La Presidència, en Decret número 39 de data 13 de febrer de 2019,ha resolt el següent:
La Presidencia, en Decreto número 39 de fecha 13 de Febrero 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 18 febrer 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. 7/2018, corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 17 de desembre .

2.-

Prendre compte del pas del Conseller Sr. Fernando Moya Cantarero a la situació de Conseller No Adscrit, per renúncia a continuar en el
grup comarcal del Partit Popular, així com aprovar l’actualització dels corresponents drets econòmics.

3.-

Prendre compte de l’informe del quart trimestre de l’exercici 2018 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.

4.-

Prendre compte de l’informe d’avaluació del compliment d’objectius del sector públic comarcal corresponent al quart trimestre de l’exercici
2018, en el marc de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i financera.

5.-

Aprovar inicialment l’acord relatiu a la implementació a l’entitat de les mesures de consolidació de l’ocupació temporal previstes a la Ley
6/2018, de 3 de juliol, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.

6.-

Aprovar l’actualització de les retribucions del personal del Consell Comarcal del Baix Llobregat i el seu sector públic, en el marc de les
previsions del Reial Decret-llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l'àmbit del
sector públic.

7.-

Aprovar l’actualització de les retribucions per dedicació als consellers i conselleres comarcals amb dedicació parcial o exclusiva.

8.-

Aprovar inicialment la modificació de la plantilla de personal per a l’exercici 2019, així com la corresponent actualització de la Relació de
llocs de treball.

9.-

Aprovar el II Pla d’Igualtat intern de l’entitat, vigent pel període 2019-2022.

10.-

Aprovar la subsanació i rectificació de l’escriptura pública de segregacions i compravenda número 3668 formalitzada el dia 7 de
Novembre de 2005 per l’Institut Català del Sòl, la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal del Baix Llobregat i el RCD Espanyol de
Barcelona SAD.
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II. PART DE CONTROL
11.-

Donar compte dels corresponents Decrets de la Presidència dels compresos entre el número 313/2018, de 26 de novembre i el 35/2919,
de 6 de febrer.

12.-

Donar compte dels següents acords de la Junta de Govern:

Sessió del 17 de desembre

a) Aprovar l’addenda per als exercicis 2018 i 2019 al Contracte programa per a la coordinació, la cooperació i la col.laboració en matèria de
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

serveis socials, altres programes de benestar social i polítiques d’igualtat, subscrit amb el Departament d’Afers Socials, Benestar i
Famílies.
Aprovar la subscripció de sengles convenis amb els Ajuntaments que formen part de l’Àrea Bàsica Comarcal de Serveis Socials, de
col.laboració en matèria de serveis socials bàsics per als anys 2018 i 2019
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 relatiu al curs 2018-2019.
Aprovar la subscripció d’un conveni amb l’Ajuntament de Sant Joan Despí i el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, de
col.laboració per a la promoció, execució, coordinació i regulació de la Mostra de Pagès del Parc Agrari del Baix Llobregat al Parc de
Torreblanca.
Aprovar la subscripció de sengles convenis amb el Consorci de Turisme del Baix Llobregat i els Ajuntaments, de col.laboració per a la
creació d’un fons comarcal per a la realització d’un pla estratègic turístic corresponent a l’any 2019
Aprovar la subscripció d’un conveni amb el Consorci de Turisme del Baix Llobregat i els ajuntaments de l’eix de ponent, de col.laboració
per a la implementació i gestió de la xarxa de senders turístics del Baix Llobregat, dins el projecte executiu de senyalització turística dels
eixos careners del Baix Llobregat.
Aprovar la subscripció d’un conveni amb el Consorci de Turisme del Baix Llobregat i l’Ajuntament de Molins de Rei, de col.laboració per a
la creació d’un fons comarcal per a la realització d’un pla estratègic turístic comarcal l’any 2018.
Aprovar la modificació de l’addenda 2018 al conveni subscrit amb el Consorci de Turisme del Baix Llobregat i l’Ajuntament de
Castelldefels, de col.laboració per a la creació d’un fons comarcal per a la realització d’un pla estratègic turístic comarcal.
Aprovar la subscripció de sengles convenis amb diferents Ajuntaments, de col.laboració en la prestació d’un servei d’assessoria de
mobilitat internacional per a joves per als anys 2019 i 2020.
Aprovar l’inici d’expedient de licitació per procediment obert per a l’adjudicació del contracte de servei d’assessoria de mobilitat
internacional per a joves per als anys 2019 i 2020 i possibles pròrrogues.
Aprovar l’inici d’expedient de licitació, mitjançant procediment obert harmonitzat, per a l’adjudicació d’un contracte de servei
d’acompanyament a la inserció laboral en el marc del projecte A la feina amb tu, així com els corresponents plecs de clàusules
econòmiques i administratives particulars i condicions tècniques

Sessió del 21 de gener

l)

Aprovar la subscripció d’un conveni amb l’Ajuntament d’Abrera, de col.laboració per al desenvolupament d’una prova pilot del servei
d’infància a fills i filles de dones maltractades usuàries del SIAD del Baix Llobregat.
m) Aprovar la subscripció de sengles convenis amb els Ajuntaments i entitats participants, de col.laboració en el desenvolupament del
projecte singular Jove, al Baix tu decideixes.
n) Aprovar la subscripció de sengles convenis amb els Ajuntaments i entitats que formen part del projecte, de col.laboració per a la gestió de
l’Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat, en el marc de la xarxa d’ateneus cooperatius promoguda per la Generalitat.
o) Aprovar la subscripció de sengles convenis amb els Ajuntaments d’Abrera i Corbera de Llobregat, de col.laboració en el desenvolupament
del Servei comarcal d’Informació i Assessorament per a Dones (SIAD) durant els anys 2019 i 2020.
p) Aprovar l’inici d’expedient de contractació per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert simplificat, del contractes d’obres del projecte
d’instal.lació de climatització i ventilació de l’edifici del Centre Ocupacional Caviga.
q) Aprovar la compareixença en el recurs contenciós-administratiu 326/2017, interposat per la UTE Aguas de Incio SAU-Transports
Generals d’Olesa SAU contra una Resolució de l’entitat

La Presidència, en Decret número 39 de data 13 de febrer de 2019,ha resolt el següent:
La Presidencia, en Decreto número 39 de fecha 13 de Febrero de 2019,ha dictado la siguiente:

r)
s)

Acceptar l’aportació per l’any 2019 de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en relació al finançament del servei de transport per a persones
amb mobilitat reduïda, en el marc del conveni de col.laboració 2016-2019 subscrit entre ambdues entitats.
Aprovar el retorn de la garantia definitiva presentada per les professionals adjudicatàries del Servei d’Informació i Atenció a Dones durant
el període 2016-2019.

Sessió del 4 de febrer

t)

Aprovar la subscripció de sengles convenis amb diferents Ajuntaments, de col.laboració en matèria de polítiques de joventut per l’any
2019.
u) Aprovar l’addenda econòmica corresponent a l’any 2019 al conveni de col.laboració per a la protecció, millora i desenvolupament integral
del territori agroforestal de les ‘Muntanyes del Baix’ subscrit amb diferents Ajuntaments.
v) Aprovar l’addenda econòmica corresponent a l’any 2019 al conveni de col.laboració per a la protecció, millora i desenvolupament integral
del territori agroforestal de les ‘Muntanyes del Baix’ subscrit amb diferents Ajuntaments.
w) Aprovar una modificació del conveni subscrit amb l’Ajuntament d’Esparreguera, de col.laboració per a la prestació del servei de transport
escolar no obligatori relatiu al curs 2018-2019.
x) Aprovar l’inici d’un procés de licitació, mitjançant procediment obert no harmonitzat i tràmit ordinari, per a l’adjudicació del servei de
transport adaptat de la ruta 801, de diversos municipis del Baix Llobregat als Centres Esclat Marina i Aspace Montjuïc.
y) Aprovar el primer pagament a les entitats que formen part del projecte singular Jove, al Baix tú decideixes, en el marc de la convocatòria
2018 del Servei d’Ocupació de Catalunya.
13.-

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 por

C Lluís González
CPISR-1 C Lluís CPISR-1
Roig
2019.02.13 11:20:06
González Roig Fecha:
+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”

