
“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 març 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 3/2018, corresponent a la sessió del dia 19 de febrer.

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

NÚM. DATA ASSUMPTE

389/2017 29/12/17 Aprovar l’expedient de modificació pressupostària  núm. 9/2017.

10/2018 19/01/18 Acceptar la subvenció de la Diputació de Barcelona per al finançament d’un projecte d’estimulació
multisensorial a la Fundació Caviga.

15/2018 25/01/18 Aprovar la sol·licitud de subvenció  a la Diputació de Barcelona per a la realització del projecte
“Distribució i logística com a motor de la competitivitat a la zona Delta del Baix Llobregat”, en el
marc de la convocatòria de subvenció del projecte Promoure l’Ocupació a la Indústria Local 2018-
2020

31/2018 06/02/18 Aprovar la sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per diverses actuacions dins del
marc de la convocatòria de la Diputació de Barcelona del Catàleg de serveis per a l’any 2018, en
el marc de la ”Xarxa de Governs Locals 2016-2019”:

32/2018 06/02/18 Aprovar l’expedient de modificació pressupostària  núm. 1/2018.

35/2018 07/02/18 Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració de pràctiques no laborals a empreses amb el
SOC  i  amb l’empresària  individual  Sra.  Maria  Teresa  Porto  Pena,  en  el  marc  del  programa
d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya -  Joves per l’Ocupació  dins de la
convocatòria de l’any 2016.

La Presidència, en Decret número 58 de data 28 de febrer de 2018,ha resolt el següent:
La Presidencia, en Decreto número 58 de fecha 28 de Febrero de 2018,ha dictado la siguiente:



3. Aprovar la subscripció de sengles convenis amb els ajuntaments i entitats que formen part del projecte Ateneu Cooperatiu
del Baix Llobregat, de col.laboració en la seva gestió i desenvolupament.

4. Aprovar la creació d’un nou fitxer automatitzat de tractament de dades de caràcter personal anomenat Gravacions de veu i
imatge de les sessions dels òrgans col.legiats.

5. Aprovar l’adjudicació a l’empresa Acta Digital UTE Virtual Reality Solutions del contracte mixt de servei i subministrament per
a la implementació de les audioactes, dins l’acord marc de contractació centralitzada promogut per l’Associació Catalana de
Municipis.

6. Aprovar l’adjudicació a l’empresa Lafuente Serveis Sanitaris SL del contracte de servei de transport escolar per a les rutes
501, 502 i 503, pels cursos 2017-2018 i 2018-2019.

7. Aprovar diferents altes i baixes d’ajuts de menjador escolar per a alumnes amb necessitats socioeconòmiques i geogràfiques
corresponents al curs 2017-2018.

8. Aprovar la convalidació de la sol·licitud de subvenció directe a la Diputació de Barcelona per a la realització del projecte Nou
Programa Advanced. Fés crèixer el teu negoci.

9. Aprovar l’adhesió al Manifest del Dia Internacional  de les Dones promogut per la Federació de Municipis de Catalunya i
l’Associació Catalana de Municipis.

10. 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 28 de febrer de 2018

“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”
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