
 
 
 

 
 
 

OD-04 
ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D'IGUALTAT 
Comissió de Govern, de 17 de novembre de 2021 
CI, de 10 de novembre de 2021 
 
Ratificar el Decret de Presidència 2021PRES000614, de 5 de novembre, d'aprovació del 
contingut i la signatura del Dictamen de la Comissió d’Avaluació i Seguiment sobre el 
grau de compliment d’objectius de cada servei o programa, establert en els acords del 
contracte programa 2020. 

 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. El president ha emès el Decret 2021PRES000614, de 5 de novembre, següent: 

 
“RELACIÓ DE FETS 
 
El 3 de novembre de 2021, 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 3 d’agost de 2016 es va signar el Contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la 

col·laboració entre el Departament de Treball Afers Socials i Famílies (endavant DTSF) i el Consell Comarcal del 
Vallès Oriental (CCVR), en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i les polítiques 
d’igualtat. 

 
2. El 5 de febrer de 2020 es va signar l’Addenda de Pròrroga per al 2020 del Contracte programa 2016-2019 per a 

la coordinació cooperació i la col·laboració entre el DTSF i el CCVR, en matèria de serveis socials, altres 
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat.  

 
3. El 12 de març de 2021, amb RE S202100380, el CCVR va trametre al DTSF la justificació econòmica del 

protocol addicional de concreció per al 2020 del Contracte Programa 2016-2019 (X2021000052), realitzada amb 
els imports justificats pels ajuntaments que formen part de l’Àrea bàsica de serveis socials Resta del Vallès 
Oriental i els resultats dels serveis i de les accions que desenvolupa el CCVR en el marc del protocol addicional 
de concreció per a l’any 2020. 

 
4. El Contracte Programa recull que la Comissió d’Avaluació i Seguiment té competència per emetre dictàmens 

d’avaluació i establir el finançament que se’n derivi un cop revisada la justificació econòmica i la justificació de 
l’activitat (RUDEL). Aquesta Comissió està formada per membres dels serveis territorials del Departament de 
Drets Socials i del CCVR.  
 

5. El 26 d’octubre de 2021 i registre d’entrada E2021016567, el Departament de Drets Socials ens va trametre el 
dictamen de la Comissió d’Avaluació i Seguiment sobre el grau de compliment, exposant les consideracions 
següents: 
 
“1. El 16 de novembre de 2020 i registre d’entrada E2020014863 (X2018003550), el Departament de Drets 
Socials ens fa arribar el dictamen de la Comissió d’Avaluació i Seguiment sobre el grau de compliment, exposant 
els consideracions següents: 
 
“1. Que l'ens local ha aportat la informació sol·licitada dels serveis o programes signats al protocol addicional del 
contracte programa 2020, mitjançant la presentació de la justificació econòmica i la justificació de l'activitat 
(RUDEL). 
 



 
 
 

 
 
 

2. Que, per avaluar i considerar el compliment dels objectius fixats per a cadascun dels serveis o programes 
signats al protocol addicional del contracte programa 2020, les unitats directives del Departament de Drets 
Socials han revisat la documentació presentada per a la justificació del contracte programa 2020 i han elaborat 
els informes tècnics d'avaluació corresponents. 
 
S'adjunten a aquest dictamen, en suport electrònic, els informes tècnics d'avaluació dels serveis/programes que 
recullen el detall d'assoliment dels objectius acordats. 
 
3. Que un cop feta l'avaluació dels serveis, segons consta als annexos, es tramitaran les ordres de pagament 
corresponents. 
 
4. Que l'ens local ha assolit els objectius que consten a les fitxes relatives als sistemes d'informació social i pla 
local de serveis socials (fitxa general) i als òrgans de participació de serveis socials (fitxa 23). 
 
5. Que, si s'escau, s'han aplicat a aquesta liquidació els criteris de flexibilització dels serveis prestats per 
aplicació del Decret Llei 19/2020, de 19 de maig, de mesures complementàries en matèria social i sanitària per 
pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19. 
 
És per això que la Comissió d'Avaluació i Seguiment emet el següent 
 
DICTAMEN 
 
D'acord amb les consideracions efectuades en els termes descrits anteriorment, correspon al Departament de 
Drets Socials efectuar la liquidació del contracte programa 2020 d'acord amb els imports detallats als annexos 
corresponents a cadascun dels serveis. 

 
 



 
 
 

 
 
 

Annex 1 - Relació d'assoliment dels objectius fixats i liquidació dels serveis / programes inclosos al Contracte programa 2020 
 

Fitxa  
Import 

atorgat CP  
2020  

Import que 

cal justificar  

Import  

justificat  

Import  

justificat  

validat  

DSO  

Import no 

justificat  

Assoliment 

objectius  

Import 
deducció 
CP 2019 
aplicat a  
CP 2020  

(1)  

Import 
gestionat  

CP 2020  

(2)  

Import de 

liquidació 

màxima (3)  

Import de 
liquidació 
servei /  

programa  

(4)  

Import a 
deduir al  

CP 2021  

(5)  

Fitxa 1 Professionals Equips Bàsics 

(EBAS)  

3.009.189,

84  
4.559.378,55  6.736.224,03  4.499.964,90  39.213,01  AP  0,00  2.708.270,86  300.918,98  261.705,97  0,00  

Fitxa 1 Referent comunitari  45.606,09  45.606,09  52.345,74  51.971,52  0,00  AT  0,00  41.045,48  4.560,61  4.560,61  0,00  

Fitxa 1 Ajuts d'urgència social  210.120,00  210.120,00  1.491.291,64  1.491.291,64  0,00  AT  0,00  189.108,00  21.012,00  21.012,00  0,00  

Fitxa 1 Ajuts d'urgència social Pobresa 

energètica  
265.337,22  265.337,22  276.215,49  276.215,49  0,00  AT  29.463,02  238.803,50  -2.929,30  0,00  2.929,30  

Fitxa 2.1 SIS Servei d'atenció diürna  151.712,00  151.712,00  317.189,09  317.189,09  0,00  AT  0,00  136.540,80  15.171,20  15.171,20  0,00  

Fitxa 2.1.1 SIS Servei d'atenció diürna 

estiu  
7.571,00  7.571,00  22.000,69  22.000,69  0,00  AT  0,00  6.813,90  757,10  757,10  0,00  

Fitxa 2.2 SIS Serveis socioeducatius 

davant situacions de risc  
53.841,00  53.841,00  137.947,00  137.947,00  0,00  AT  0,00  48.456,90  5.384,10  5.384,10  0,00  

Fitxa 6 Sistemes de resposta urgent per a 

dones que es troben en situació de 

violència i per als seus fills i filles  

8.176,86  8.176,86  8.275,00  8.176,86  0,00  AT  0,00  7.359,17  817,69  817,69  0,00  

Fitxa 7 - Migracions i ciutadania  123.087,00  283.990,74  296.709,27  296.709,27  0,00  AT  0,00  116.932,65  6.154,35  6.154,35  0,00  

Fitxa 9 Servei Transport adaptat  591.767,29  591.767,29  710.854,82  710.854,82  0,00  AT  0,00  562.178,93  29.588,36  29.588,36  0,00  

Fitxa 19.1 Equip Atenció a la Infància i 

Adolescència (EAIA)  
552.090,00  552.090,00  655.809,92  655.809,92  0,00  AT  0,00  496.881,00  55.209,00  55.209,00  0,00  

Fitxa 19.2 Servei d'integració familiar en 

família extensa (SIFE)  
83.400,00  83.400,00  85.064,99  85.064,99  0,00  AT  0,00  75.060,00  8.340,00  8.340,00  0,00  

Fitxa 29.1 Plans de desenvolupament 

comunitari (PDC)  
16.000,00  32.441,18  0,00  0,00  16.000,00  AP  0,00  15.200,00  800,00  0,00  15.200,00  

Fitxa 30.2 Programa: Lleure actiu gitano  2.000,00  2.000,00  3.619,00  2.000,00  0,00  AT  0,00  1.900,00  100,00  100,00  0,00  

Fitxa 35 Actuacions en matèria 

d'accessibilitat  
16.000,00  35.535,00  4.064,27  4.064,27  14.170,02  AP  7.138,90  15.200,00  -6.338,90  0,00  20.508,92  

Fitxa 37 Plans i mesures d'igualtat al 

treball  
14.547,61  15.313,27  2.232,79  2.232,79  12.426,46  AP  5.754,74  13.820,23  -5.027,36  0,00  17.453,82  



 
 
 

 
 
 

Fitxa  
Import 

atorgat CP  
2020  

Import que 

cal justificar  

Import  

justificat  

Import  

justificat  

validat  

DSO  

Import no 

justificat  

Assoliment 

objectius  

Import 
deducció 
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aplicat a  
CP 2020  

(1)  

Import 
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CP 2020  

(2)  
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liquidació 

màxima (3)  
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liquidació 
servei /  

programa  

(4)  

Import a 
deduir al  

CP 2021  

(5)  

Fitxa 38 Plans i mesures d'igualtat per 

persones LGTBI  
6.907,04  10.452,27  8.216,04  8.216,04  1.477,74  AP  0,00  6.561,69  345,35  0,00  1.132,39  

Fitxa 40.1 Serveis laborals per a persones 

destinatàries de la RMI  
48.000,00  76.093,88  62.358,77  62.358,77  8.664,10  AP  0,00  45.600,00  2.400,00  2.400,00  0,00  

Fitxa 40.2 Serveis laborals per a persones 

amb discapacitat o trastorns de salut 

mental  

62.300,08  77.875,10  56.648,35  56.648,35  16.981,40  AP  1.825,08  59.185,08  1.289,92  0,00  15.691,48  

Fitxa 41 Servei Comarcal de Joventut  36.504,11  36.504,11  48.166,11  48.166,11  0,00  AT  0,00  32.853,70  3.650,41  3.650,41  0,00  

Fitxa 42 Oficines Joves de la Xarxa 

Nacional d'Emancipació Juvenil  
61.200,00  77.200,00  77.281,06  77.281,06  0,00  AT  0,00  58.140,00  3.060,00  3.060,00  0,00  

Fitxa 43 Plans locals i comarcals de 

Joventut  
159.695,50  1.231.843,79  1.279.103,98  1.203.694,57  3.649,25  AP  0,00  151.710,73  7.984,77  4.335,52  0,00  

 
REGULARITZACIONS APLICADES EN EL DICTAMEN 2020  

  
Motiu de la regularització 

Regularització 

aplicada 

Fitxa 40.1 Serveis laborals per a persones destinatàries de la RMI  Veure ITA 8.664,10 

  
(1) Import de la deducció pendent de la no-justificació al CP 2019 i aplicat al CP 2020 tal com indica a l'annex 3 del dictamen CP 2019.  
(2) Import total tramitat corresponent a la bestreta 2020 [se li ha aplicat la deducció pendent CP 2019 (1)].  
(3) Import màxim de la liquidació CP 2020 sense deduccions [import signat/acordat (0) - import bestreta CP 2020 tramitat (2) - import deducció 2019 (1)].  
(4) Import total a tramitar de la liquidació del CP 2020 (a aquest import s'hi aplica la deducció de l'import no justificat al CP 2020 detallat a l'annex 2).  
(5) Import de deducció de la no-justificació al CP 2020 que s'aplica als imports del CP 2021  
 
 
 
 
Annex 2 - Assoliment dels objectius fixats i liquidació del SAD Social inclòs al Contracte programa 2020 
 



 
 
 

 
 
 

Fitxa  
Import 
atorgat    

CP2020 (1)  

Hores 
previstes  

CP 2020  

(2)  

Cost previst  
segons hores  

signades  

(3)  

Import  

justificat validat  

DSO (4)  

Hores 
efectivament  

realitzades  

(5)  

Import 
finançament 

real DSO  
CP 2020 (6)  

Assoliment 

objectius  

Import 
deducció CP 
2019 aplicat 

a  
CP2020 (7)  

Import 
gestionat  

CP 2020  

(8)  

Import 
liquidació real 

CP2020 a 
tramitar (9)  

Import a 
deduir al  

CP 2021  

(10)  

Fitxa 1 SAD social  668.039,82  62.288,10  1.012.181,63  1.438.447,79  69.185,29  668.039,82  AT  0,00  601.235,84  66.803,98  0,00  

 
(1) Previsió inicial del cofinançament per a l'any 2020 del desenvolupament del programa del SAD Social.  

(2) Hores previstes al Contracte Programa 2020.  

(3) Cost previst segons les hores previstes al CP i el mòdul per hora (aquest import és el resultat de multiplicar les hores previstes pel mòdul 16,25 €/h).  

(4) Import justificat per l'ens local que ha estat acceptat per la unitat directiva del DTSF responsable del programa.  

(5) Hores efectivament realitzades durant el període de vigència del CP 2020.  

(6) Dos supòsits:  

Supòsit A: Si el Cost/hora és superior o igual a 16,25 €/h llavors es finançarà l'import que resulti de la següent operació: [MÍN(Hores efectivament realitzades;Hores 
assignades) x (16,25 €/h x % finançament de l'ens local)]. Supòsit B: Si el Cost/hora és inferior a 16,25 €/h llavors es finançarà l'import que resulti de la següent operació: 
[MÍN((Hores efectivament realitzades x (Cost/hora x % finançament de l'ens local));(Hores assignades x (16,25 x % finançament de l'ens local))].  
(7) Import deduït del CP 2019 a la bestreta del CP 2020 (Veure dictamen CP 2019).  

(8) Import total tramitat corresponent a la bestreta 2020.  

(9) Import total a tramitar de la liquidació del SAD Social 2020 (a aquest import s'hi ha aplicat les regularitzacions indicades al dictamen de l'any anterior)  

(10) Import de deducció de la no-justificació del SAD Social 2020 i que s'aplica als imports del SAD Social 2021.  

 

Annex 3 - Assoliment dels objectius fixats i liquidació del SAD Dependència inclòs al Contracte programa 2020  
 

Fitxa  
Import 

atorgat CP  
2020 (1)  

Hores 
previstes  

CP 2020  

(2)  

Cost previst  
segons hores  

signades  

(3)  
Costos del 

servei (4)  

Import  

justificat 
validat  

DSO (5)  

Import 
finançament 

real DSO  
CP 2020 (6)  

Assoliment 
objectius  

(7)  

Import 
deducció 
CP 2019 
aplicat a  
CP 2020  

(8)  

Import 
gestionat  

CP 2020  

(9)  

Import 
liquidació 
real CP  
2020 a 
tramitar  

(10)  

Import a 
deduir al  

CP 2021  

(11)  

Fitxa 1 SAD dependència  622.038,00  97.198,36  1.579.473,35  1.581.445,20  1.346.345,98  889.002,60  AT  0,00  559.834,20  329.168,40  0,00  

 
(1) Previsió inicial del cofinançament per a l'any 2020 del desenvolupament del programa del SAD Dependència.  

(2) Hores previstes al Contracte Programa 2020.  

(3) Cost previst segons les hores previstes als PIA i el mòdul per hora (aquest import és el resultat de multiplicar les hores previstes pel mòdul 16,25 €/h).  

(4) Cost del servei de SAD Dependència signat al document de justificació econòmica de la intervenció.  

(5) Dos supòsits:  

Supòsit A: L'import dels costos del servei de SAD Dependència és igual o superior al nombre d'hores efectivament realitzades x mòdul hora. L'import justificat validat és el 
resultat de multiplicar les hores efectivament realitzades x 16,25 €.  



 
 
 

 
 
 

Supòsit B: L'import dels costos del servei de SAD Dependència és inferior al nombre d'hores efectivament realitzades x mòdul hora. L'import justificat validat és igual a 
l'import dels costos del servei de SAD Dependència.  
(6) Segons els supòsits anteriors:  

Supòsit A: L'import dels costos del servei de SAD Dependència és igual o superior al nombre d'hores efectivament realitzades x mòdul hora. L'import total del finançament 
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies  
2020 és igual al nombre d'hores efectivament realitzades x (16,25 € x percentatge de finançament).  
Supòsit B: L'import dels costos del servei de SAD Dependència és inferior al nombre d'hores efectivament realitzades x mòdul hora. L'import total del finançament del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 2020 és igual als costos del servei de SAD Dependència x percentatge de finançament.  
(7) En el cas que les hores efectivament realitzades del document de justificació econòmica del servei de SAD Dependència 2020 no arribin el 75% de les hores segons 

previstes segons PIA, a l'informe tècnic es fa constar un comentari a l'apartat d'observacions generals.  

(8) Import deduït del CP 2019 a la bestreta del CP 2020 (Veure dictamen CP 2019).  

(9) Import total tramitat corresponent a la bestreta 2020.  

(10) Import total a tramitar de la liquidació del SAD Dependència 2020 (a aquest import s'hi ha aplicat les regularitzacions indicades al dictamen de l'any anterior)  

(11) Import de deducció de la no-justificació del SAD Dependència 2020 i que s'aplica als imports del SAD Dependència 2021.  

 

Annex 4 - Relació d'assoliment dels objectius fixats i liquidació de l’Addenda de Dinamitzadors/res cívics/ques per a l’emancipació juvenil (fitxa 44) del Contracte Programa 

2019-2020 

 

Fitxa  
Import 

atorgat CP  
2020  

Import que 

cal justificar  
Import  

justificat  

Import  

justificat  

validat  

DSO  

Import no 

justificat  
Assoliment 

objectius  

Import 
deducció 
CP 2019 
aplicat a  
CP 2020  

(1)  

Import 
gestionat  
CP 2020  

(2)  

Import de 

liquidació 

màxima (3)  

Import de 
liquidació 
servei /  

programa  

(4)  

Import a 
deduir al  
CP 2021  

(5)  

Fitxa 44 Dinamitzadors/res 

cívics/ques per a 

l'emancipació juvenil  

37.668,57  37.668,57  36.201,05  36.201,05  1.467,52  AP  0,00  33.901,71  3.766,86  2.299,34  0,00  

(1) Import de la deducció pendent de la no-justificació al CP 2019 i aplicat al CP 2020.  

(2) Import total tramitat corresponent a la bestreta 2020.  

(3) Import màxim de la liquidació CP 2020 sense deduccions.  

(4) Import total a tramitar de la liquidació del CP 2020.  

(5) Import de deducció de la no-justificació al CP 2019 que s'aplica als imports del CP 2021.  



 
 

 

6. Les fitxes que incorpora el dictamen han estat revisades i validades per les àrees referents de cada una d’elles: 

a) Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat: de la fitxa 01 a la fitxa 38 i la 44 
b) Àrea de Desenvolupament Local: fitxes 40.1 i 40.2 
c) Àrea de Serveis Personals-Joventut: fitxes 41,42 i 43 

 
 
Per tant, PROPOSO,      

 
1. Aprovar la signatura del dictamen de la Comissió d’Avaluació i Seguiment sobre el grau de compliment 

d’objectius de cada servei o programa. 
 

2. Trametre el document signat als interessats.” 

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. El Contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el 

Departament de Treball Afers Socials i Famílies, en matèria de serveis socials, altres programes 
relatius al benestar social i les polítiques d’igualtat, formalitzat el 3 d’agost de 2016. 
 

2. L’addenda de pròrroga per al 2020 dels serveis i programes inclosos en l’anualitat del Contracte 
Programa 2016-2019 en les mateixes condicions vigents per a l’exercici 2019, tot garantint la 
recurrència per a tot l’exercici 2020 i mentre no se signa el nou Contracte programa quadriennal, 
formalitzada el 5 de febrer de 2020.  

 
3. L’Addenda al Contracte programa amb el  Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en 

matèria de serveis socials, altres programes i serveis relatius al benestar social i polítiques d’igualtat 
per a la implementació de mesures extraordinàries en relació amb l’impacte social de la pandèmia de 
la COVID-19 durant l’exercici 2020. 
 

4. L’article 5 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, en endavant LSS, estableix que el 
sistema públic de serveis socials es regeix, entre d’altres, pels principis següents: 
 
“a) Universalitat: Els poders públics han de garantir a tothom el dret d'accés als serveis socials i llur 
ús efectiu en condicions d'igualtat, equitat i justícia redistributiva. Aquest principi no exclou, però, que 
l'accés es pugui condicionar al fet que els usuaris compleixin determinats requisits i paguin una 
contraprestació econòmica per assegurar la coresponsabilitat entre els usuaris i les administracions 
públiques i la sostenibilitat del sistema. 
 
c) Responsabilitat pública: Els poders públics han de garantir la disponibilitat dels serveis socials 
mitjançant la regulació i l'aportació dels mitjans humans, tècnics i financers i dels equipaments 
necessaris per a garantir els drets reconeguts. També n'han d'assegurar la planificació, la 
coordinació, el control, la continuïtat del servei si se'n determina la necessitat, l'execució i l'avaluació 
amb criteris d'equitat, justícia social i qualitat. 
 
o) Economia, eficiència i eficàcia: Els serveis socials s'han de gestionar amb criteris d'economia, 
eficiència i eficàcia.” 
 

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

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



 
 

 

 
7. L’article 62 de la LSS, preveu que els ajuntaments i l'Administració de la Generalitat comparteixen el 

finançament dels serveis socials bàsics, incloent-hi els equips de serveis socials, els programes i 
projectes, el servei d'ajuda a domicili i els altres serveis que es determinin com a bàsics. Sens 
perjudici que els serveis socials bàsics han de tendir a la universalitat i la gratuïtat, l'usuari o usuària 
pot haver de copagar el finançament de la teleassistència i dels serveis d'ajuda a domicili. 
 
L'aportació de la Generalitat als serveis socials bàsics s'ha de fixar en els seus pressupostos, d'acord 
amb el que estableixin el Pla estratègic de serveis socials i la Cartera de serveis socials, i s'ha de 
pagar mitjançant un conveni quadriennal amb la corporació local titular de l'àrea bàsica de serveis 
socials. Aquesta aportació no pot ésser inferior, en cap cas, al 66% del cost dels equips de serveis 
socials bàsics, dels programes i projectes, i dels serveis d'ajuda a domicili i de teleassistència que el 
Pla i la Cartera estableixen per a l'àmbit territorial de cada àrea bàsica de serveis socials. 
 

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

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

 
10. L’acord del Ple del Consell Comarcal, de 25 de setembre de 2019, publicat al BOPB de 4 d’octubre 

de 2019, per raó del qual es delega a 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. 

 
11. L’article 13 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat Decret legislatiu 

4/2003, pel que fa a la urgència.  
 

 



 
 

 

Per això,  
 
DECRETO:  
 
1. Aprovar el contingut i la signatura del Dictamen de la Comissió d’Avaluació i Seguiment sobre el grau 

de compliment d’objectius de cada servei o programa, establert en els acords del contracte programa 
2020, d’acord amb el redactat següent: 

 



 
 

 

 



 
 

 

 
 

 
 

 



 
 

 

 
 

 
 

 
 
2. Ratificar aquest Decret a la propera Comissió de Govern.” 

 
2. El 10 de novembre de 2021 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 del Vallès Oriental, 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 Presidència del Consell Comarcal del Vallès Oriental la competència 
per exercir, per raons d’urgència, les competències del Ple i de la Comissió de Govern, donant-
ne compte a l’òrgan competent als efectes de ratificació en la següent reunió que es celebri. 
 
 
Per això, 
 
PROPOSO a la Comissió de Govern que acordi ratificar el Decret de Presidència esmentat a la 
relació de fets. 

 
 
Document signat electrònicament. 
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