
“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  20 de gener  de 2020 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. 7/2019, corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 16 de desembre

2.- Declaració institucional de condemna per l’assassinat d’una veïna d’Esplugues de Llobregat i la seva filla, a mans de la seva parella.

3.- Aprovar el Protocol marc de dol en casos de feminicidi a la comarca del Baix Llobregat.

4.- Aprovar l’organigrama de gestió de l’entitat.

5.- Aprovar les funcions dels coordinadors i de les coordinadores de l’entitat.

6.- Aprovar inicialment la modificació de la plantilla de personal de l’entitat per a l’exercici 2020, així com la corresponent actualització de la
relació de llocs de treball. 

7.- Derogar les bases generals que han regir els processos selectius per a l’accés a les places vacants de la plantilla de l’entitat.

8.- Revocar la dedicació exclusiva atorgada al conseller Sr. Jordi Gil Dorado, del grup comarcal de Coalició En Comú Guanyem (ECG), per
renúncia a la mateixa.

9.- Moció de rebuig a la supressió dels jutjats de violència contra la dona.

II. PART DE CONTROL

10.- Donar compte dels corresponents Decrets de la Presidència dels compresos entre el número 350/2019, de 28 de novembre i el 367/2019,
de 12 de desembre. 

La Presidència, en Decret número 8 de data 15 de gener de 2020,ha resolt el següent:
La Presidencia, en Decreto número 8 de fecha 15 de Enero de 2020,ha dictado la siguiente:



11.-  Donar compte dels següents acords de la Junta de Govern:

Sessió del 16  de desembre 

a) Aprovar la  pròrroga  per  a  l’any 2020 del  conveni  de col·laboració  subscrit  amb l’Ajuntament  de Molins de Rei  per  a  la  gestió  de
l’equipament Centre Ocupacional i pel desenvolupament Joan N. García-Nieto.

b) Aprovar l’Annex econòmic per l’exercici 2020 al Conveni marc de col·laboració per a la protecció, millora i desenvolupament integral del
territori agroforestal de les Muntanyes del Baix subscrit amb diferents ajuntaments

c) Aprovar la subscripció d’un conveni amb l’Ajuntament d’Abrera, de col.laboració per a la continuïtat del projecte pilot de servei d’atenció
psicològica a fills i filles de dones usuàries del SIAD Comarcal.

d) Aprovar el  tancament amb informe favorable del procediment d’inspecció biennal de la instal·lació juvenil  Alberg de joventut  Centre
d’Activitats Ambientals Cal Ganxo de Castelldefels

e) Aprovar l’inici d’expedient de licitació per a l’adjudicació mitjançant procediment obert  de la concessió del servei públic de bar del Parc
Torreblanca.

f) Aprovar  l’inici  d’expedient  de  licitació  per  a  l’adjudicació  mitjançant  procediment  obert  d’un  contracte  de  subministrament  d’equips
informàtics de perfil usuari, així com els corresponents plecs de clàusules administratives i condicions tècniques.

g) Aprovar l’adjudicació a l’empresa Segurdades SL del contracte de servei de delegat de protecció de dades i altres serveis relacionats, per
l’any 2019.

12.- 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.

La secretària

“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 8 de data 15 de gener de 2020,ha resolt el següent:
La Presidencia, en Decreto número 8 de fecha 15 de Enero de 2020,ha dictado la siguiente:


		2020-01-15T14:45:27+0100
	CPISR-1 C SANDRA SÁNCHEZ ARRANZ




