La Presidència, en Decret número 103 de data 10 d'abril de 2019,ha resolt el següent:
La Presidencia, en Decreto número 103 de fecha 10 de Abril de 2019,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, 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 del Ple per part del President, i l’obligació
d’incloure a l’ordre del dia els assumptes a tractar.
Atès l’article 81.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, Reial Decret
2568/86, referent a les competències de la Secretaria per a la preparació i posada a disposició de l’Alcaldia de l’ordre del dia.
Vistos els articles 77 a 90 del Reglament d’organització, funcionament i regim jurídic de les entitats locals que
regulen el funcionament dels plens de les entitats locals, així com els requisits de celebració de les sessions.
RESOLC
PRIMER.Convocar als i les consellers/es comarcals a la sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal del
Baix Llobregat que tindrà lloc el dia 15 d’abril de 2019 a les 18.00h en primera convocatòria i tres dies més tard en segona
convocatòria en cas de no existir el quòrum necessari, per debatre i aprovar, si procedeix, els assumptes de l’ordre del dia que a
continuació es detallen
I. PART RESOLUTIVA
1.-

Aprovar l’esborrany de l’acta núm. 1/2019, corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 18 de febrer .

2.-

Ratificar el nomenament de nous representants al plenari del Consell Econòmic i Social.

3.-

Aprovar inicialment una modificació de la plantilla de personal de l’entitat per a l’exercici 2019.

4.-

Aprovar diferents actualitzacions de l’Acord regulador de les condicions de treball dels/de les empleats/des públics/ques del
Consell Comarcal del Baix Llobregat i els seus organismes autònoms per als anys 2015-2019.

5.-

Aprovar la subscripció d’un Acord marc amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona, de col.laboració per al desenvolupament
d’actuacions a l’àmbit del desenvolupament econòmic local.

6.-

Aprovar la rectificació de l’Inventari general de bens i drets de l’entitat a data 31 de desembre de 2018.

7.-

Donar suport al Manifest de l’Associació trans*baixpower & roses de Sant Feliu en el dia de la visibilitat trans* (31 de març).
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II. PART DE CONTROL
8-

Donar compte dels corresponents Decrets de la Presidència dels compresos entre el número 45/2019, de 19 de febrer i el
83/2919, de 27 de març.

9.-

Donar compte dels següents acords de la Junta de Govern:

Sessió del 18 de febrer
a) Aprovar la subscripció d’un conveni amb l’Agència d’Habitatge de Catalunya, de col.laboració i encàrrec de gestió relatiu a
l’Oficina local d’habitatge per l’any 2019.
b) Aprovar la subscripció de sengles convenis amb els Ajuntaments participants, de col.laboració en l’execució i
desenvolupament del Programa d’acompanyament a la inserció i suport ocupacional Ubicat 2018.
c) Aprovar la subscripció de sengles convenis amb els Ajuntaments que han sol·licitat la prestació dels serveis comarcals en el
marc del projecte Treball i Formació 2018, de col.laboració en el desenvolupament del mateix.
d) Aprovar la subscripció d’un conveni amb diferents Ajuntaments, de col.laboració en la gestió del Programa transversal de
desenvolupament comarcal.
e) Aprovar la classificació d’ofertes i requeriment a l’empresa proposada per a l’adjudicació del contracte de servei d’assessoria
de mobilitat per a joves.
f) Aprovar la classificació d’ofertes i requeriment a l’empresa proposada per a l’adjudicació del contracte de servei del dispositiu
d’acompanyament a la inserció laboral del projecte singular A la feina amb tu.
Sessió del 4 de març
g) Aprovar el Protocol per a la prevenció i l’abordatge de l’assetjament sexual, per raó de sexe, identitat o expressió de gènere
al Consell Comarcal del Baix Llobregat.
h) Aprovar la subscripció de sengles convenis amb els Ajuntaments participants, de col.laboració en la realització de les
activitats de control de mosquits durant l’any 2019.
i) Aprovar la subscripció de sengles convenis amb els Ajuntaments participants, de col.laboració en l’execució i
desenvolupament del projecte A la feina amb tú.
j) Aprovar la subscripció d’un conveni amb la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim
Especial, de cooperació educativa per a la formació pràctica d’un alumne en el Departament d’Informàtica de l’entitat.
k) Aprovar la devolució de la garantia definitiva corresponent al contracte exhaurit de servei d’assessoria de mobilitat
internacional per a joves.
Sessió del 18 de març
Aprovar la subscripció d’un conveni amb el Consorci de Turisme del Baix Llobregat i l’Ajuntament de Castelldefels, de
col.laboració per a la realització del pla estratègic turístic comarcal per l’any 2019.
m) Aprovar l’adjudicació definitiva del contracte de serveis del dispositiu d’acompanyament a la inserció laboral del projecte “A la
feina amb tu” a l’empresa Ingeus, S.L.
n) Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb els Ajuntaments d’Abrera, Castellví de Rosanes, Esparreguera i
Sant Esteve Sesrovires per a la prestació i el finançament del servei, mitjançat l’Oficina Local d'Habitatge any 2019.
l)
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Sessió de l’ 1 d’abril
o) 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 2019.
p) Aprovar la subscripció d’un conveni amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona, de col.laboració per a la promoció de la formació
professional i de l’atenció social per l’any 2019.
q) Aprovar la subscripció d’un conveni amb els Ajuntaments participants, de col.laboració en l’organització de la 10ª edició del
Premi literari Delta de narrativa escrita per dones.
r) Aprovar l’adjudicació a l’empresa Taller d’Art i Cultura del contracte de servei d’assessoria de mobilitat internacional per a
joves durant els anys 2019 i 2020.
s) Aprovar el tancament amb resultat favorable dels procediments d’inspecció biennal de les instal.lacions juvenils Alberg
Centre Esplai, del Prat de Llobregat, i Casa de Colònies La Torre de Begues, de Begues.
t) Aprovar la convocatòria i les bases generals del Premi Ateneu cooperatiu del Baix Llobregat 2018-2019.
u) Aprovar la transferència a les entitats que formen part de l’Ateneu cooperatiu del Baix Llobregat de les aportacions
econòmiques corresponents a la bestreta de la subvenció rebuda, en el marc de la convocatòria 2018 de subvencions a la
Xarxa d’Ateneus Cooperatius de la Generalitat.
v) Aprovar el retorn de la garantia definitiva corresponent al contracte de servei de recollida selectiva de vidre, paper, cartró i
envasos lleugers adjudicat a l’empresa Corporación CLD, S.L.
10.-

Precs i preguntes

SEGON.- Publicar la present convocatòria en el taulell d’anuncis de l’entitat i en la pàgina web pel seu general
coneixement, d’acord amb el que disposa l’article 81.1 d) del Reial Decret 2568/1986, de 28 de Novembre
TERCER.- Notificar el present decret a tots els i les membres integrants del plenari comarcal.”
La qual cosa us comunico als efectes oportuns, i us informo que contra aquest acord podeu interposar els recursos
que s'expressen.
El secretari
Firmado digitalmente
CPISR-1 C
por CPISR-1 C Lluís
Lluís González González Roig
Fecha: 2019.04.10
Roig
08:54:50 +02'00'
“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”

