
 
 
 
 

 
 

 
 
Jordi Vendrell i Ros, com a secretari accidental del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
  
C E R T I F I C O : 
 
Que la Comissió de Govern / del Consell Comarcal, de , va prendre, entre d’altres, l’acord 
següent: 
  
RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 29 de juny de 2020, la senyora Silvia Perez Corts, cap de l'Àrea de Polítiques Socials i 

d'Igualtat, ha emès l’informe següent: 
 

“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 12 de novembre de 2018 es va signar el Protocol Addicional de concreció per als anys 2018 i 

2019 del Contracte Programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre 
el Departament de Treball Afers Socials i Famílies (DTSF) i el Consell Comarcal del Vallès Oriental 
(CCVR), en matèria de serveis socials, i altres programes relatius al benestar social i polítiques 
d’igualtat, per als exercicis 2018 i 2019.  

 
2. El Ple de 21 de novembre va aprovar el contingut i la signatura del protocol addicional per als anys  

2018 i 2019 al conveni de col·laboració 2016-2019 per a la gestió i prestació dels serveis socials, 
altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat amb els ajuntaments que formen 
part de l’Àrea bàsica de serveis socials Resta del Vallès Oriental i la seva distribució econòmica. 

 
3. A la fitxa núm. 1, corresponent als serveis socials bàsics, el Departament de Treball, Afers Socials 

i Famílies, en endavant DTSF, informa que no ha sofert cap modificació respecte l’any anterior. En 
aquest sentit, s’ estableix que es finançarà el 66% del cost del Servei d’Ajuda a domicili (SAD) de 
Dependència, amb un mòdul màxim de 16,25€/h., tenint com a referència màxima el nombre 
d’hores segons PIA de les persones amb SAD actiu en el sistema d’informació de la dependència 
(SIDEP). 

L’import assignat com a previsió inicial, era de sis-cents vint i dos mil trenta-vuit  euros (622.038,00 
€), però el DTSF abonarà l’import resultant de la justificació de la despesa. 

 
4. El 25 d’octubre de 2019 el DTSF ens va trametre, via correu electrònic, la documentació i fitxer per 

iniciar el procés de justificació del servei SAD Dependència 2018 segons la informació recollida en 
el seu sistema d’informació de dependència (SIDEP). 

 
5. El 29 de maig de 2020, un cop revisades les incidències i esmenades al SIDEP per part de la 

referent comunitària, el  DTSF ens va fer arribar, via correu electrònic, el fitxer definitiu de les 
persones usuàries de SAD Dependència 2019 per poder justificar les hores efectivament 
realitzades. El fitxer inclou les altes i modificacions facilitades fins el 31 de desembre, introduïdes 
al SIDEP, amb les hores totals anuals per persona atesa. 
 

6. El dia 01 de juny s’obre el tràmit de justificació del SAD Dependència a l’EACAT i la data del període 
de justificació finalitza el dia 30 de juny. 



 
 
 
 

 
 

 
La justificació es fa en base a les hores efectivament realitzades i mitjançant el model de certificació 
del DTSF que es troba a l’EACAT.  
 
Les hores efectivament realitzades han de ser iguals a les hores de SAD Dependència de la fitxa 
1 de RUDEL. Si són diferents cal emplenar el document annex “Model_mini_fitxa_RUDEL_2019” i 
enviar adjunt a la certificació.  
 
Tanmateix sol·liciten que s’adjunti al certificat el fitxer d’excel de “Detall de Costos” de SAD 
Dependència. L’import total dels costos ha de ser el mateix que faran constar a la casella “Costos 
del Servei de SAD Dependència”  
 

7. Els imports justificats  pels ajuntaments de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials resta de municipis del 
Vallès Oriental i els resultats dels serveis i de la gestió directa que desenvolupa el Consell 
Comarcal en el marc del protocol addicional de concreció per a l’any 2019 son els següents:  

 

- Hores total realitzades: 91.453,14 hores.  
- Hores realitzades reconegudes pel Departament: 89.029,51 hores  
- Cost producció: 1.525.645,49 € 
- Cost provisió: 109.230, 18 € 
- Cost SAD dependència (cost producció i provisió): 1.634.875,66 € 
- Despesa reconeguda i despesa pagada: 1.611.063,23 €  

 
Per tant, PROPOSO,      
 
1. Aprovar la justificació econòmica del SAD Dependència 2019 del Contracte Programa 2016-2019, 

per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i  
Famílies i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en matèria de serveis socials, i altres programes 
relatius al benestar social i polítiques d’igualtat.” 

 
2. El 29 de juny de 2020, registre número S2020003394, el Consell Comarcal del Vallès Oriental 

va justificar econòmica del SAD del Contracte Programa. 
 
3. El 15 de juliol de 2020 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 

dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’acord del Ple del Consell Comarcal, de 25 de setembre de 2019, publicat en el Butlletí Oficial 
de la província de Barcelona CVE 2019033050, de 4 d’octubre de 2019, en el qual es delegava 
en la Comissió de Govern en matèria de convenis: Aprovar, modificar, prorrogar, justificar, 
liquidar, resoldre i extingir els convenis de col·laboració, coordinació i/o cooperació amb altres 
entitats quan aquests siguin convenis marc, convenis tipus referits a una pluralitat de destinataris, 
o convenis específics d’import superior a 60.101,21 euros, sempre i quan i en tots els casos, no 
formalitzin una transferència de funcions o activitats a altres administracions públiques, així com 
una acceptació de delegacions o encàrrecs de gestió feta per altres administracions. 
 



 
 
 
 

 
 

Aquesta delegació inclou també l’autorització i la disposició de despeses corresponent. 
 
 
Per això 
 
PROPOSO a la Comissió de Govern que ratifiqui la justificació econòmica del SAD Dependència 
2019 del Contracte Programa 2016-2019, per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en 
matèria de serveis socials, i altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, 
presentada el 29 de juny de 2020 

 
 
 
I, per què així consti i assoleixi els efectes corresponents, lliuro i signo aquest certificat, 
amb el vistiplau del president i el segell que ho acredita. 
  
Document signat electrònicament. 
 
 


