procediments necessaris per a 
dur a terme l’acció 

 

Recerca d’informacions diverses relacionades amb el turisme 

Creació de bases de dades per recopilar les diferents informacions 

Actualització de les bases de dades periòdicament 
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Agents i ens implicats

 

Consell Comarcal Vallès Oriental, agents públics i privats del territori 

 

Destinataris de l’acció 

 

Tots els agents relacionats amb el turisme del territori, Consell Comarcal 
Vallès Oriental 

 

 

Resultats esperats de l’acció 

Bases de dades de recursos

Bases de dades de productes 

Bases de dades de paquets turístics 

 
Responsable de l’acció Responsable directe: Núria Nadal (Aitor González) 

 
 Supervisió: Esther Garcia

 

 
Calendari Tot l’any

 

 
Pressupost DESPESA DE PERSONAL

 

 
Indicadors/Previsió de seguiment Nombre de recursos a la base de dades 

Nombre de productes a la base de dades 

Nombre de paquets turístics a la base de dades 
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Observacions sobre la prioritat Prioritat mitjana
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COMUNICACIÓ I PROMOCIÓ  

 
 

 
3.3 ELABORACIÓ, ACTUALITZACIÓ I DIFUSIÓ DELS CONTINGUTS 
WEB, BLOG I NEWSLETTER

 

Objectiu estratègic en el que s’emmarca 

 

 

Promoure el turisme a la comarca i posicionar el producte turístic de la 
comarca a mercats locals, nacionals i internacionals 

 

Objectiu anual en el que s’emmarca 

 

 

Promoure el producte turístic generat a través de la plataforma 
www.turismevalles.com i d’altres eines de difusió 

 

Descripció general de l’acció  

Difondre tota la informació referent a TurismeVallès als diferents mitjans 
que disposem de difusió: web, bloc, facebook, fires.  

Especial atenció amb la revisió dels recursos culturals. 

Aquestes accions pretenen assolir un nivell de coneixement més elevat de 
la destinació turística del Vallès Oriental. 

 
 

Tasques, gestions i procediments necessaris per a 
dur a terme l’acció 

 

 

Actualització d’informacions existents de TurismeVallès 

Difusió d’aquestes accions a través de tots els canals de comunicació 
existents actualment 
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Agents i ens implicats 

 

Tots els agents de territori que treballen en l’àmbit del turisme, Consell 
Comarcal Vallès Oriental 

 
 

Destinataris de l’acció 

 

Els turistes que trien com a destinació la comarca del Vallès Oriental.

 

 

Resultats esperats de l’acció 

 

Major coneixement dels recursos i productes turístics del nostre territori 

Increment del nombre de visitants a la comarca 
 

Responsable de l’acció 

Responsable directe: Núria Nadal (Aitor González) 

 

 
 Supervisió: Esther Garcia

 

 
Calendari Tot l’any

 

 
Pressupost DESPESA DE PERSONAL

 
Indicadors/Previsió de seguiment Nombre d’elements de difusió realitzats per diferents mitjans

Impacte d’aquests elements de difusió 

 

 
Observacions sobre la prioritat Prioritat alta
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COMUNICACIÓ I PROMOCIÓ  

 
 

 

3.4 TRADUCCIÓ A L’ANGLÈS I AL FRANCÈS DEL MAPA TURÍSTIC I 
DISTRIBUCIÓ DE LES PUBLICACIONS 

 

Objectiu estratègic en el que s’emmarca 

 

 

Promoure el turisme a la comarca i posicionar el producte turístic de la 
comarca a mercats locals, nacionals i internacionals 

 

Objectiu anual en el que s’emmarca 

 

 

Fer campanyes de comunicació que ens permetin donar a conèixer la 
destinació del Vallès Oriental 

 

Descripció general de l’acció  

Traducció a l’anglès i al francès del mapa turístic i impressió

Distribució de les publicacions als diferents agents del territori 

 

Tasques, gestions i procediments necessaris per a 
dur a terme l’acció 

 

Contractació dels serveis de traducció i d’impressió 

Fer els diferents lots de les publicacions per repartir. 

Dissenyar el recorregut i fer el repartiment  

 

Agents i ens implicats 

 

CCVO 

 
 

Destinataris de l’acció 

 

Els turistes que trien com a destinació la comarca del Vallès Oriental.

 



�

�

 

Resultats esperats de l’acció 

Major coneixement dels recursos i productes turístics del nostre territori

Increment del nombre de visitants a la comarca 

 

Responsable de l’acció 

Responsable directe: Núria Nadal (Aitor González) 

 Supervisió: Esther Garcia

 
Calendari Gener-desembre

 

 
Pressupost 6.000 + DESPESA DE PERSONAL

 

 
Indicadors/Previsió de seguiment Nombre d’elements de difusió realitzats per diferents mitjans

Impacte d’aquests elements de difusió 

 
Observacions sobre la prioritat Prioritat alta
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COMUNICACIÓ I PROMOCIÓ 

 

 

 

3.5 ACCIONS DE PROMOCIÓ AMB DIPUTACIÓ I AGÈNCIA 
CATALANA DE TURISME 
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Objectiu estratègic en el que s’emmarca 

 

 

Promoure el turisme a la comarca i posicionar el producte turístic de la 
comarca a mercats locals, nacionals i internacionals 

 

Objectiu anual en el que s’emmarca 

 

Fer campanyes de comunicació que ens permetin donar a conèixer la 
destinació del Vallès Oriental 

 

Descripció general de l’acció  

 

Col·laborar en totes aquelles accions organitzades per Diputació de 
Barcelona i l’Agència Catalana de Turisme i que passen per la nostra 
comarca: blogtrips, famtrips, workshops, etc. 

 

Tasques, gestions i procediments necessaris per a 
dur a terme l’acció 

 

Aportacions als programes proposats des de Diputació i Agència Catalana 
de Turisme 

Contactes amb els empresaris per organitzar la sortida 

Seguiment i acompanyament a l’acció 

 
 

Agents i ens implicats 

 

 

Empresaris turístics de la comarca, Diputació de Barcelona, ACT, CCVO 

 
 

Destinataris de l’acció 

 

 

Prescriptors pels turistes i visitants de la destinació del Vallès Oriental 

 
 

Resultats esperats de l’acció 

 

Major coneixement per part dels prescriptors 

Increment dels visitants i turistes 

 

Responsable de l’acció

Responsable directe: Núria Nadal (Aitor González) 

 Supervisió: Esther Garcia
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Calendari Març, juliol, octubre

 

 
Pressupost DESPESA DE PERSONAL

 

 
Indicadors/Previsió de seguiment Nombre d’activitats dutes a terme

Nombre de persones participants a les activitats 

 
Observacions sobre la prioritat Prioritat mitjana-alta
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COMUNICACIÓ I PROMOCIÓ  

 

 

 

3.6 GESTIÓ DE LES XARXES SOCIALS 
 

Objectiu estratègic en el que s’emmarca 

 

 

Promoure el turisme a la comarca i posicionar el producte turístic de la 
comarca a mercats locals, nacionals i internacionals 
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Objectiu anual en el que s’emmarca 

 

 

Promoure el producte turístic generat a través de la plataforma 
www.turismevalles.com 

 
 

Descripció general de l’acció  

 

Posicionar turismevalles a totes les xarxes socials on tenim presència 
utilitzant la plataforma www.turismevalles.com com a eina de difusió i 
promoció de tota l’oferta turística del nostre territori.  

 

Tasques, gestions i procediments necessaris per a 
dur a terme l’acció 

 

 

Recollida d’informació relacionada amb el turisme de la comarca 

Actualització de les xarxes socials 

Anàlisi de la participació a d’altres xarxes socials existents 
 

Agents i ens implicats 

 

 

Consell Comarcal Vallès Oriental 

 

Destinataris de l’acció 

 

 

Ajuntaments territori i ciutadania en general 

 
 

Resultats esperats de l’acció 

 

Increment el coneixement de l’oferta turística del territori 

Increment de la presència del territori del Vallès Oriental a les xarxes 
socials 

 

Responsable de l’acció 

 

Responsable directe: Núria Nadal (Aitor González)  

 
  

Supervisió: Esther Garcia 
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Calendari  

Tot l’any  

 
Pressupost 10.000 euros + DESPESA DE PERSONAL 

 
Indicadors/ Previsió de seguiment  

Nombre de visites als portals i xarxes en què participem 

Impacte produït d’aquestes visites 

 

 
Observacions sobre la prioritat Prioritat alta
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COMUNICACIÓ I PROMOCIÓ  

 

 
3.7 ACCIONS DE TURISME GASTRONÒMIC I PRODUCTES DE 
PROXIMITAT 

 

Objectiu estratègic en el que s’emmarca 

 

 

Potenciar la creació i comercialització de producte turístic 
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Objectiu anual en el que s’emmarca 

 

Crear nous productes turístics relacionats amb el turisme gastronòmic i els 
productes de proximitat 

Descripció general de l’acció  Accions per dinamitzar la gastronomia de la nostra destinació i 
promocionar el turisme gastronòmic 

 
Tasques, gestions i procediments necessaris per a 
dur a terme l’acció 

 

Plantejament de les accions que s’han de realitzar  

Desenvolupament del pla de treball marcat 

Seguiment de les accions realitzades i revisió del pla de treball 

 
Agents i ens implicats

 

Consell Comarcal, restaurants, empreses turístiques 

Destinataris de l’acció

 

Restaurants, empreses turístiques

 

Resultats esperats de l’acció 

Posicionar la nostra destinació com referent des del punt de vista de la 
gastronomia 

Major coneixement de la nostra destinació 

Responsable de l’acció Responsable directe: Núria Nadal (Aitor González) 

 Supervisió: Esther Garcia

 
Calendari Tot l’any

 

 
Pressupost 1.000 euros + DESPESA DE PERSONAL 

 
Indicadors/Previsió de seguiment Nombre d’accions realitzades durant l’any 

Nivell de satisfacció dels restaurants i empreses participants 

 
Observacions sobre la prioritat Prioritat alta
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3.8 MANTENIMENT I MILLORES PLATAFORMA WEB 
TURISMEVALLES.COM 

 

Objectiu estratègic  

 

 

Potenciar la creació i comercialització de producte turístic 

 

Objectiu anual en el que s’emmarca 

Millorar l’estructura i els continguts de la plataforma 
www.turismevalles.com 

 

Descripció general de l’acció  

Mantenir i introduir millores a la plataforma web 
http://www.turismevalles.com, tenint en compte les demandes fetes des 
del sector turístic una vegada iniciat el funcionament de la plataforma 

Tasques, gestions i procediments necessaris per a 
dur a terme l’acció 

Seguiment de les tasques encarregades a l’empresa adjudicatària fins a la 
finalització del contracte 

Agents i ens implicats

 

Consell Comarcal, consultora externa, empresaris turístics

Destinataris de l’acció

 

Empreses turístiques del territori

Resultats esperats de l’acció Increment de les vendes per part de les empreses turístiques de la nostra 
destinació 

Major coneixement de la nostra destinació 
Responsable de l’acció

 

Responsable directe: Núria Nadal (Aitor González) 
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 Supervisió: Esther Garcia

 

 
Calendari Gener- agost

 

 
Pressupost 4.235 euros + DESPESA DE PERSONAL 

 

 
Indicadors/Previsió de seguiment Nombre de reserves realitzades 

Evolució mensual de les reserves 

Nivell de satisfacció dels empresaris participants 

 
Observacions sobre la prioritat Prioritat alta
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3.9 GESTIÓ PLATAFORMA CREACIÓ PRODUCTE I 
COMERCIALITZACIÓ TURISMEVALLES.COM 
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Objectiu estratègic en el que s’emmarca 

 

 

Creació i comercialització de producte turístic 
 

Objectiu anual en el que s’emmarca 

 

Promoure el producte turístic generat a través de la plataforma 
www.turismevalles.com 

 

Descripció general de l’acció  

 

Generació i actualització de continguts de la plataforma web, així com 
també dinamització de productes i paquets turístics comercialitzables 

 
 

Tasques, gestions i procediments necessaris per a 
dur a terme l’acció 

 

 

Licitació i contractació d’una consultora especialitzada per tal que: 

Elaboració de propostes de creació de producte i paquets turístics 

Comercialització d’aquests productes 

 
 

Agents i ens implicats 

 

 

Empresaris turístics de la comarca, ajuntaments, Consell Comarcal 

 
 

Destinataris de l’acció 

 

 

Turistes del territori 

 

 
 

Resultats esperats de l’acció 

 

Major nombre de visitants i turistes a la destinació del Vallès Oriental 

Major coneixement del nostre territori 
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Responsable de l’acció 

 

Responsable directe: Núria Nadal (Aitor González) 

 
  

Supervisió: Esther Garcia 

 

 
Calendari  

Febrer-desembre 

 
Pressupost  

15.000 euros + DESPESA DE PERSONAL  

 
Indicadors/ Previsió de seguiment  

Nombre de productes i paquets turístics a la web 

Nombre de reserves realitzades 

 
 

Observacions sobre la prioritat 

 

Prioritat alta 
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 COMUNICACIÓ I PROMOCIÓ  

 

 
3.10 COL·LABORACIÓ AMB EL BARCELONA CATALUNYA FILM 
COMMISSION 

 

Objectiu estratègic en el que s’emmarca 

 

Promoure el turisme a la comarca i posicionar el producte turístic de la 
comarca a mercats locals, nacionals i internacionals 

 

Objectiu anual en el que s’emmarca 

 

 

Fer campanyes de comunicació que ens permetin donar a conèixer la 
destinació turística del Vallès Oriental 

 

Descripció general de l’acció  

 

 

Aconseguir ubicacions de filmacions al territori del Vallès Oriental 

 
 

Tasques, gestions i procediments necessaris per a 
dur a terme l’acció 

 

 

Coneixement de les filmacions possibles al nostre territori 

Recerca del millor espai per a les filmacions concretes 

 

Agents i ens implicats 

 

 

Territori Vallès Oriental, Consell Comarcal Vallès Oriental, Barcelona 
Catalunya Film Commission 

 
 

Destinataris de l’acció 

 

 

Comarca Vallès Oriental 

 

Resultats esperats de l’acció 

 

 

Major coneixement de la comarca del Vallès Oriental 

Increment dels visitants 
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Responsable de l’acció 

Responsable directe: Núria Nadal (Aitor González) 

 
 Supervisió: Esther Garcia

Calendari Tot l’any

 
Pressupost DESPESA DE PERSONAL

Indicadors/Previsió de seguiment Nombre de filmacions aconseguides 

Impacte d’aquestes filmacions 
Observacions sobre la prioritat Prioritat mitjana-alta
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 3.11 ALTRES ACCIONS DE PROMOCIÓ  
 

Objectiu estratègic en el que s’emmarca 

 

Promoure el turisme a la comarca i posicionar el producte turístic de la 
comarca a mercats locals, nacionals i internacionals 

 

 

Objectiu anual en el que s’emmarca 

Fer campanyes de comunicació que ens permetin donar a 
conèixer la destinació turística del Vallès Oriental. 

 

Promoure el producte turístic generat a través de la 
plataforma:www.turismevalles.com. 
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Descripció general de l’acció  

 

 

Accions finançades amb el 4t factor del contracte programa: 

 

Accions a nivell base (per ex: assistència a fires) 

Accions convingudes amb Diputació (per ex: trips) 

Accions proposades per la comarca amb benefici de la marca 
Costa Barcelona (per ex: accions dintre la BCN costa week) 

 
 

Tasques, gestions i procediments necessaris per a 
dur a terme l’acció 

 

 

Reunions internes i amb els agents del territori per concretar les 
accions de promoció 

Fer propostes de les accions de promoció  
 

Agents i ens implicats 

 

 

Ajuntaments del territori, establiments turístics de la comarca, 
Consell Comarcal Vallès Oriental 

 

 
 

Destinataris de l’acció 

 

 

Les persones interessades en la destinació Vallès Oriental 

 

Resultats esperats de l’acció 

 

 

Major coneixement de les informacions que es difonguin 

Increment dels visitants 
 

Responsable de l’acció 

Responsable directe: Núria Nadal 

 Supervisió: Esther Garcia
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Calendari Tot l’any

 
Pressupost 15.000 euros + DESPESA DE PERSONAL 

Indicadors/Previsió de seguiment Nombre d’accions de promoció realitzades 

Observacions sobre la prioritat  

Prioritat alta 
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3.12 PUNTS D’INFORMACIÓ TURÍSTICA 

 

Objectiu estratègic en el que s’emmarca 

 

Millorar i fomentar la competitivitat dels establiments turístics 
Objectiu anual en el que s’emmarca 

 

 

Millorar i consolidar la xarxa d’atenció al turista  

Descripció general de l’acció   

Ampliar la xarxa actual de punts d’informació turística a comerços i 
restaurants, que puguin complementar als Serveis d’Informació, difusió i 
atenció turística d’establiments com a punts d’informació turística 

 
Tasques, gestions i procediments necessaris per a 
dur a terme l’acció 

 

Organització de sessions de formació 
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 Organització de jornades de descoberta de l’entorn (trip sostenible) 

Organització de reunions i execució dels acords corresponents 

 
Agents i ens implicats

 

 

Consell Comarcal, Diputació de Barcelona, biblioteques, establiments, 
restaurants, serveis turístics i comerços  

 
Destinataris de l’acció

 

 

Els establiments actuals adherits 

Els comerços i restaurants que es vulguin adherir al projecte 

 
Resultats esperats de l’acció  

Major coneixement de la nostra destinació 

Millora en l’atenció del visitant 

 
Responsable de l’acció  

Responsable directe: Anna Jané 
  

Supervisió: Esther Garcia  

 

 
Calendari  

Març, Juny, Setembre, Desembre 
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Pressupost  

500 euros + DESPESA DE PERSONAL 

 

 
Indicadors/Previsió de seguiment  

Nombre de renovacions 

Nombre d’empreses adherides 

 

 
Observacions sobre la prioritat  

Prioritat mitjana alta 
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3.13 PROJECTE SINGULAR: 

CAMPANYA DE VÍDEO MÀRQUETING BASADA EN EL CONCEPTE 
DEL BENESTAR 

 

Objectiu estratègic en el que s’emmarca 

 

Promoure el turisme a la comarca i posicionar el producte turístic de la 
comarca a mercats locals, nacionals i internacionals 

 

Objectiu anual en el que s’emmarca 

 

 

Promoure el producte turístic generat a través de la plataforma 
www.turismevalles.com 
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Descripció general de l’acció  

 

Dissenyar una nova campanya de comunicació seguint amb la línia dels 
vídeo màrqueting per promocionar i difondre l’oferta turística de la 
destinació del Vallès Oriental.  

 

Aquesta nova campanya, es basarà en el concepte del benestar que 
poden aconseguir els visitants i turistes que vinguin al territori. 

 
 

Tasques, gestions i procediments necessaris per a 
dur a terme l’acció 

 

 

Definició del pla de treball i dels missatges que es volen transmetre. 

Licitació i contractació d’una empresa que elabori el guió, la filmació i 
l’estratègia de comunicació. 

 

Agents i ens implicats 

 

 

Consell Comarcal, empresaris turístics de la comarca 

 

Destinataris de l’acció 

 

 

Agents públics i privats prescriptors de la nostra destinació 

 

Resultats esperats de l’acció 

 

Increment del nombre de turistes a la nostra destinació 

Major coneixement dels recursos turístics existents 

 
 

Responsable de l’acció 

 

Responsable directe: Núria Nadal (Aitor González) 

 
 

Supervisió: Esther Garcia 

 
Calendari Gener-desembre 
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Pressupost 20.000 euros + DESPESA DE PERSONAL  

 

 
Indicadors/Previsió de seguiment Nombre d’agents i municipis implicats en la realització del curtmetratge

Nivell de satisfacció dels agents i municipis implicats 

 

 
Observacions de la prioritat Prioritat alta
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RELACIONS ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I AGENTS DEL TERRITORI 
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RELACIONS AMB L’ADMINISTRACIÓ  

PÚBLICA I AGENTS DEL TERRITORI 

 
4.1 PLENARIS POLÍTICS 

Objectiu estratègic en el que s’emmarca  

Desenvolupar polítiques per fomentar el turisme sostenible i 
responsable com a sector econòmic dinamitzador del territori 
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Objectiu anual en el que s’emmarca 

 

Creació i dinamització grups de treball temàtics de turisme amb 
la participació de públics i privats 

Augmentar el nombre d’adhesions d’establiments i entitats 
adherides al Compromís per a la sostenibilitat Biosphere. 

Crear nous productes turístics culturals coincidint amb l’any 
internacional del Turisme cultural 2018. 

Crear nous productes turístics relacionats amb el turisme de 
compres. 

Crear nous productes turístics relacionats amb el turisme 
gastronòmic i els productes de proximitat. 

Desenvolupar eines de formació en matèria de turisme  

Millorar i consolidar la xarxa d’atenció al turista i visitant 

Millorar l’estructura i els continguts de la plataforma 
www.turismevalles.com 

Promoure el producte turístic generat a través de la plataforma: 
www.turismevalles.com. 

Fer campanyes de comunicació que ens permetin donar a 
conèixer la destinació turística del Vallès Oriental.. 

Coordinar i promoure accions de millora del coneixement sobre 
l’activitat turística comarcal com a eina de presa de decisió de 
la gestió pública i privada. 

 
Descripció general de l’acció  

 

 

Plantejar les línies estratègiques del territori conjuntament amb 
els regidors i consensuar els plans de treball 

 

Tasques, gestions i procediments necessaris per a dur a terme l’

 

Convocatòria de reunió  

Redacció esborranys documents de treball 

Elaboració acta reunió 
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Execució acords presos a la reunió 

 
Agents i ens implicats

 

 

Consell Comarcal, regidors de turisme de la comarca 

 
Destinataris de l’acció Turistes del territori

 
Resultats esperats de l’acció Major implicació dels regidors del territori 

Concertació entre tots els regidors 

 
Responsable de l’acció Responsable directe: Esther Garcia 

 
 

Supervisió: Esther Garcia 

 
Calendari Juny i noviembre

 
Pressupost DESPESA DE PERSONAL 

 
Indicadors/Previsió de seguiment Nombre de reunions realitzades 

Nombre d’assistents a les reunions 

Nombre d’acords presos 

 
Observacions de la prioritat Prioritat alta

 

 

 



�

�

ÀMBIT DE TREBALL 4 

 

 

RELACIONS AMB L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I ELS 
AGENTS DEL TERRITORI  

 
4.2 PLENARIS TÈCNICS-PRIVATS 

Objectiu estratègic en el que s’emmarca Desenvolupar polítiques per fomentar el turisme sostenible i 
responsable com a sector econòmic dinamitzador del territori 

 

Objectiu anual en el que s’emmarca 

Creació i dinamització grups de treball temàtics de turisme amb 
la participació de públics i privats 

Augmentar el nombre d’adhesions d’establiments i entitats 
adherides al Compromís per a la sostenibilitat Biosphere. 

Crear nous productes turístics culturals coincidint amb l’any 
internacional del Turisme cultural 2018. 

Crear nous productes turístics relacionats amb el turisme de 
compres. 

Crear nous productes turístics relacionats amb el turisme 
gastronòmic i els productes de proximitat. 

Desenvolupar eines de formació en matèria de turisme  

Millorar i consolidar la xarxa d’atenció al turista i visitant 

Millorar l’estructura i els continguts de la plataforma 
www.turismevalles.com 

Promoure el producte turístic generat a través de la plataforma: 
www.turismevalles.com. 

Fer campanyes de comunicació que ens permetin donar a 
conèixer la destinació turística del Vallès Oriental.. 

Coordinar i promoure accions de millora del coneixement sobre 
l’activitat turística comarcal com a eina de presa de decisió de 
la gestió pública i privada. 

 
Descripció general de l’acció  Treball conjunt amb els tècnics del territori i les associacions 

del sector sobre els plans de treball a desenvolupar en l’àmbit 
de les polítiques de turisme. 
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Tasques, gestions i procediments necessaris per a dur a terme l’ Convocatòria de reunions  

Redacció esborranys documents de treball 

Elaboració actes reunions 

Execució acords presos a les reunions 
Agents i ens implicats Consell Comarcal, tècnics de turisme de la comarca i 

associacions privades
Destinataris de l’acció Turistes del territori
Resultats esperats de l’acció Major implicació dels tècnics del territori i dels representants de 

les empreses del sector 

Concertació entre tots els municipis i agents privats 
Responsable de l’acció Responsable directe: Esther Garcia 
 Supervisió: Esther Garcia 
Calendari Març, Juny, Octubre

 
Pressupost DESPESA DE PERSONAL 

 
Indicadors/Previsió de seguiment Nombre de reunions realitzades 

Nombre d’assistents a les reunions 

Nombre d’acords presos 

 
Observacions de la prioritat Prioritat alta
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RELACIONS AMB L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I ELS AGENTS DEL 
TERRITORI  

 

4.3 JORNADA TURISME VALLÈS

 

Objectiu estratègic en el que s’emmarca 

 

Desenvolupar polítiques per fomentar el turisme sostenible i responsable com a 
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sector econòmic dinamitzador del territori

 

Objectiu anual en el que s’emmarca 

 

 

Creació i dinamització grups de treball temàtics de turisme amb la participació de 
públics i privats 

 

Coordinar i promoure accions de millora del coneixement sobre l’activitat turística 
comarcal com a eina de presa de decisió de la gestió pública i privada. 

 
 

Descripció general de l’acció  

 

 

Organització d’una jornada com a espai d’informació i aprofundiment de temes 
d’interès pel sector i alhora com a espai de relació entre els agents públics i privats 
del territori 

 
 

Tasques, gestions i procediments 
necessaris per a dur a terme l’acció 

 

 

Planificació de la jornada i de les activitats que s’hi ha de realitzar. 

Contactar amb les persones que han d’intervenir activament 

Fer-ne difusió entre tot el sector turístic del Vallès Oriental i les administracions 
implicades 

Fer la valoració de la jornada un cop realitzada per tal de treure’n les conclusions 
pertinent 

 
Agents i ens implicats

 

 

Consell Comarcal, Diputació de Barcelona, Agència Catalana de Turisme, 
ajuntaments del Vallès Oriental  

 

Destinataris de l’acció 

 

 

Regidors i tècnics de turisme del Vallès Oriental  

Establiments turístics  
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Resultats esperats de l’acció 

 

Millora del coneixement de la situació del turisme al Vallès Oriental 

Millora de la xarxa de relacions entre els agents del territori 
Responsable de l’acció  

Responsable directe: Núria Nadal (Aitor González) i Anna Jané 

 
  

Supervisió: Esther Garcia 

 
Calendari  

Gener, febrer, març 

 
Pressupost  

2.000 euros + DESPESA DE PERSONAL 

 
Indicadors / Previsió de seguiment  

Nombre d’agents participants 

Nivell de satisfacció dels assistents 

Nombre d’acords presos 

 
Observacions de la prioritat Prioritat alta
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RELACIONS AMB L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I ELS AGENTS DEL 
TERRITORI  

 
4.4 PARTICIPACIÓ EN ELS CERCLES DE LA DIBA 

 

Objectiu estratègic en el que s’emmarca 

 

 

Posicionar el producte turístic de la comarca a mercats locals, nacionals i 
internacionals 

 

Objectiu anual en el que s’emmarca 

 

 

Promoure el producte turístic generat a través de la plataforma: 
www.turismevalles.com. 

 

 
 

Descripció general de l’acció  

 

 

Participar als cercles virtuals definits per Diputació de Barcelona en funció de les 
temàtiques i diferents grups de treball. 

 
 

Tasques, gestions i procediments 
necessaris per a dur a terme l’acció 

 

 

Participació a la comunitat virtual 

Introducció d’informació 

 

Agents i ens implicats 

 

 

Consell Comarcal Vallès Oriental 

 

Destinataris de l’acció 

 

 

Ajuntaments territori i ciutadania en general 
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Resultats esperats de l’acció Increment el coneixement de l’oferta turística del territori 

 

Responsable de l’acció 

Responsable directe: Núria Nadal (Aitor González) 

 
 Supervisió: Esther Garcia

 
Calendari Tot l’any

Pressupost CCVO DESPESA DE PERSONAL

Indicadors/Previsió de seguiment Nombre de participants als cercles

Nombre d’aportacions als cercles 
Observacions de la prioritat  Prioritat mitjana- alta
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RELACIONS AMB L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I ELS AGENTS DEL 
TERRITORI  
4.5 COL·LABORACIÓ AMB L’AGÈNCIA CATALANA DEL TURISME 

 

Objectiu estratègic en el que s’emmarca 

 

 

Potenciar la creació i comercialització de producte turístic 

 

Objectiu anual en el que s’emmarca 

 

 

Promoure el producte turístic generat a través de la plataforma: 
www.turismevalles.com. 
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Descripció general de l’acció  

 

 

Participar en totes les activitats que organitza l’Agència Catalana de Turisme  

 
 

Tasques, gestions i procediments 
necessaris per a dur a terme l’acció 

 

 

Recollir les informacions d’interès pel sector 

Difondre les informacions  

Participar en les accions proposades per l’ACT 

 
 

Agents i ens implicats 

 

 

Consell Comarcal Vallès Oriental, ACT i agents turístics de la destinació 

 

 
 

Destinataris de l’acció 

 

 

Ajuntaments comarca i establiments turístics del territori  

 

 
 

Resultats esperats de l’acció 

 

 

Major coneixement de les accions dutes a terme per l’ACT 

Dinamització de l’àmbit del turisme de la comarca 

 
Responsable de l’acció

 

 

Responsable directe: Anna Jané 

 
  

Supervisió: Esther Garcia 
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Calendari Tot l’any 

 

 
Pressupost DESPESA DE PERSONAL

 
Indicadors/Previsió de seguiment Nombre d’accions fetes

Nombre d’empreses que han participat a les accions plantejades per l’ACT 

 

 
Observacions de la prioritat Prioritat alta
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RELACIONS ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I AGENTS DEL TERRITORI 

 
 

 
4.6 SUPORT ALS MUNICIPIS 

 

Objectiu estratègic en el que s’emmarca 

 

Potenciar la creació i comercialització de producte turístic 
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Objectiu anual en el que s’emmarca 

 

Promoure el producte turístic generat a través de la plataforma 
www.turismevalles.com 

 

Descripció general de l’acció  

 

Oferir suport als municipis del territori en totes les consultes que ens facin arribar. 

Col·laborar amb els ajuntaments en totes aquelles accions que considerin que 
TurismeVallès ha d’estar present. 

 
 

Tasques, gestions i procediments 
necessaris per a dur a terme l’acció 

 

 

Recollir les demandes fetes pels ajuntaments 

Donar resposta a les demandes fetes 

 

Agents i ens implicats 

 

 

Consell Comarcal Vallès Oriental 

 
 

Destinataris de l’acció 

 

 

Ajuntaments de la comarca 

 
 

Resultats esperats de l’acció 

 

 

Major resposta a les demandes dels ajuntaments 

Increment de les relacions entre els ajuntaments i el Consell Comarcal 

 
 

Responsable de l’acció 

 

 

Responsable directe: Núria Nadal 

  

Supervisió: Esther Garcia 
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Calendari Tot l’any

 
Pressupost DESPESA DE PERSONAL 

 
Indicadors/Previsió de seguiment  

Nombre de demandes fetes 

Nombre de respostes fetes 

 
Observacions de la prioritat Prioritat alta

 

 

 

 

 

ÀMBIT DE TREBALL 4:  

 

 

RELACIONS ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I AGENTS DEL TERRITORI 

 

 
 

 
4.7 COL·LABORACIÓ AMB EL CONSORCI DE PROMOCIÓ ENOTURÍSTICA 
DEL TERRITORI DO ALELLA 

 

Objectiu estratègic en el que s’emmarca 

 

 

Promoure el turisme a la comarca i posicionar el producte turístic a mercats locals, 
nacionals i internacionals 
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Objectiu anual en el que s’emmarca 

 

Promoure el producte turístic generat a través de la plataforma 
www.turismevalles.com 

 
 

Descripció general de l’acció  

 

 

Difondre les accions proposades i dutes a terme des del consorci de la 
Denominació d’Origen Alella. 

 

 
 

Tasques, gestions i procediments 
necessaris per a dur a terme l’acció 

 

 

Recopilació de les informacions rebudes 

Difusió de les informacions del consorci de la DO Alella al nostre territori 

 

 
 

Agents i ens implicats 

 

 

Consell Comarcal Vallès Oriental, DO Alella 

 

 
 

Destinataris de l’acció 

 

 

Ajuntaments territori i ciutadania en general 

 

 
 

Resultats esperats de l’acció 

Increment del coneixement de les accions dutes a terme pel consorci DO Alella

Interrelació entre les accions del consorci DO Alella i les accions de TurismeVallès 
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Responsable de l’acció 

 

Responsable directe: Núria Nadal (Aitor González) 

 
 Supervisió: Esther Garcia

 

 
Calendari Tot l’any

 

 
Pressupost DESPESA DE PERSONAL

 

 
Indicadors/Previsió de seguiment Nombre d’accions que es difonen

Nombre de participants a les accions de la DO d’Alella 

 
Observacions de la prioritat Prioritat mitjana-alta

 

 

 

 

 

4. RECURSOS HUMANS 

 
Nom i càrrec Durada Dedicació Imputació cost laboral
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Nuria Nadal (Aitor Gonález) 

Tècnic de turisme 

37,5h 100% a turisme  

39.422,82 

 
Anna Jané

Tècnica de gestió 

37,5h 100% a turisme  

47.617,94 

 
Marta Cañas 

Administrativa Àrea 
Desenvolupament Local 

37,5h 50% a turisme  

16.330,58 

 
Amèlia Beinat 

Auxiliar Administrativa Àrea 
Desenvolupament Local 

37,5 h 33% a turisme  

8.738,70 

 
Esther Garcia 

Cap de l’Àrea de 
Desenvolupament Local 

37,5h 33% a turisme  

20.771,84 

 

 

5. PRESSUPOST DE LES ACCIONS 

 
ACCIONS IMPORT FINANÇAMENT 
Creació de producte turístic de compres 10.000 CCVO 
Traducció al francès i a l’anglès i impressió del 
mapa turístic i distribució de publicacions 6.000 Conveni Diputació de Barcelona

Formació idiomes 1.500 Conveni Diputació de Barcelona
Ampliació banc d’imatges 1.765 Conveni Diputació de Barcelona
Altres accions de promoció 15.000 Conveni Diputació de Barcelona

Gestió plataforma. Creació i comercialització 
producte turístic 

15.000 Conveni Diputació de Barcelona

 
Manteniment i millores de la plataforma 4.265 Conveni Diputació de Barcelona
Xarxes socials 10.000 Taxa turística 
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Accions de turisme gastronòmic i productes de 
proximitat 1.000 Conveni Diputació de Barcelona

Punts d’informació turística 500 Conveni Diputació de Barcelona
Jornada de Turisme Vallès 2.000 Conveni Diputació de Barcelona

Campanya de comunicació 20.000 Projectes singulars Diputació de 
Barcelona 

Total altres despeses 87.000 

 

Diputació de Barcelona: 67.000€ 

Taxa turística: 10.000€ 

CCVO:10.000€ 

 

El pacte 6.8 del conveni que regula la col·laboració entre el Consell Comarcal i els 
ajuntaments del Vallès Oriental per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el 
finançament de polítiques públiques de turisme preveu que l’aportació dels ajuntaments al 
fons turístic es determinarà per mitjà d’un protocol addicional anual de finançament 
d’aquest conveni, d’acord amb el Pla de turisme de correspongui. 

 

Per l’any 2018, l’import corresponent al concepte PA de la fórmula de l’apartat precedent 
s’incrementa 2.000 euros en relació amb el 2017: quaranta mil euros (40.000 euros), 
excloent el municipi de la Llagosta, i queda de la següent manera: 

 
Càlcul Conveni 
Turisme 2018 

DESPESA
40.000 Places 

POBLACIÓ Hoteleres Càmpings Turisme 
rural 

Habitatges 
ús turístic 

TOTAL 
PLACES

Càlcul Conveni 
2018 

Aiguafreda 2.467 15 0 0 0 15 210,97 €
Ametlla del Vallès, l' 8.337 0 0 30 44 74 744,46 €
Bigues i Riells 8.915 26 0 19 0 45 749,95 €
Caldes de Montbui 17.137 350 516 0 22 888 2.524,72 €
Campins 470 0 0 12 0 12 52,55 €
Canovelles 15.937 34 0 0 6 40 1.286,01 €
Cànoves i Samalús 2.873 22 0 25 11 58 300,47 €
Cardedeu 18.158 81 0 0 44 125 1.572,56 €
Figaró-Montmany 1.092 5 0 8 0 13 101,98 €
Fogars de Montclús 462 79 750 50 6 885 1.231,66 €
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Franqueses del Vallès, les 19.417 172 0 0 22 194 1.763,12 €
Garriga, la 15.912 284 0 0 50 334 1.681,37 €
Granollers 60.174 1.207 0 0 6 1.213 6.290,73 €
Gualba 1.426 21 0 0 72 93 235,91 €
Llagosta, la             0,00 €
Lliçà d'Amunt 14.759 0 0 8 44 52 1.211,16 €
Lliçà de Vall 6.370 0 0 0 0 0 492,41 €
Llinars del Vallès 9.717 0 0 66 17 83 863,30 €
Martorelles 4.725 0 0 0 0 0 365,25 €
Mollet del Vallès 51.491 635 0 0 0 635 4.838,44 €
Montmeló 8.784 58 0 0 0 58 757,39 €
Montornès del Vallès 16.218 24 0 15 6 45 1.314,49 €
Montseny 320 116 429 50 39 634 881,49 €
Parets del Vallès 18.837 41 0 0 0 41 1.511,53 €
Roca del Vallès, la 10.599 0 0 0 22 22 849,05 €
Sant Antoni de Vilamajor 5.862 30 0 8 6 44 512,60 €
Sant Celoni 17.540 185 0 35 22 242 1.682,89 €
Sant Esteve de Palautordera 2.599 32 0 18 28 78 306,31 €
Sant Feliu de Codines 5.968 0 0 0 0 0 461,34 €
Sant Fost de Campsentelles 8.650 0 0 0 39 39 721,36 €
Sant Pere de Vilamajor 4.257 0 0 11 61 72 426,37 €
Santa Eulàlia de Ronçana 7.049 0 210 18 17 245 875,98 €
Santa Maria de Martorelles 861 0 0 0 0 0 66,56 €
Santa Maria de Palautordera 9.194 32 0 10 33 75 812,06 €
Tagamanent 316 0 0 15 11 26 59,56 €
Vallgorguina 2.772 0 0 15 66 81 323,74 €
Vallromanes 2.525 190 510 14 22 736 1.189,78 €
Vilalba Sasserra 684 0 0 0 0 0 52,87 €
Vilanova del Vallès 5.217 197 0 0 6 203 677,61 €
Vallès Oriental 388.091 3.836 2.415 427 722 7.400 40.000,00 €

FONT: IDESCAT 
Dades Població: Padró municipal d'habitants per sexe. Xifres oficials. Municipis de la comarca. Vallès Oriental. 2016
Dades Places: Allotjaments turístics 2016. Oferta municipal d'establiments turístics de la Generalitat de Catalunya. 

Pes factor 1 0,75
Pes factor 2 0,25»

 

 

Segon. Aprovar el document comptable d’autorització, disposició i reconeixement de l’obligació 
per import de 2.524, 72 euros a nom del Consell Comarcal del Vallès Oriental i Ordenar el 
pagament corresponent a l’aportació anual del Conveni per l’elaboració, la concertació, 
l’execució i el finançament de polítiques públiques de turisme entre el Consell Comarcal del 
Vallès Oriental i l’Ajuntament de Caldes de Montbui, que va a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 52 4320 46500, Conveni CCVO, Pla de Turisme, del pressupost municipal de 
2018. 
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Tercer. Facultar el senyor Alcalde de l’Ajuntament de Caldes de Montbui tan àmpliament com 
sigui de menester i en dret es requereixi, per a la signatura de l’esmentat conveni i de tots 
aquells documents que es puguin derivar dels presents acords. 

Quart. Notificar l’acord al Consell Comarcal del Vallès Oriental 

Cinquè. Trametre aquest conveni al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya, a 
través del servei que actualment existeix a la plataforma EACAT amb la referència EXI-Registre 
de Convenis: Tramesa de convenis i encàrrecs de gestió del Departament d’Afers i Relacions 
Institucionals i Exteriors i Transparència de la Generalitat de Catalunya. 

El punt s’aprova amb els vots a favor d’ERC, PDeCAT, PSC i UPC i les abstencions de SC i 
PPC.  

11.- Aprovar la concertació d’una operació de crèdit a llarg termini per al finançament del 
programa d’inversions previst en el pressupost de 2018, exp.4492/2018 de l’Àrea de 
Serveis Econòmics  

Primer. Aprovar la minuta de préstec tipus a concertar entre el Banc de Sabadell SA i 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui que consta en l’Annex 2 de l’expedient. 

Segon. Aprovar el conveni tipus de la subvenció que la Diputació de Barcelona concedeix a 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui, que consta en l’Annex 3 de l’expedient. 

Tercer. Acceptar el préstec a llarg termini per l’import de 2.957.550,00 euros del préstec 
sol·licitat en el marc del Programa de Crèdit Local, segons les següents condicions: 

• Import del préstec concedit: 2.957.550,00 EUR 

• Tipus d’interès: EURIBOR a 3 mesos + 0,709 % 

• Termini concedit: 10 anys (inclosos 12 mesos de carència) 

Quart. Acceptar l’import de 107.075,01 euros de la subvenció que concedeix la Junta de 
Govern de la Diputació de Barcelona segons el mètode de càlcul descrit al Reglament del 
Programa de Crèdit Local aprovat. 
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Cinquè. Determinar que la primera disposició del préstec serà de 107.075,01 euros, equivalent 
a la quantitat de la subvenció atorgada i que s’haurà d’ingressar en el compte corrent que 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui té concertat amb l’entitat Banco de Sabadell SA.. 

Sisè. Determinar que la resta de l’import es disposarà en funció de les necessitats de tresoreria 
i, com a màxim, en data 31 de desembre de 2018, amb un ingrés en el mateix compte corrent. 

Setè. Autoritzar l’alcalde de la Corporació i la secretària general o les persones en les quals 
deleguin per a les signatures que siguin necessàries. 

Vuitè. Comunicar aquesta operació, un cop formalitzada, al Departament de la Vicepresidència 
i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya als efectes que pugui exercir la funció de 
Tutela financera dels ens locals de Catalunya que té encomanada. 

Novè. Comunicar aquests acords a la Diputació de Barcelona, a l'entitat Banco de Sabadell SA 
i a l’Àrea de Serveis Econòmics de l’Ajuntament. 

Desè. Contra aquest acte administratiu que és definitiu en via administrativa podeu interposar 
en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació 
d’aquest acord, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius 
de la província de Barcelona. 

Tanmateix, podeu interposar contra aquest acte administratiu recurs de reposició atès l’article 
77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció 
de la notificació d’aquest acord, i contra la seva resolució i en el termini de dos mesos recurs 
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius. En el supòsit que no es 
dictés resolució expressa en el termini d’un mes s’entendrà expedita la via contenciosa durant 
sis mesos. 

El punt s’aprova amb els vots a favor d’ERC i les abstencions de SC, PDeCAT, PSC, UPC i 
PPC.  
 

12.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 10, reguladora de 
la Taxa per l'ocupació i l'ús ocasional del domini públic local, així com el seu text refós, 
exp. número 8145/2018 
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Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 10, reguladora de la 
Taxa per l'ocupació i l'ús ocasional del domini públic local, així com el seu text refós. 

 

Segon. Publicar l’anunci d’exposició pública d’aquests acords provisionals en el Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona. 

Tercer. Exposar al públic en el tauler d’anuncis electrònic de l’Ajuntament aquests acords 
provisionals, així com el text complet de l'Ordenança fiscal modificada 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. 

Quart. Publicar, així mateix, en un diari de màxima difusió de la província, l’anunci d’exposició 
pública dels acords d’aprovació provisional de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 10. 

Sisè. Els acords definitius en matèria de modificació de l'Ordenança fiscal, així com el seu text 
refós, serà objecte de publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província i en el web 
municipal.  

Setè. Els acords definitius en matèria de modificació d’ordenances fiscals entraran en vigor 
l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de l’acord d’aprovació definitiva.  

El punt s’aprova amb els vots a favor d’ERC i PPC i les abstencions de SC, PDeCAT, PSC i 
UPC. 

 13.- Donar compte dels indicadors relatius als càlculs del període mitjà de pagament, de 
les ràtios de les operacions pagades i de les operacions del pendent de pagament 
corresponents al tercer trimestre de l’any 2018, expedient 7486/2018 

 
 Primer. Donar compte al Ple i als membres de la Comissió Informativa dels indicadors relatius 
als càlculs del període mitjà de pagament, de les ràtios de les operacions pagades i de les 
operacions del pendent de pagament corresponents al tercer trimestre de l’any 2018, en termes 
econòmics, segons el resum següent: 

Indicadors del Període Mitjà de Pagament segons el RD 635/2014 corresponents a l’Ajuntament 
de Caldes de Montbui i relatius al 3r trimestre de 2018. 

Ràtio d’operacions pagades 12,83 dies

Import d’operacions pagades 2.232.203,87 euros
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Ràtio d’operacions pendents de pagament 8,42 dies

Import d’operacions pendents de pagament 910.448,84 euros

Període Mitjà de pagament de l’Entitat 11,55 dies

  
  

14.- Donar compte dels informes de tresoreria corresponents al tercer trimestre de l’any 
2018 sobre el compliment dels terminis previstos en la legislació vigent per al pagament 
de les obligacions de les Entitats Locals, en termes de morositat comptable, exp. 
7485/2018 

 Primer. Donar compte al Ple dels informes de tresoreria corresponents al tercer trimestre de 
l’any 2018 que consten en l’expedient i que s’han tramès al Ministeri d’Hisenda i Funció 
Publica, sobre el compliment dels terminis previstos en la legislació vigent per al pagament de 
les obligacions de les Entitats Locals, en termes de morositat comptable.  

  

 15.- Donar compte de l’acord del Decret d’alcaldia núm. 653/2018 de 7 de novembre, pel 
qual es va resoldre aprovar les obligacions trimestrals de subministrament d’informació 
corresponent al 3r. trimestre de 2018 de les entitats que formen la Corporació Local, el 
qual s'ha transcrit anteriorment. exp. 7924/2018  

Únic. Donar compte de l’acord del Decret d’alcaldia núm. 653/2018 de 7 de novembre, pel qual 
es va resoldre aprovar les obligacions trimestrals de subministrament d’informació corresponent 
al 3r. trimestre de 2018 de les entitats que formen la Corporació Local, el qual s'ha transcrit 
anteriorment.  
  

17.- Moció que presenten els grups municipals d'ERC i CIU demanant l'absolució dels 
presos polítics i condemnant actes vandàlics a Caldes de Montbui, exp. 8518/2018  

L’1 d’octubre de 2017 Catalunya va votar en Referèndum sobre el seu futur polític. Tot i els 
innombrables impediments polítics, jurídics i la violència exercida pels cossos de seguretat, 
més de dos milions de persones, en un acte de dignitat, van poder exercir el seu vot, de forma 
clarament majoritària a favor de la creació d’un nou Estat. El dret a decidir, reconegut per a tots 
els pobles del món en els Tractats Internacionals, es va imposar davant un Estat repressor i 
actuant amb fets antidemocràtics. 
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El 3 d’octubre de 2017, de forma massiva, la societat catalana va sortir al carrer per rebutjar la 
repressió i la violència policial i reclamar, sempre amb actitud cívica i pacífica, el dret a decidir. 
La resposta de l’Estat espanyol, però, sempre ha estat la mateixa: negar qualsevol iniciativa 
democràtica i no oferir cap mena de diàleg ni proposta política. S’ha optat per intentar resoldre 
el conflicte polític per la via de la repressió i dels tribunals de justícia.  

 Fa més d’un any que es van empresonar els presidents d’Òmnium Cultural i l’Assemblea 
Nacional Catalana, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, i al cap d’uns dies els representants del 
Govern de Catalunya, el vicepresident Oriol Junqueras, i els consellers Raül Romeva, Jordi 
Turull, Quim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, i la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Fa 
més d’un any que el president Carles Puigdemont, els consellers Toni Comín, Lluís Puig, Clara 
Ponsatí i Meritxell Serret viuen a l’exili lluny de Catalunya. Decisió que també van haver de 
prendre les diputades Marta Rovira i Anna Gabriel. 

 Després d’un any de presó preventiva, totalment injustificada i injusta, el passat 2 de novembre 
de 2018 es van donar a conèixer les peticions de penes que demana la Fiscalia i l’Advocacia 
de l’Estat per a tots els acusats per dur a terme l’organització de l’1-O, en el judici que 
començarà el proper mes de gener. 

Aquestes peticions de presó desorbitades, sota els delictes de rebel·lió, sedició i malversació, 
parteixen d’un relat d’acusació totalment fals respecte al que va succeir aquells dies, on l’única 
violència que es va poder veure va ser la que van practicar els cossos de seguretat espanyols 
contra persones que únicament volien exercir el dret a vot. 

 Atès que la ciutadania han expressat de forma reiterada i pacífica al carrer i a les urnes la 
voluntat de decidir el futur polític de Catalunya. 

 Atès que la resposta per part del Govern espanyol sempre ha estat la por, els cops de porra, i 
la presó dels nostres representants polítics i, en definitiva la instrumentalització de la justícia 
per donar resposta al que és un conflicte polític.  

 Atès que el nou executiu espanyol també ha estat incapaç de buscar una sortida política a la 
situació catalana.  
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Atès que les peticions de presó i multes per part de la Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat 
reflecteixen un caràcter venjatiu, de càstig i d’escarment contra aquells que defensen unes 
idees polítiques diferents a les dels que proclamen la ‘unidad de España’. 

 Atès que sempre estarem al costat de la defensa dels drets civils i democràtics i per donar veu 
a la ciutadania i als processos que ho facin possible, perquè posar urnes i expressar-se 
democràticament no constitueix cap tipus de delicte.  

 La nit del 18 i la del 19 de novembre de 2018 un grup de persones organitzades i amb la cara 
tapada, van venir a Caldes de Montbui de matinada a despenjar, arrencar, trencar i trepitjar 
símbols que reclamen la llibertat dels presos polítics. Entre d’altres, van arrancar la pancarta 
del balcó de l’Ajuntament i llaços grocs il·luminats, propietat de l’Ajuntament. Tot plegat va ser 
enregistrat pels mateixos executors de l’acte vandàlic, per després editar un vídeo i penjar-ho a 
les xarxes socials i fer-ne propaganda per Internet. No només considerem que és una 
bretolada, sinó que a més, comporta un perjudici perquè va en contra de la llibertat d’expressió 
d’un poble que es manifesta lliurement mitjançant uns símbols. No és la primera vegada en els 
darrers mesos que a Caldes es produeixen actes vandàlics organitzats d’aquest tipus. 

 Resolució 

Per tot això la Comissió Informativa de les matèries de competència de Ple de l’Ajuntament, 
acordar elevar al Ple la moció següent 

 PRIMER.- Rebutjar rotundament les peticions de presó que demana la Fiscalia i Advocacia de 
l’Estat als nostres representants polítics i socials per haver permès el referèndum de l’1 
d’octubre de 2017.  

SEGON.- Exigir l’absolució de totes les persones acusades, captius d’uns fets inexistents i d’un 
relat inventat que té com a únic objectiu el càstig i l’escarment. 

 TERCER.- Denunciar la manca de separació de poders a l’Estat espanyol i la manipulació de 
la realitat, per crear un relat que es basa en la violència que no va existir mai en tots els actes i 
manifestacions cíviques i pacífiques dels catalans. 

 QUART.- Exigir la llibertat immediata i incondicional dels presos i preses polítiques i el retorn 
de les persones exiliades.  
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CINQUÈ.- Donar suport i solidaritat a tots aquells i aquelles que avui pateixen la repressió per 
part de l’Estat, i a totes les famílies, amics i amigues dels presos i preses polítics i persones 
exiliades.  

 SISÈ.-  Condemnar la bretolada que va cometre un grup d’individus la passada nit del 18 i 19 
de novembre del 2018 arrancant, entre d’altres, pancartes i llaços grocs que reclamen la 
llibertat dels presos polítics i exiliats. 

 SETÈ.-  Reivindicar la llibertat d’expressió i el respecte als símbols compatibles amb els valors 
de democràcia, llibertat i solidaritat, com a valor fonamental d’una societat que vol viure en 
democràcia i que rebutja la repressió i les actituds agressives. 

 VUITÈ.-Instar al govern municipal a reposar la pancarta al balcó de l’Ajuntament, reivindicant 
la llibertat dels presos politics, i els llaços grocs il·luminats, en tant que símbols contraris a la 
repressió i vulneració dels drets civils i politics. 

 NOVÈ.- Donar trasllat d’aquesta moció als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al 
govern de la Generalitat a l’ACM i a l’AMI. 

  

La moció s’aprova amb els vots a favor d’ERC, SC, PDeCAT i UPC, les abstencions del PSC i 
el vot en contra del PPC. 


