
 
 
 
 

 
 

OD-03 
PRESIDÈNCIA 
Ple, de 22 de desembre de 2021 
CI, de 15 de desembre de 2021 
 
Aprovar la pròrroga del Programa d’Actuació Comarcal. 

 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. El Consell Comarcal ha d’elaborar un programa d’actuació comarcal que ha d’incloure els 

serveis, les activitats i les obres que han de dur a terme; la manera d’acomplir els dits serveis 
i activitats; els mecanisme de coordinació amb els municipis i les comarques limítrofes, i la 
previsió dels recursos necessaris per a finançar les actuacions establerts a l’article 29 del 
Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
4/2003, de 4 de novembre. 
 

2. El 21 de novembre de 2018, el Ple va aprovar el Programa d’actuació comarcal 2018-2021, 
la vigència del qual fineix el proper 31 de desembre. 
 

3. Se’n proposa la pròrroga fins a l’aprovació del nou Programa d’actuació comarcal en la 
mesura que la missió i les línies estratègiques que es defineixen en el Programa d’actuació 
comarcal 2018-2021 són vigents.  

 
El Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
4/2003, de 4 de novembre no preveu mecanismes de pròrroga automàtics del pla d’actuació 
comarcal, per la qual cosa, essent preceptiu resulta adient prorrogar el PAC 2018-2021 fins 
que s’aprovi el nou PAC.  

 
4. El 15 de desembre de 2021 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 

dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 29 del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel 

Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, estableix que el Consell Comarcal ha d’elaborar 
un programa d’actuació comarcal que ha d’incloure els serveis, les activitats i les obres que 
han de dur a terme; la manera d’acomplir els dits serveis i activitats; els mecanisme de 
coordinació amb els municipis i les comarques limítrofes, i la previsió dels recursos necessaris 
per a finançar les actuacions 
 

2. L’article 29.2 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, estableix un cop elaborat el programa i abans 
d’aprovar-lo, s’ha de sotmetre a informació pública i ha de ser informat pel consell d’alcaldes. 

 



 
 
 
 

 
 

3. L’article 29.3 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, estableix que el programa d’actuació comarcal 
ha d’ésser aprovat pel Ple del Consell Comarcal per majoria absoluta. 
 

4. El Reglament orgànic del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 

5. L’article 14.3 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, estableix que correspon al Ple aprova el programa 
d’actuació comarcal. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar la pròrroga del Programa d’actuació comarcal 2018-2021 fins a l’aprovació del nou. 

 
2. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la província de Barcelona. 
 

 
 
Document signat electrònicament. 
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