
“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 19 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 4/2018, corresponent a la sessió del dia 5 de març.

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

NÚM. DATA ASSUMPTE

49/2018 20/02/2018 Aprovar la imputació de costos de diferent personal d’aquesta entitat  que ha donat suport en el
desenvolupament de projectes i serveis durant l’any 2017.

52/2018 26/02/2018 Aprovar  la  imputació  de  costos  del  personal  d’aquesta  entitat   que  ha  donat  suport  en  el
desenvolupament  de diferents  serveis durant l’any 2017.

55/2018 26/02/2018 Aprovar l’atorgament d’una subvenció a favor de la Fundació Utopia.

59/2018 28/02/2018 Aprovar la renúncia al suport tècnic per a la realització d’una  Fira d’orientació professional  a la
comarcal del Baix Llobregat, en el marc del Catàleg de serveis per a l’any 2017 dins de la “Xarxa de
governs locals 2016-2019” de la Diputació de Barcelona.

60/2018 28/02/2018 Aprovar la sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per a la creació del Consell de la
Formació Professional  del  Baix  Llobregat,  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”:

62/2018 05/03/2018 Autoritzar a l’entitat PSC - Sant Joan Despí la utilització d’espais del Parc de Torreblanca per a la
celebració d’una jornada social d’activitats lúdiques.

69/2018 09/03/2018 Autoritzar a l’empresa El Terrat de Produccions, S.L.U. la utilització del Parc Torreblanca per a la
realització del rodatge d’un documental per a xarxes socials.

La Presidència, en Decret número 75 de data 15 de març de 2018,ha resolt el següent:
La Presidencia, en Decreto número 75 de fecha 15 de Marzo de 2018,ha dictado la siguiente:



3. Aprovar la subscripció d’un conveni amb la Diputació de Barcelona, de col.laboració en matèria de prevenció i control de
mosquits per l’any 2018.

4. Aprovar l’inici del procés i les bases de la convocatòria per a la selecció en règim temporal d’interinatge d’una plaça laboral
de Tècnic/a mitja/na Treballador/a Social per al Servei d’Integració Familiar en Família Extensa de la plantilla de l’entitat.

5. Aprovar l’inici del procés i les bases de la convocatòria per a la selecció en règim temporal d’interinatge d’una plaça laboral
d’Administratiu/va adscrit/a a l’Àrea d’Igualtat  de Gènere i  Polítiques Socials - Departament  d’Educació de la plantilla de
l’entitat.

6. Aprovar la devolució de la garantia definitiva a les empreses adjudicatàries dels contractes exhaurits de serveis de transport
adaptat fix i esporàdic.

7. Aprovar la devolució al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya d’import revocat corresponent a subvenció no justificada del
programa Treball i Formació 2015.

8. Aprovar els criteris reguladors de l’adjudicació d’ajuts de transport i incentius d’assistència a les persones participants en el
programa UBICAT 2017.

9. 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 15 de març 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”

La Presidència, en Decret número 75 de data 15 de març de 2018,ha resolt el següent:
La Presidencia, en Decreto número 75 de fecha 15 de Marzo de 2018,ha dictado la siguiente:
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