DECRET DE PRESIDÈNCIA
NUM: 189 DATA: 22/09/2016
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 (LMRLC) pel que fa a la convocatòria dels òrgan 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 (ROF), 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 26 de setembre de 2016 a les 17:30h. per debatre i aprovar, si procedeix, els
assumptes de l’ordre del dia que a continuació es detallen:
1.

Aprovar l’acta número 13/2016, corresponent a la sessió del dia 25 de juliol.

2.

Donar compte del Decret de Presidència que a continuació es relaciona:
NÚM. DECRET

142/2016

3.

DATA
14/07/2016

ASSUMPTES
Classificar la proposició presentada a la licitació per a la contractació
del servei d’assessoria de mobilitat internacional per a joves a
diversos municipis del Baix Llobregat durant els anys 2016 i 2017

Ratificar els Decrets de Presidència que a continuació es relacionen:

NÚM. DECRET
143/2016

DATA
19/07/2016

160/2016

28/07/2016

162/2016

28/07/2016

ASSUMPTES
Aprovar sengles convenis de col·laboració amb diferents empresa,
per a la realització de pràctiques en el marc del programa
d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya - Joves
per l’Ocupació.
Aprovar sengles convenis de col·laboració amb diferents empreses
per a la realització de pràctiques en el marc del programa
d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya - Joves
per l’Ocupació dins de la convocatòria de l’any 2015.
Acceptar la subvenció de la Diputació de Barcelona per a la
realització del projecte Promoure l’ocupació a la indústria local al Baix
Llobregat .

4.

Aprovar la certificació nº 7 del projecte d’obres de reforma de l’edifici 4-Històric de Torreblanca.

5.

Ratificar el nomenament de diferents representants municipals a la Comissió Executiva del Consell Econòmic i Social.

Pàgina 1 de 2

DECRET DE PRESIDÈNCIA
NUM: 189 DATA: 22/09/2016
6.

Aprovar la subscripció d’un conveni amb el Servei d’Ocupació de Catalunya i l’empresa Ara Vinc SL, per a la realització de
pràctiques no laborals en empreses en el marc del programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya - Joves
2015.

7.

Aprovar el pressupost de gestió del Parc Torreblanca per l’any 2016, així com la liquidació del 2015 i les aportacions de les entitats,
en el marc del conveni subscrit amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona i els Ajuntaments de Sant Joan Despí, Sant Just Desvern i
Sant Feliu de Llobregat..

8.

Aprovar la primera adjudicació d’ajuts de menjador escolar per a alumnes amb necessitats socioeconòmiques i geogràfiques
corresponents al curs 2016-2017.

9.

Aprovar la convocatòria de subvencions a empreses, entitats sense ànim de lucre i persones autònomes del Baix Llobregat per a la
contractació de persones participants en el projecte Promoure l’ocupació a la indústria local del Baix Llobregat – 2ª fase, així com
les seves bases reguladores.

10. Aprovar l’assignació de jornada laboral del personal de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic que participa amb dedicació parcial
en el desenvolupament de diferents actuacions i projectes aprovades per la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona
l’any 2016.
11. Aprovar l’assignació de jornada laboral del personal de l’entitat que ha realitzat treballs relatius a la gestió dels serveis de transport
i menjador escolar durant el curs 2015-2016.
12. Aprovar la devolució de la garantia definitiva a les empreses adjudicatàries dels cursos de formació corresponents al programa
Joves per l’Ocupació 2015.
13. Informació general.
,
14. Precs i preguntes.
SEGON.- Notificar el present Decret a tots els i les membres integrants de la Junta de Govern comarcal.”
Ho mana i ho signa l’Il·lm. Sr. Josep Perpinyà i Palau, President del Consell Comarcal del Baix Llobregat a Sant Feliu de Llobregat, a 22 de
setembre de 2016.
EL PRESIDENT

LA SECRETARIA GENERAL

DICTAMEN D'INTERVENCIÓ
Vista la proposta precedent, el subscrit estima que a la aplicació núm. ................................... del pressupost ...................................... hi ha consignació
adequada i suficient per tal d'atendre la despesa proposada.
Sant Feliu de Llobregat, ................... de ...................... de ......
L'INTERVENTOR/A
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