La Presidència, en Decret número 25 de data 31 de gener de 2018,ha resolt el següent:
La Presidencia, en Decreto número 25 de fecha 31 de Enero de 2018,ha dictado la siguiente:

“Atès l’article 13.1 b) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Organització Comarcal de Catalunya i l’article 112.3 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
Reial Decret 2568/86, en relació amb l’article 103 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, pel que fa a la convocatòria dels òrgans col·legiats per part del President i l’obligació
d’incloure a l’ordre del dia els assumptes a tractar.
Atesos els articles 112 i 113 del Reglament d’organització, funcionament i regim jurídic de les entitats locals, que
regulen el funcionament de les juntes de govern local.
RESOLC
PRIMER.- Convocar els/les consellers/es comarcals integrants de la Junta de Govern local del Consell Comarcal del
Baix Llobregat a la sessió ordinària que tindrà lloc el dia 5 de febrer de 2018 a les 17:15 h. per debatre i aprovar, si procedeix, els
assumptes de l’ordre del dia que a continuació es detallen:
1.

Aprovar l’acta número 1/2018, corresponent a la sessió del dia 22 de gener.

2.

Donar compte dels Decrets de Presidència que a continuació es relacionen:

3.

NÚM.

DATA

ASSUMPTE

349/2017

29/11/2017

374/2017

20/12/2017

376/2017

21/12/2017

Incorporar una multifunció Ricoh MP301SP en règim de lloguer d’equips d’impressió i de
multifunció en les modalitats de compra i arrendament amb o sense opció de compra
amb destinació a les entitats de locals de Catalunya, aprovat per la Comissió Executiva
del Centre Català de Desenvolupament Local de l’Associació Catalana de Municipis
(ACM).
Aprovar la transferència de la subvenció a cadascuna de les entitats agrupades de
l’Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat.
Aprovar la data d’inici del projecte UBICAT 2017.

377/2017

21/12/2017

3/2018

09/01/2018

Donar-se per assabentat del canvi de denominació de l’empresa Marsegur Seguretat
Privada, S.A., empresa adjudicatària del contracte de servei de vigilància privada sense
armes del Parc Torreblanca.
Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb el Servei d’Ocupació de
Catalunya en el marc del programa UBICAT 2017.

Aprovar la subscripció amb la Fundació AGI i els Ajuntaments de la comarca d’un conveni de col.laboració per al
desenvolupament d’una prova pilot de servei d’acolliment urgent per a dones víctimes de maltractaments i els seus fills i filles
durant l’any 2018.
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4.

Aprovar la subscripció d’un conveni amb l’Ajuntament de Pallejà, de col.laboració pel desenvolupament d’un projecte en el
marc del Programa del suport al desenvolupament econòmic local 2017 del Servei d’Ocupació de Catalunya.

5.

Aprovar la subscripció de sengles convenis amb els Ajuntaments participants, de col.laboració en les actuacions previstes en
el marc del projecte Treball i Formació 2017.

6.

Aprovar una modificació del contracte de servei de recollida selectiva de vidre, paper, cartró i envasos lleugers adjudicat a
l’empresa Corporació CLD, S.U.T.R.L, SL.

7.

Aprovar el tancament amb informe favorable de diferents procediments d’inspecció biennal a instal.lacions destinades a
activitats amb infants i joves de la comarca.

8.

Aprovar la renúncia parcial a la subvenció corresponent a un contracte de treball de la línia PRMI 6 del programa Treball i
Formació 2017.

9.

Aprovar la sol.licitud de diferents recursos a la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de Serveis 2018 del Pla Xarxa
de Governs Locals.

10.

Aprovar la distribució econòmica definitiva del finançament previst al conveni en matèria de serveis socials bàsics subscrit
amb els Ajuntaments de menys de 20.000 habitants de la comarca; vinculat al Contracte Programa 2016 per a la coordinació,
cooperació i col·laboració amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

11.

Precs i preguntes.
SEGON.- Notificar el present Decret a tots i totes els i les membres integrants de la Junta de Govern.”
La qual cosa us comunico als efectes oportuns, i us informo que contra aquest acord podeu interposar els recursos que
s'expressen.
La secretaria general

Baix Llobregat, a 31 de gener de 2018

TCAT P Lluís
González Roig DNI 35066893N

Signat digitalment per TCAT P Lluís
González Roig - DNI 35066893N
DN: c=ES, o=Consell Comarcal del Baix
Llobregat, ou=Vegeu https://
www.aoc.cat/CATCert/Regulacio,
ou=Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics,
sn=González Roig, givenName=Lluís,
serialNumber=35066893N, cn=TCAT P
Lluís González Roig - DNI 35066893N
Data: 2018.01.31 12:18:17 +01'00'

Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, de conformitat amb el que estableix l’article 52.1 de la Llei 7/1985, de 2
Abril de Bases de Règim Local, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, de 1 de Octubre de Procediment Administratiu Comú de las
Administracions Públiques es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha dictada, en el termini
d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació.
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució es podrà interposar
recurs contenciós administratiu als jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar
des de l’endemà de la recepció de la notificació corresponent, d’acord amb l’article 8.1, 25.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa”

