ANTECEDENTS

Aquesta comissió té la missió de avaluar els acords i el grau de compliment dels objectius dels
serveis i programes portats a terme durant l’any 2016, contemplats en el Conveni marc
interadministratiu 2016-2019.
REUNIDA
La Comissió d’Avaluació i Seguiment del Conveni marc anteriorment esmentat, integrada, d’una
banda, pels representants del Consell Comarcal , i per altra banda els representants de
l’Ajuntament
CONSIDERACIONS:
1. Que l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà ha aportat la informació sol·licitada dels serveis
o programes signats al protocol addicional del Conveni 2016 , relacionats a l’annex 1,
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 en el Conveni corresponent a l’exercici 2016, el Consell Comarcal del
Berguedà ha revisat la documentació econòmica justificativa , així com les dades referent al
registre unificat de dades estadístiques dels serveis (RUDEL) presentada per part de
l’Ajuntament.
3. Que l’Ajuntament ,ha assolit els objectius dels serveis i programes, excepte les hores de
SAD SOCIAL inicialment reservades.
4. Que el Consell Comarcal del Berguedà portarà a terme el pagament o la liquidació de la
subvenció, aplicant la regularització corresponent, d’acord amb la justificació presentada per els
respectius serveis o programes a finançar. El termini per fer efectita l’esmentada liquidació
estarà condicionada als pagaments per part del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies al Consell Comarcal.
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En l’article sisè de l’esmentat CONVENI consta que es crearà una comissió de seguiment amb
representació del Consell Comarcal i del propi Ajuntament i que es reunirà un cop l’any i
sempre que sigui necessari a petició de cadascuna de les dues parts.

Número : 2018-0001 Data : 01/02/2018

En data 15 de novembre de 2016 es va signar el CONVENI MARC INTERADMINISTRATIU DE
COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ I ELS AJUNTAMENTS
DE LA COMARCA PER A L’ORGANITZACIÓ I FINANÇAMENT DELS SERVEIS SOCIALS,
INCLUSIÓ, CIUTADANIA I IMMIGRACIÓ, IGUALTAT I JOVENTUT 2016-2019.

DECRET

JOSEP LARA I TRISTANTE (1 de 1)
ALCALDE
Data Signatura: 01/02/2018
HASH: f68aa600becb5e9159eb0d63bc5e0d82

DECRET D’ALCALDIA 01/2018 APROVANT EL DICTAMEN D’AVALUACIÓ I SEGUMENT
SOBRE EL GRAU DE COMPLIMENTS D’OBJECTIUS DELS SERVES I PROGRAMES DE
L’ANY 2016 VINCULATS AL CONTRACTE PROGRAMA 2016-2019. ANY 2016

5. Que el Consell Comarcal ha portat a terme el cobrament dels serveis amb cofinançament
contemplats en el conveni.
6. Que aquest informe està condicionat al dictamen d’avaluació del Departament de Treball ,
Afers Socials i Famílies, s’acord amb el grau de cumpliment dels objectiu dels Contracte
programa 2016-2019 entre l’esmentat Departament i el Consell Comarcal del Berguedà.
Per tot això, l’Alcaldia, fent ús de les atribucions que l’atorga la vigent legislació,

DECRET

Guardiola de Berguedà, a 1 de febrer de 2018
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D’acord amb les consideracions efectuades en els termes descrits anteriorment, correspon al
Consell Comarcal del Berguedà aprovar la liquidació del Conveni per l’exercici 2016 d’acord
amb els imports detallats a l’annex 2.

Número : 2018-0001 Data : 01/02/2018

RESOLC:

