
 
 
 
 

 
 

OD-03 
PRESIDÈNCIA 
Ple, de 24 de març de 2021 
CI, de 17 de març de 2021 
 
Aprovar el document “Diagnosi i alineament de les accions del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible”. 

 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 26 de febrer de 2021, el cap dels Serveis Jurídics del Consell Comarcal del Vallès 

Oriental, senyor Jordi Vendrell Ros, ha emès l’informe següent: 
 

“RELACIÓ DE FETS 

1. L’any 2000, a l’Assemblea General de Nacions Unides, els Estats membres van acordar els 
Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM) que calia assolir abans del 2015. Al finalitzar 
el període de compliment d’aquests, l’Assemblea General, el 25 de setembre de 2015, establia 
un nou acord mundial: l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible. 
 

2. A la nova Agenda, es definien un conjunt d’objectius globals amb unes fites quehan d’ajudar, 
entre altres problemes globals, a eradicar la pobresa, lluitar contra la desigualtat o posar fre al 
canvi climàtic, tot plegat a assolir abans del 2030. Aquests objectius es denominen: Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS). 
  

3. En aquesta línia, el Consell Comarcal del Vallès Oriental, va aprovar una Moció ODS, per part del 
Ple del Consell Comarcal de Vallès Oriental, en data 22 de juliol de 2020. En aquesta Moció 
s'aposta per treballar, com administració pública, en el marc de l'Agenda 2030 i els ODS. 
 

4. Així mateix i per poder treballar en aquests aspectes es va sol·licitar un assessorament tècnic de 
la Diputació de Barcelona, al febrer del 2020. Aquesta assistència tècnica ofereix la possibilitat de 
treballar conjuntament amb la nostra organització, amb l'objectiu de fer una diagnosi i un 
alineament de tot allò que es fa des del Consell Comarcal del Vallès Oriental, en relació amb els 
ODS. 
 

5. S'ha dut a terme una feina interna exhaustiva a partir de la qual s'ha estructurat la informació 
existent i s'ha visualitzat la resposta que les accions del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
donen als ODS. Aquesta feina ens ha ajudat a posar en valor allò que es fa des de la nostra 
institució i com relacionar-ho amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible. 
 

6. Fruit d'aquesta feina interna s'ha elaborat "La diagnosi i alineament de les accions del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS. 

 
Per tant, PROPOSO, 

 

Aprovar la “Diagnosi i l’alineament de les accions del Consell Comarcal del Vallès Oriental amb els 
Objectius de Desenvolupament Sostenible”. 

 

2. El document “Diagnosi i alineament de les accions del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible” té un format i una grandària 



 
 
 
 

 
 

que dificulta llur tractament i transcripció en aquesta proposta i per aquest motiu no es 
transcriu sinó que es facilita un enllaç web per a accedir-hi.    

 

3. El 17 de març de 2021 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 
dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 

 

FONAMENTS DE DRET 

L’article 14.2.q) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre i l’article 6 q) del Reglament orgànic del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, d’acord amb els quals correspon al Ple exercir les atribucions que 
la legislació assigna a la comarca i no atribueix a altres òrgans. 
 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 

Únic.- Aprovar el document  “Diagnosi i alineament de les accions del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible” que consta en l’enllaç web 
següent:  

 

https://ccvo.vallesoriental.cat/OAC/download/842f59c7-b7c5-421a-894f-35754ee117a5 

 

 
 
Document signat electrònicament. 
 
 
 

https://ccvo.vallesoriental.cat/OAC/download/842f59c7-b7c5-421a-894f-35754ee117a5
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