La Presidència, en Decret número 365 de data 11 de desembre de 2019,ha resolt el següent:
La Presidencia, en Decreto número 365 de fecha 11 de Diciembre 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 16 de desembre de 2019 a les 17.30h en primera convocatòria i una hora 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’acta núm. 6/2019, corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 21 d’octubre.

2.-

Prendre compte de l’informe del tercer trimestre de l’exercici 2019 del sector públic comarcal, sobre el compliment dels
terminis de pagament als efectes del que disposa la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

3.-

Prendre compte de l’Informe d’avaluació de compliment d’objectius de sostenibilitat pressupostària i financera referit al segon
trimestre de l’exercici 2019 del pressupost del sector públic comarcal, en compliment de la Llei Orgànica 2/2012.

4.-

Aprovar inicialment el pressupost per l’exercici 2020 i les seves bases d’execució, així com la plantilla i l’actualització de la
relació de llocs de treball.

5.-

Moció en reconeixement als divuit baixllobregatins víctimes de l’holocaust.

II. PART DE CONTROL
6.-

Donar compte dels corresponents Decrets de la Presidència dels compresos entre el número 271/2019, de 30 de setembre i
el 335/2019, de 15 de novembre.

7.-

Donar compte dels següents acords de la Junta de Govern:

La Presidència, en Decret número 365 de data 11 de desembre de 2019,ha resolt el següent:
La Presidencia, en Decreto número 365 de fecha 11 de Diciembre de 2019,ha dictado la siguiente:

Sessió del 21 d’octubre
a) Aprovar la subscripció d’un conveni amb el Consorci de la Colònia Güell, de col.laboració en el finançament del personal
adscrit pel Consell Comarcal a aquella entitat.
b) Aprovar la subscripció d’un conveni amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona, de col.laboració per a la redacció del projecte
tècnic, l’execució i el finançament de les obres d’adequació dels accessos i de l’aparcament del Consell Comarcal al Parc
Torreblanca, inclòs en la xarxa de parcs metropolitans.
c) Aprovar una addenda al Contracte programa 2017-2019 subscrit amb l’Institut Català de les Dones, per a la prestació del
servei d’informació i atenció a les dones i la realització de polítiques d’igualtat de gènere.
Sessió del 4 de novembre
d) Aprovar el nomenament de representants en diferents entitats.
e) Aprovar el pressupost per l’any 2020 del servei comarcal de recollida selectiva de vidre, paper, cartró i envasos lleugers en
els municipis d’Abrera i Castellví de Rosanes, així com la pròrroga del conveni subscrit amb els Ajuntaments, de col.laboració
per a la prestació del mateix.
f) Aprovar el pressupost per l’any 2020 del servei comarcal de recollida selectiva de vidre, paper, cartró i envasos lleugers en el
municipi de Sant Climent de Llobregat, així com la pròrroga del conveni subscrit amb l’Ajuntament, de col.laboració per a la
prestació del mateix.
g) Aprovar l’obertura d’un expedient de licitació, mitjançant procediment obert harmonitzat i tràmit ordinari, per a l’adjudicació
d’un contracte de servei de transport adaptat corresponent a diverses rutes de la comarca.
Sessió del 18 de novembre
h) Aprovar l’adhesió al Manifest del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones.
i)
j)

Aprovar la proposta d’aportacions econòmiques municipals corresponents a la realització de la campanya de control de
mosquits per l’any 2020.
Aprovar la liquidació de l’exercici 2016 del projecte Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat i la transferència de la darrera
aportació a les entitats participants.

Sessió del 2 de desembre
k) Aprovar la subscripció de sengles convenis amb els Ajuntaments d’Abrera, Corbera de Llobregat, Esparreguera i Gavà, de
col.laboració per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori pel curs 2019-2020.
l)

Aprovar la subscripció de sengles convenis amb les Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de diferents centres
escolars, de col.laboració per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori pel curs 2019-2020.

m) Aprovar la pròrroga per l’any 2020 del conveni subscrit amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona, de col.laboració per a la
dinamització de l’oferta industrial dels pol.lígons d’activitat econòmica.
n) Aprovar l’adhesió al nou contracte derivat de l’Acord Marc de subministrament d’energia elèctrica destinat als ens locals de
Catalunya del Centre Català de Desenvolupament Local i l’Associació Catalana de Municipis.
o) Aprovar la classificació de les ofertes presentades a la licitació del servei de Delegat/da de protecció de dades i altres serveis
connexos, així com requerir a l’empresa Segurdades SL la presentació de la documentació necessària prèvia a l’adjudicació.
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La Presidencia, en Decreto número 365 de fecha 11 de Diciembre de 2019,ha dictado la siguiente:

8.-

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: 2019.12.11
Roig
09:54:02 +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”

