La Presidència, en Decret número 244 de data 22 de novembre de 2016,ha resolt el següent:
La Presidencia, en Decreto número 244 de fecha 22 de Noviembre de 2016,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 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 28 de novembre 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 16/2016, corresponent a la sessió del dia 14 de novembre.

2.

Donar compte dels Decrets de Presidència que a continuació es relacionen:
NÚM. DECRET

DATA

ASSUMPTES

216/16

19/10/2016

Aprovar l’inici de l’expedient de contractació per a l’adjudicació d’un servei de
transport adaptat fix per a persones amb mobilitat reduïda del Baix Llobregat .

228/16

27/10/2016

Acceptar la subvenció atorgada pel Servei Públic d’Ocupació de per a la
contractació de 19 persones en el marc de les subvencions destinades a incentivar
la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia
Juvenil a Catalunya.

3.

Aprovar l’adhesió a l’Acord marc subscrit per l’Associació Catalana de Municipis i el Consorci Català de Desenvolupament Local pel
servei d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.04), així com al subscrit pel servei de mediació
d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.01) adjudicat a Ferrer & Ojeda Asociados Correduría
de Seguros, i la contractació de diferents pòlisses.

4.

Aprovar la pròrroga per l’any 2017 del conveni subscrit amb diferents Ajuntaments i entitats participants, de col.laboració per a la
realització de la campanya anual de control i desinsectació del Servei de Control de Mosquits.
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5.

Aprovar la pròrroga per l’any 2017 de l’addenda de modificació al conveni subscrit amb l'Ajuntament de Molins de Rei, de
col.laboració en la gestió de l'equipament Centre Ocupacional i pel Desenvolupament Joan N. García-Nieto.

6.

Aprovar l’inici d’expedient de contractació per a l’adjudicació per procediment obert no harmonitzat i tramitació urgent del nou
contracte de servei de vigilància privada sense armes del Parc Torreblanca, així com els corresponents Plecs de Clàusules
Administratives Particulars i Prescripcions Tècniques.

7.

Aprovar la modificació per perllongament de la ruta OAD406 EMEE Virolai de Cornellà de Llobregat, així com del contracte de
servei de transport escolar vinculat a la ruta adjudicat a la UTE Aguas de Incio SA – Transports Generals d’Olesa SAU.

8.

Aprovar el pagament dels incentius econòmics a les empreses seleccionades durant el 4t trimestre del 2016 per la Incubadora de
l’Agència Europea de l’Espai.

9

Aprovar la transferència a favor del Consorci de Turisme del Baix Llobregat corresponent al Fons per al Foment del Turisme dels
tercer i quart trimestres de l’exercici 2015 i primer trimestre de l’exercici 2016.

10.

Aprovar l’adhesió a l’Acord subscrit entre la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis, Comissió
Obrera Nacional de Catalunya i la Unió General de Treballadors de Catalunya, on s’acorda establir la retribució de les persones en
situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades en el marc del programa “Treball i Formació” promogut pel
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

11

Informació general.

12.

Precs i preguntes.
SEGON.- Notificar el present Decret a tots els i les membres integrants de la Junta de Govern comarcal.”

La qual cosa us comunico als efectes oportuns, i us informo que contra aquest acord podeu interposar els recursos que s'expressen.
La secretaria general
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Baix Llobregat, a 23 de novembre de 2016
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”

