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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL
DE L’ALT PENEDÈS DEL DIA 10 DE JUNY DE 2021
A Vilafranca del Penedès, a les 19.35 hores del dia 10 de juny de 2021, es
reuneix el Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, amb la finalitat de
celebrar sessió ordinària.
Aquesta sessió es porta a terme a distància, de forma telemàtica a través de
videoconferència, mitjançant sessió a l’aplicació zoom, garantint el compliment
de les determinacions tècniques i de quòrum previstes a la Disposició Final
Segona del Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març, i a la Disposició
addicional tercera del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents
en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de
transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica.
A fi i efecte de garantir el caràcter públic de la sessió aquesta és retransmesa
pel canal de YouTube del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.
ASSISTENTS:
Lluch i Llopart, Xavier
Tort Pugibet, Albert, vicepresident primer
Montfort Guasch, Joan Manel, vicepresident segon
Morgades Àguila, Carles, vicepresident tercer
Ferrer Durich, Jordi, vicepresident quart
Valls Comas, Lluís Miquel, vicepresident cinquè
Romeu Alemany, Antoni
Riera Bruch, Ramon, vicepresident sisè
Arnau Amadó, Núria
Doblas Ruiz, Anna
Escribà Vivó, Susanna
Herraiz Pujol, Cèsar
Pérez Pago, Sílvia
Torné Solé, Jordi
Casado Ruiz, Raül
Edo Vargas, Francesc Xavier
De La Cruz Piñol, Cristina
Pérez López, Marcos
Romero Gamarra, Francisco
Amat Domènech, Joan
Admetlla Salvatella, Anto
Bertran Morell, Margarida
Càlix Tarrida, Martí
Mascaró Bujaldón, Josefina
Pagès Pont, Pol

JUNTS
PSC-CP
JUNTS
JUNTS
JUNTS
PSC-CP
JUNTS
JUNTS
JUNTS
JUNTS
JUNTS
JUNTS
JUNTS
JUNTS
PSC-CP
PSC-CP
PSC-CP
PSC-CP
PSC-CP
ERC
ERC
ERC
ERC
ERC
ERC

S’incorpora a les 20.20 h.
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Quer Montserrat, Lourdes
Ramos Tardà, Jordi
Ribas Ferrer, Josep M.
Sàbat Lluverol, Pere
Suàrez Casanovas , Àlex
Mitjans Piñol, Alba
Arnabat Mata, Ramón

ERC
ERC
ERC
ERC
CUP
CUP
ECGP

Gerent: Francesc Rosell Bascompte
Secretari: Xavier Rodado Honorato
Interventor: Jaume Miret Puig
EXCUSA LA SEVA ABSÈNCIA:
Ruana Surià, Isaac

CUP

El president obre la sessió d’acord amb la següent:
ORDRE DEL DIA
I- PART RESOLUTIVA
1. Aprovar l’acta de la sessió anterior de 20 de maig de 2021.
2. Presa de possessió del càrrec de conseller comarcal del senyor Martí
Càlix Tarrida.
PROPOSTES DE L’ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
3. Donar compte de l’adjudicació del contracte per a la Senyalització,
direccional i interpretativa, de l’itinerari Penedès 360º i variants
(slowbike), actuació inclosa a l’operació Penedès 360º cofinançada pel
PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6.
4. Donar compte de les adjudicacions dels contractes menors pel Servei
Aplicació mòbil i suports digitals P360 (Aplicacions - Vídeo i Fotograifa –
Web - Consultoria User Experience), actuacions incloses a l’operació
Penedès 360º cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix
prioritari 6.
5. Donar compte de l’adjudicació del contracte pel Subministrament i
instalꞏlació del material complementari fins al quadre de fusibles de
l’enllumenat públic de 7 municipis (Avinyonet del Penedès, Gelida, Sant
Martí Sarroca, Sant Sadurní d’Anoia, Subirats, Torrelavit i Torrelles de
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Foix), actuació inclosa a l’operació Penedès, municipis compromesos
amb la sostenibilitat, cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 20142020, eix prioritari 4.
6. Donar compte de l’adjudicació del contracte, basat en l’Acord marc de
subministrament d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat
públic amb destinació a les entitats locals de Catalunya de l’ACM, per a
la Millora eficiència de l’enllumenat públic a Sant Martí Sarroca, actuació
inclosa a l’operació Penedès, Municipis compromesos amb la
sostenibilitat, cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix
prioritari 4.
PROPOSTES DE L’ÀREA D’ECONOMIA I HISENDA
7. Donar compte de la liquidació dels pressupostos del Consell Comarcal
de l’Alt Penedès i del Consorci de Promoció Turística del Penedès de
l’exercici 2020.
8. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 4 del Consell
Comarcal corresponent al pressupost de 2021.
PROPOSTA DE L’ÀREA DE PLANS TRANSVERSALS
9. Declarar deserts alguns lots del procediment de licitació del Servei de
transport escolar a centres docents de la comarca de l'Alt Penedès i
iniciar expedient de licitació mitjançant procediment negociat sense
publicitat.
II- PART DE CONTROL
10. Donar compte de Decrets de la Presidència.
11. Donar compte de Resolucions de la Gerència.
12. Donar compte de les actes de la Junta de Govern de 6, 13 i 20 de maig
de 2021.
13. Moció que presenta el grup comarcal d’En Comú Guanyem per a la
millora de la mobilitat ferroviària sostenible i pública
14. Informacions de la Presidència.
15. Precs i Preguntes.
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I- PART RESOLUTIVA
1- Aprovar l’acta de la sessió anterior de 20 de maig de 2021.
L’acta és aprovada per unanimitat dels consellers i de les conselleres presents
dels grups polítics comarcals de JUNTS, d’ERC, del PSC-CP, de la CUP i
d’ECGP.
2- Presa de possessió del càrrec de conseller comarcal del senyor Martí
Càlix Tarrida.
En data 25 de maig de 2021, el President de la Junta Electoral Central va
expedir credencial per a la designació de conseller comarcal a favor del senyor
Martí Càlix Tarrida en substitució de la senyora Mònica Hill Giménez.
El secretari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, senyor Xavier Rodado
Honorato, manifesta que el senyor Martí Càlix Tarrida ha formulat les
declaracions corresponents i ha acreditat la seva personalitat mitjançant
l’exhibició del seu document nacional d’identitat.
A continuació el secretari llegeix la fórmula de jurament o promesa segons el
Reial Decret 707/1979, de 5 d'abril, pel qual es determina la fórmula de
jurament o promesa per a la presa de possessió de càrrecs o funcions
públiques, següent:
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec de consellera del Consell Comarcal de l’Alt Penedès,
amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut de
Catalunya?”
El senyor Martí Càlix Tarrida respon: “Sí, per imperatiu legal ho prometo i
prometo treballar pel Penedès, per la consecució de la República Catalana,
per la justícia social i per la llibertat dels presos polítics i exiliats.
President:
Benvingut al plenari, sort i encerts i tal com has dit en la promesa del càrrec
Martí, ara, a treballar per la nostra comarca.
Martí Càlix Tarrida, Coalició Esquerra Republicana de Catalunya-Acord
Municipal (ERC):
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Aprofitar per recordar la Mònica perquè sincerament em fa molta ilꞏlusió entrar
al Consell Comarcal però no és la manera que desitjava i intentarem ser dignes
d’aquest relleu i continuar amb la feina que va començar ella.
President:
Ens adherim a aquest record cap a la Mònica que tu has fet molt
encertadament.
PROPOSTA DE L’ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
3- Donar compte de l’adjudicació del contracte per a la Senyalització,
direccional i interpretativa, de l’itinerari Penedès 360º i variants
(slowbike), actuació inclosa a l’operació Penedès 360º cofinançada pel
PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6.
El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 19 d’octubre de
2017, va aprovar delegar a favor de la Junta de Govern la contractació, entre
d’altres, en relació a l’expedient de la subvenció FEDER de l’operació Penedès
360º.
La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió
extraordinària de 13 de maig de 2021, va aprovar adjudicar el contracte mixt
(subministrament i serveis) per a l’execució de l’actuació Senyalització,
direccional i interpretativa, de l’itinerari Penedès 360º i variants (slowbike),
actuació inclosa a l’operació Penedès 360º cofinançada pel PO FEDER de
Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6.
Es dóna compte de l’acord adoptat següent:
“La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 8 d’abril de
2021, entre d’altres acords, va aprovar l’inici i l’expedient del contracte mixt
(subministrament i serveis) per a l’execució de la Senyalització, direccional i
interpretativa, de l’itinerari Penedès 360º i variants (slowbike), actuació inclosa a
l’operació Penedès 360º cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix
prioritari 6 (exp. G5037-000005/2021).
El pressupost base de licitació és, d’acord amb el que disposa l’article 100 LCSP, de cent
cinquanta-un mil nou-cents noranta-nou euros amb noranta-nou cèntims (151.999,99 €),
equivalent al pressupost net, més l’IVA al tipus vigent del 21%, per import de 31.920,00
€, és a dir, un pressupost total de licitació de cent vuitanta-tres mil nou-cents dinou euros
amb noranta-nou cèntims (183.919,99 €), IVA inclòs. El present contracte està dividit en
2 lots.
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El pressupost de licitació per a cadascun dels lots és el següent:
‐
‐

LOT 1: Senyalització direccional: 107.444,20€ + 22.563,28€, = 130.007,48€, IVA
inclòs.
LOT 2: Senyalització interactiva: 44.555,80€ + 9.356,72€, = 53.912,52€, IVA
inclòs.

La contractació es tramita de forma ordinària i es duu a terme mitjançant procediment
obert i adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració, en virtut d’allò que
estableixen els articles 145, 146 i concordants de la LCSP.
En data 12/04/2021 es va publicar al perfil del contractant l'anunci de licitació.
S’estableix la data de 27/04/21, a les 23.59 hores, com a termini de presentació d’ofertes.
Les PROPOSICIONS PRESENTADES mitjançant l'eina de Sobre Digital són les que
es relacionen a continuació:
Denominació social

NIF

Ruter Tecnologia, S.L.
CHAPER, S.L
Dilart Aplicacions de
Senyalització, S.L.
PROSEÑAL, S.L.U.
SEÑALIZACIONES
VILLAR, S.A.
Geosilva Projectes SL
EUROSEÑAL SL

B64582216
B17045618
B61794871

Lots als que
es presenta
1, 2
1
1, 2

Data d'entrada
25/04/2021
26/04/2021
26/04/2021

Hora
d'entrada
11:00:35
11:12:54
11:46:29

Registre d'entrada
E/003738-2021
E/003793-2021
E/003800-2021

B59720987
A42004598

1, 2
1

26/04/2021
27/04/2021

13:01:01
11:24:52

E/003820-2021
E/003924-2021

B25590084
B01700848

1, 2
1

27/04/2021
27/04/2021

18:00:29
18:19:07

E/003987-2021
E/003989-2021

En data 05/05/2021, amb registre d’entrada E/005112-2021, l’empresa GEOSILVA
PROJECTES SL presenta instància en la qual solꞏlicita: “Degut a temes organitzatius
interns, us demanem que desestimeu la nostra proposta pel LOT 1 de senyalització
direccional i que per tant, només optem a la licitació del LOT 2 de senyalització
interpretativa.”.
En data 06/05/2021 la mesa de contractació qualifica la documentació continguda en el
sobre A i acorda admetre a la licitació totes les empreses licitadores.
Seguidament, es reuneix novament la mesa i procedeix a l’obertura dels sobres B. En
base a la solꞏlicitud efectuada per l’empresa GEOSILVA PROJECTES SL la mesa
acorda rebutjar l’oferta del sobre B, corresponent al lot 1.
Obtinguda la informació de les ofertes contingudes en el sobre B i s’apliquen els criteris
per a la valoració de les ofertes presentades amb la ponderació atribuïda a cadascun
d’ells i que determinaran la selecció de la proposició econòmicament més avantatjosa,
següents:
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RESUM DE PUNTUACIÓ
Puntuació màxima pel LOT 1 i LOT 2
Criteris de valoració automàtica - màxim 50 punts:
1.- Oferta Econòmica: ........................................................................... màxim 40 punts
2.- Proposta ampliació termini de garantia (producte / servei).............. màxim 10 punts
El resultat de la puntuació obtinguda és el següent:
LOT 1: Senyalització direccional
Nom empresa
1
2
3
4
5
7

Ruter Tecnologia SL
CHAPER SL
Dilart Aplicacions de Senyalització SL
PROSEÑAL SLU
SEÑALIZACIONES VILLAR, S.A
EUROSEÑAL SL

Import preu
Sense IVA

Milora en
garantia

Puntuació
preu

10
10
10
10
10
10

36,35
37,34
40,00
37,46
35,42
34,08

77.440,00 €
74.777,70
67.635,17
74459,7
79.940,00
83.536,13

Mitjana puntuacions
Límit inferior
Límit superior

Puntuació
total

2a mitjana

46,35
47,34
50,00
47,46
45,42
44,08

46,35
47,34
50,00
47,46
45,42
44,08

47,31

47,31

En baixa
anormal

Import IVA
16.262,40 €
15.703,32 €
14.203,39 €
15.636,54 €
16.787,40 €
17.542,59 €

Total
93.702,40 €
90.481,02 €
81.838,56 €
90.096,24 €
96.727,40 €
101.078,72 €

43,29
51,34

Lot 2: Senyalització interpretativa
Nom empresa
1
3
4
6

Ruter Tecnologia SL
Dilart Aplicacions de Senyalització SL
PROSEÑAL SLU
Geosilva Projectes SL

Import preu
Sense IVA
31.500,00 €
28.515,71
34.461
37.920,00

Milora en
garantia

Puntuació
preu

10
10
10
10

37,32
40,00
34,66
31,56

Mitjana puntuacions
Límit inferior
Límit superior

Puntuació
total

2a mitjana

47,32
50,00
44,66
41,56

47,32
50,00
44,66

47,33

47,33

En baixa
anormal

Import IVA
6.615,00 €
5.988,30 €
7.236,81 €
7.963,20 €

Total
38.115,00 €
34.504,01 €
41.697,81 €
45.883,20 €

43,30
51,35

D’acord amb el que s’estableix a la clàusula 15 del PCAP, un cop valorades les ofertes,
la mesa de contractació les classifica per ordre decreixent i, posteriorment, remet a
l’òrgan de contractació la corresponent proposta d’adjudicació.
En conseqüència i en base a la informació esmentada la mesa va acordar:
“1- Classificar les ofertes en ordre decreixement, corresponents a la Senyalització,
direccional i interpretativa, de l’itinerari Penedès 360º i variants (slowbike), actuació
inclosa a l’operació Penedès 360º cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020,
eix prioritari 6, següent:
LOT 1: Senyalització direccional
EMPRESA
DILART APLICACIONS DE SENYALITZACIÓ SL
PROSEÑAL SLU
CHAPER SL
RUTER TECNOLOGIA SL
SEÑALIZACIONES VILLAR SA
EUROSEÑAL SL

PUNTUACIÓ
TOTAL
50,00
47,46
47,34
46,35
45,42
44,08
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Lot 2: Senyalització interpretativa
EMPRESA
DILART APLICACIONS DE SENYALITZACIÓ SL
RUTER TECNOLOGIA SL
PROSEÑAL SLU
GEOSILVA PROJECTES SL

PUNTUACIÓ
TOTAL
50,00
47,32
44,66
41,56

2- Proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte mixt (Subministrament i
serveis) Senyalització, direccional i interpretativa, de l’itinerari Penedès 360º i
variants (slowbike), actuació inclosa a l’operació Penedès 360º cofinançada pel PO
FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6, a favor de les empreses, d’acord
amb l’oferta i millora proposades per les mateixes, següents:
LOT 1: Senyalització direccional
Empresa i CIF: DILART APLICACIONS DE SENYALITZACIÓ SL
Import Oferta: 67.635,17€ + 14.203,39 € = 81.838,55€ (IVA inclòs)
Ampliació termini de garantia: termini garantia + ampliació en 2 anys
Lot 2: Senyalització interpretativa
Empresa i CIF: DILART APLICACIONS DE SENYALITZACIÓ SL
Import Oferta: 28.515,71 + 5.988,29 = 34.504,00 (IVA inclòs)
Ampliació termini de garantia: termini garantia + ampliació en 2 anys”
La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 6 de maig de 2021, va acordar,
entre d’altres, el següent:
“1- Acceptar la proposta de la mesa de contractació d’adjudicar el contracte mixt
(subministrament i serveis) per a l’execució de l’actuació Senyalització, direccional i
interpretativa, de l’itinerari Penedès 360º i variants (slowbike) - LOT 1:
Senyalització direccional, actuació inclosa a l’operació Penedès 360º cofinançada
pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6, d’acord amb l’oferta
proposada per la licitadora DILART APLICACIONS DE SENYALITZACIÓ SL (CIF
B61794871), de 67.635,17€ + 14.203,39 € (21%IVA) = 81.838,55€ (IVA inclòs) i la
millora per ella proposada, establint alhora l’import de la garantia definitiva en
3.381,76 €.
2- Acceptar la proposta de la mesa de contractació d’adjudicar el contracte mixt
(subministrament i serveis) per a l’execució de l’actuació Senyalització, direccional i
interpretativa, de l’itinerari Penedès 360º i variants (slowbike) - Lot 2:
Senyalització interpretativa, actuació inclosa a l’operació Penedès 360º
cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6, d’acord amb
l’oferta proposada per la licitadora DILART APLICACIONS DE SENYALITZACIÓ SL
(CIF B61794871), de 28.515,71€ + 5.988,29 € (21%IVA) = 34.504,00€ (IVA inclòs) i
la millora per ella proposada, establint alhora l’import de la garantia definitiva en
1.425,79€.”
En data 06/05/2021, amb núm. de registre S/003154-2021, es fa requeriment de
documentació a l’empresa DILART APLICACIONS DE SENYALITZACIO SL (CIF
B61794871), d’acord amb l’article 150 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, perquè en el termini de 10 dies hàbils, a comptar de
l’enviament de la comunicació, presenti la documentació justificativa requerida
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En data 12/05/2021, amb núm. de registre d’EACAT E/005952-2021, i dins del termini
atorgat, l’empresa proposada presenta documentació requerida,
mitjançant la
funcionalitat que a aquest efecte té l’eina de Sobre Digital, la qual és qualificada.
En data 13/05/2021 l’Arquitecta del Consell Comarcal i coordinadora de l’operació
Penedès 360º juntament amb la Directora del Consorci de Promoció Turística del
Penedès, ambdós membres de la mesa de contractació, emeten informe en relació a la
documentació aportada i es considera justificada la solvència tècnica de DILART
APLICACIONS DE SENYALITZACIÓ SL per realitzar l’objecte del contracte, i que
compleix l’adscripció dels mitjans personals per dur-lo a terme.
En data 13/05/2021 el secretari de la corporació emet informe de qualificació de la
documentació, i en el qual no s’observa que hi hagi defectes o errors essent aquesta de
conformitat amb els requeriments previstos als plecs de clàusules administratives.
Vist l’informe emès per l’interventor de la corporació, de data de signatura 13 de maig
de 2021, i d’acord amb l’aplicació pressupostària 1721.65090 del pressupost 2020
“FEDER Penedès 360º (Eix 6), aplicació a incorporar en el pressupost 2021, la qual
esdevindrà plenament efectiva en el moment de l’aprovació de l’expedient
d’incorporació de romanents de crèdit prevista properament, aplicació que haurà de
subvenir el finançament de l’actuació, no podent-se realitzar hores d’ara l’apunt
comptable adient perquè la plena funcionalitat material i efectiva de l’aplicació
pressupostària darrerament esmentada resta condicionada a l’existència i determinació
del romanent de tresoreria del 2020, quedant sotmès en conseqüència la disponibilitat
del crèdit de la partida a la condició suspensiva de l’efectiva consolidació comptable
dels recursos que han de finançar-lo.
Vist el que disposen les clàusules 18 i 19 del plec de clàusules administratives
particular.
Vist el que disposen els articles 151, 153, 154, 158 i 346 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament
jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26
de febrer de 2014.
Vist que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern en virtut
de la delegació expressa del Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès en sessió de 19
d’octubre de 2017.
S’ACORDA:
1- Adjudicar el contracte mixt (subministrament i serveis) per a l’execució de l’actuació
Senyalització, direccional i interpretativa, de l’itinerari Penedès 360º i variants
(slowbike) - LOT 1: Senyalització direccional, actuació inclosa a l’operació
Penedès 360º cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6,
a l’empresa DILART APLICACIONS DE SENYALITZACIÓ SL (CIF B61794871)
(exp. G5037-000005/2021), d’acord amb l’oferta i la millora següent:
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2- Adjudicar el contracte mixt (subministrament i serveis) per a l’execució de l’actuació
Senyalització, direccional i interpretativa, de l’itinerari Penedès 360º i variants
(slowbike) - Lot 2: Senyalització interpretativa, actuació inclosa a l’operació
Penedès 360º cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6,
a l’empresa DILART APLICACIONS DE SENYALITZACIÓ SL (CIF B61794871)
(exp. G5037-000005/2021), d’acord amb l’oferta i la millora següent:

3- Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària, així com al conjunt de les
licitadores, mitjançant notificació electrònica i publicar en el perfil de contractant de
l’òrgan de contractació dins del termini de 15 dies naturals, indicant el termini en què
s’haurà de procedir a la formalització del contracte.
La formalització del contracte s’efectuarà un cop transcorregut el termini mínim de
quinze dies hàbils des que es remeti a les empreses licitadores la notificació de
l’adjudicació a què es refereix el paràgraf anterior. Els serveis dependents de l’òrgan
de contractació requeriran a l’empresa adjudicatària d’ambdós lots per a què
formalitzin el contracte en un termini no superior a cinc dies a comptar del següent a
aquell en què hagi rebut el requeriment, una vegada transcorregut el termini previst
en el paràgraf anterior sense que s’hagi interposat recurs especial en matèria de
contractació que porti aparellada la suspensió de la formalització o que l’òrgan
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4567-

competent per a la resolució del recurs hagi aixecat la suspensió.
Facultar al president per a la completa execució de l’acord en particular per a la
formalització del contracte corresponent.
Publicar en el perfil del contractant la formalització del contracte, en el termini no
superior a quinze dies naturals, després del seu perfeccionament.
Comunicar el contracte adjudicat en el Registre Públic de Contractes de la
Generalitat de Catalunya, un cop formalitzat el contracte, per a la seva inscripció.
Donar trasllat de l’acord al Servei de Territori i Sostenibilitat i a la tresoreria del
consell als efectes oportuns.”

INTERVENCIONS:
President:
Com ja sabeu el Penedès 360º engloba molts municipis de la comarca en
l’àmbit turístic. Aquesta intervenció és general de tota la comarca. No va ser
demanada per cap municipi sinó encapçalada pel CCAP.
El Ple en resta assabentat.
4- Donar compte de les adjudicacions dels contractes menors pel Servei
Aplicació mòbil i suports digitals P360 (Aplicacions ꞏ Consultoria User
Experience ꞏ Vídeo i Fotografia ꞏ Web), actuacions incloses a l’operació
Penedès 360º cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix
prioritari 6.
El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 19 d’octubre de
2017, va aprovar delegar a favor de la Junta de Govern la contractació, entre
d’altres, en relació a l’expedient de la subvenció FEDER de l’operació Penedès
360º.
La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió
extraordinària de 13 de maig de 2021, va aprovar les adjudicacions dels
contractes menors pel Servei Aplicació mòbil i suports digitals P360
(Aplicacions - Vídeo i Fotograifa - Web) i la Junta de Govern, en sessió de 20
de maig de 2021, el contracte menor pel Servei Aplicació mòbil i suports
digitals P360 (Consultoria User Experience), actuacions totes elles incloses a
l’operació Penedès 360º cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020,
eix prioritari 6.
Es dóna compte dels acords adoptats següents:
“Adjudicar el contracte menor pel Servei Aplicació mòbil i suports digitals P360
ꞏ Aplicacions, actuació inclosa a l’operació Penedès 360º cofinançada pel PO
FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6.
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La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 06/05/2021, va aprovar l’inici i
l’expedient de contractació menor del Servei “APLICACIÓ MÒBIL I SUPORT
DIGITALS P360 ꞏ APLICACIONS”, actuació inclosa a l’operació Penedès 360º
cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6, per la Diputació
de Barcelona, i pels ajuts corresponents als Plans de Foment Territorial de Turisme
de la convocatòria del 2018 (exp. G5038-000010/2021). Igualment, va aprovar
establir les característiques del contracte menor de serveis i convidar a presentar
oferta econòmica a diverses empreses.
En data 06/05/2021 es convida a presentar oferta econòmica a les empreses i
professionals següents:
- Serveis Esportius d'Orientació SL (registre S/003135-2021)
- Gabriel Ordóñez González (registre S/003136-2021)
- Joel Garcia Viñas (registre S/003137-2021)
Així mateix, en compliment de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, i de la
Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú, es va informar a les empreses
convidades que la presentació de l’oferta s’havia de realitzar electrònicament a través
del perfil del contractant mitjançant presentació telemàtica. Per altra banda, es va
establir com a termini màxim per a la presentació d'ofertes el dia 12 de maig de 2021,
a les 23:59 hores.
En data 12/05/2021 s’han presentat les ofertes següents:
- Serveis Esportius d'Orientació SL (registre E/005754-2021 10/05/2021)
- Joel Garcia Viñas (7pobles) (registre E/005855-2021 11/05/2021)
- Gabriel Ordóñez González (registre E/005948-2021 12/05/2021)
Totes les empreses han presentat pressupost però manca la presentació de la
declaració responsable del model contingut en el perfil del contractant.
En data 13/05/2021 es fa requeriment a totes les empreses per tal que procedeixin a
fer l’esmena següent:
- Emplenar el model de formulari inclòs en el perfil del contractant
DECLARACIÓ RESPONSABLE - PROPOSTA ECONÒMICA
Cal que aquesta declaració s’enviï signada.
S’han rebut les esmenes de Serveis Esportius d'Orientació SL i Joel Garcia Viñas
(7pobles).
Les ofertes presentades són les següents:
Empresa
Serveis Esportius d'Orientació SL
Joel Garcia Viñas (7pobles)
Gabriel Ordóñez González

Pressupost
9.950,00 € + 2.089,50 € = 12.039,50 €
11.500,00 € + 2.415,00 € = 13.915,00 €
12.220,00€ + 2.566,20 € = 14.786,20 €

El pressupost base de licitació és de DEU MIL QUATRE-CENTS EUROS (10.400€)
(coincident en l’import del VEC) més l’IVA al tipus vigent del 21%, per import de
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2.184€, és a dir, un pressupost total de licitació de DOTZE MIL CINC-CENTS
VUITANTA-QUATRE EUROS (12.584€), IVA inclòs. Totes les ofertes rebudes no
sobrepassen aquest llindar.
Revisades les ofertes es detecta que superen el llindar del pressupost establert, i per
tant, no es poden admetre les empreses següents: Joel Garcia Viñas (7pobles) i
Gabriel Ordóñez González.
Tenint en compte que l’únic criteri per a la valoració de les ofertes és el preu, resultarà
adjudicatària aquella empresa que presenti l’oferta econòmicament més avantatjosa.
En data 13/05/2021 l’Arquitecta del Consell Comarcal i coordinadora de l’operació
Penedès 360º juntament amb la Directora del Consorci de Promoció Turística del
Penedès emeten informe de valoració de les ofertes i proposen com adjudicatària a
l’empresa Serveis Esportius d'Orientació SL (CIF B66303793).
Vist l’informe emès, per l’Interventor de la corporació, pel qual disposar el crèdit de la
partida pressupostària 1721.2279990, partida a incorporar en el pressupost 2021, la
qual esdevindrà plenament efectiva en el moment de l’aprovació de l’expedient
d’incorporació de romanents de crèdit prevista properament, partida que haurà de
subvenir el finançament de l’actuació, no podent-se realitzar hores d’ara l’apunt
comptable adient perquè la plena funcionalitat material i efectiva de la partida
pressupostària darrerament esmentada resta condicionada a l’existència i
determinació del romanent de tresoreria del 2020, quedant sotmès en conseqüència
la disponibilitat del crèdit de la partida a la condició suspensiva de l’efectiva
consolidació comptable dels recursos que han de finançar-lo.
Vist l’informe favorable del secretari de la corporació, als efectes d’allò que estableix
la disposició addicional 3a, apartat 8è, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.
Vist el que disposa la base 14.5 d) de les Bases d’Execució del Pressupost de 2021
aprovades pel Ple de 10 de desembre de 2020.
Vist el que disposen els articles 17, 29.8, 63.4, 118, 131.3 i 153 de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
Vist que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern en virtut
de la delegació expressa del Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès en sessió de
19 d’octubre de 2017.
S’ACORDA:
1- Adjudicar el contracte menor del Servei APLICACIÓ MÒBIL I SUPORT
DIGITALS P360 ꞏ APLICACIONS, actuació inclosa a l’operació Penedès 360º
cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6, per la
Diputació de Barcelona, i pels ajuts corresponents als Plans de Foment Territorial
de Turisme de la convocatòria del 2018 (exp. G5038-000010/2021), a l’empresa
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Serveis Esportius d'Orientació SL (CIF B66303793), per import de 9.950,00 € +
2.089,50 € = 12.039,50 € (IVA inclòs).
2- Notificar el present acord a les empreses interessades.
3- Publicar la informació al perfil del contractant (PC) i al registre públic de
contractes(RPC).
4- Donar trasllat de l’acord a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat i a la tresoreria del
Consell Comarcal.”

“Adjudicar el contracte menor pel Servei Aplicació mòbil i suports digitals P360
ꞏ Vídeo i Fotografia, actuació inclosa a l’operació Penedès 360º cofinançada pel
PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6.
La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 06/05/2021, va aprovar l’inici i
l’expedient de contractació menor del Servei APLICACIÓ MÒBIL I SUPORT
DIGITALS P360 ꞏ VÍDEO I FOTOGRAFIA, actuació inclosa a l’operació Penedès 360º
cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6, per la Diputació
de Barcelona, i pels ajuts corresponents als Plans de Foment Territorial de Turisme
de la convocatòria del 2018 (exp. G5038-000012/2021). Igualment, va aprovar
establir les característiques del contracte menor de serveis i convidar a presentar
oferta econòmica a diverses empreses.
En data 06/05/2021 es convida a presentar oferta econòmica a les empreses i
professionals següents:
- SEITOFILMS SCP (registre S/003141-2021)
- PLAYTIME MOVIES SL (registre S/003142-2021)
- Nebraska Produccions SL (registre S/003143-2021)
Així mateix, en compliment de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, i de la
Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú, es va informar a les empreses
convidades que la presentació de l’oferta s’havia de realitzar electrònicament a través
del perfil del contractant mitjançant presentació telemàtica. Per altra banda, es va
establir com a termini màxim per a la presentació d'ofertes el dia 12 de maig de 2021,
a les 23:59 hores.
En data 12/05/2021 s’han presentat les ofertes següents:
- Nebraska Produccions SL (registre E/005725-2021 10/05/2021)
- PLAYTIME MOVIES SL (registre E/005745-2021 10/05/2021)
- SEITOFILMS SCP (registre E/005826/2021 11/05/2021)
El pressupost base de licitació és de tretze mil cinc-cents euros (13.500,00€)
(coincident en l’import del VEC) més l’IVA al tipus vigent del 21%, per import de
2.835,00€, és a dir, un pressupost total de licitació de setze mil tres-cents trentacinc euros (16.335,00€), IVA inclòs. Totes les ofertes rebudes no sobrepassen
aquest llindar.
Revisades les ofertes l’ordre de resultats de forma decreixent és el següent:
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Empresa
Nebraska Produccions SL
SEITOFILMS SCP
PLAYTIME MOVIES SL

Pressupost
12.920,00 € + 2.713,2 € = 15.633,2 €
13.350,00 € + 2.803,5 € = 16.153,5 €
13.460,00 € + 2.826,6 € = 16.286,6 €

Tenint en compte que l’únic criteri per a la valoració de les ofertes és el preu, resultarà
adjudicatària aquella empresa que presenti l’oferta econòmicament més avantatjosa.
En data 13/05/2021 l’Arquitecta del Consell Comarcal i coordinadora de l’operació
Penedès 360º juntament amb la Directora del Consorci de Promoció Turística del
Penedès emeten informe de valoració de les ofertes i proposen com adjudicatària a
l’empresa NEBRASKA PRODUCCIONS SL (CIF B67371575), tenint en compte que
l’únic criteri per a la valoració de les ofertes és el preu, resultant adjudicatària aquella
empresa que presenti l’oferta econòmicament més avantatjosa.
Vist l’informe emès, per l’Interventor de la corporació, de data de signatura de 13 de
maig de 2021, pel qual autoritza el crèdit a l’aplicació pressupostària 1721.2279990,
partida a incorporar en el pressupost de 2021, la qual esdevindrà plenament efectiva
en el moment de l’aprovació de l’expedient d’incorporació de romanents de crèdit
prevista properament, partida que haurà de subvenir el finançament de l’actuació, no
podent-se realitzar hores d’ara l’apunt comptable adient perquè la plena funcionalitat
material i efectiva de la partida pressupostària darrerament esmentada resta
condicionada a l’existència i determinació del romanent de tresoreria del 2020,
quedant sotmès en conseqüència la disponibilitat del crèdit de la partida a la condició
suspensiva de l’efectiva consolidació comptable dels recursos que han de finançar-lo.
Vist el que disposa la base 14.5 d) de les Bases d’Execució del Pressupost de 2021
aprovades pel Ple de 10 de desembre de 2020.
Vist el que disposen els articles 17, 29.8, 63.4, 118, 131.3 i 153 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
Vist que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern en virtut
de la delegació expressa del Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès en sessió de
19 d’octubre de 2017.
S’ACORDA:
1- Adjudicar el contracte menor del Servei APLICACIÓ MÒBIL I SUPORT
DIGITALS P360 ꞏ VÍDEO I FOTOGRAFIA, actuació inclosa a l’operació Penedès
360º cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6, per la
Diputació de Barcelona, i pels ajuts corresponents als Plans de Foment Territorial
de Turisme de la convocatòria del 2018 (exp. G5038-000012/2021), a l’empresa
NEBRASKA PRODUCCIONS SL (CIF B67371575), per import de
12.920,00€+2.713,2€ = 15.633,2€ (IVA inclòs).
2- Notificar el present acord a les empreses interessades.
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3- Publicar la informació al perfil del contractant (PC) i al registre públic de
contractes(RPC).
4- Donar trasllat de l’acord a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat i a la tresoreria del
Consell Comarcal.”

“Adjudicar el contracte menor pel Servei Aplicació mòbil i suports digitals P360
ꞏ Web, actuació inclosa a l’operació Penedès 360º cofinançada pel PO FEDER de
Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6.
La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 06/05/2021, va aprovar l’inici i
l’expedient de contractació menor del Servei “APLICACIÓ MÒBIL I SUPORT
DIGITALS P360 ꞏ WEB”, actuació inclosa a l’operació Penedès 360º cofinançada pel
PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6, per la Diputació de Barcelona, i
pels ajuts corresponents als Plans de Foment Territorial de Turisme de la
convocatòria del 2018 (exp. G5038-000013/2021). Igualment, va aprovar establir les
característiques del contracte menor de serveis i convidar a presentar oferta
econòmica a diverses empreses.
En data 06/05/2021 es convida a presentar oferta econòmica a les empreses i
professionals següents:
- GLOBAL IMAGE PROJECTS SLU (registre S/003144-2021)
- Marc Boquet Bertran (registre S/003145-2021)
- Maria Oliver Montroig (registre S/003146-2021)
Així mateix, en compliment de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, i de la
Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú, es va informar a les empreses
convidades que la presentació de l’oferta s’havia de realitzar electrònicament a través
del perfil del contractant mitjançant presentació telemàtica. Per altra banda, es va
establir com a termini màxim per a la presentació d'ofertes el dia 12 de maig de 2021,
a les 23:59 hores.
En data 12/05/2021 s’han presentat les ofertes següents:
- GLOBAL IMAGE PROJECTS SLU (registre E/005601-2021 07/05/2021)
- Marc Boquet Bertran (registre E/005724-2021 10/05/2021)
- Maria Oliver Montroig (registre E/005769-2021 10/05/2021)
Totes les empreses han presentat pressupost però manca la presentació de la
declaració responsable signada del model contingut en el perfil del contractant de
Marc Boquet Bertran i GLOBAL IMAGE PROJECTES, i l’esmena a l’import IVA exclòs
en lletres de l’oferta de Maria Oliver Montroig.
En data 13/05/2021 es fa requeriment per tal que procedeixin a fer l’esmena
corresponent.
Les tres empreses presenten les declaracions esmenades.
El pressupost base de licitació és de tretze mil dos cents euros (13.200€) (coincident
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en l’import del VEC) més l’IVA al tipus vigent del 21%, per import de 2.772,00€, és a
dir, un pressupost total de licitació de quinze mil nou-cents setanta-dos euros
(15.972€), IVA inclòs.
Totes les ofertes rebudes no sobrepassen aquest llindar.
Revisades les ofertes l’ordre de resultats de forma decreixent és el següent:
Empresa
Pressupost
GLOBAL IMAGE PROJECTS SLU
12.597,00 € + 2.645,37 € = 15.242,37 €
Maria Oliver Montroig
13.050,00 € + 2.740,50 € = 15.790,50 €
Marc Boquet Bertran
13.200,00 € + 2.772,00 € = 15.972,00 €
Tenint en compte que l’únic criteri per a la valoració de les ofertes és el preu, resultarà
adjudicatària aquella empresa que presenti l’oferta econòmicament més avantatjosa.
En data 13/05/2021 l’Arquitecta del Consell Comarcal i coordinadora de l’operació
Penedès 360º juntament amb la Directora del Consorci de Promoció Turística del
Penedès emeten informe de valoració de les ofertes i proposen com adjudicatària a
l’empresa GLOBAL IMAGE PROJECTS SLU (CIF B63389571).
Vist l’informe emès, per l’Interventor de la corporació, de data de signatura de 13 de
maig de 2021, pel qual autoritza el crèdit a l’aplicació pressupostària 1721.2279990,
partida a incorporar en el pressupost de 2021, la qual esdevindrà plenament efectiva
en el moment de l’aprovació de l’expedient d’incorporació de romanents de crèdit
prevista properament, partida que haurà de subvenir el finançament de l’actuació, no
podent-se realitzar hores d’ara l’apunt comptable adient perquè la plena funcionalitat
material i efectiva de la partida pressupostària darrerament esmentada resta
condicionada a l’existència i determinació del romanent de tresoreria del 2020,
quedant sotmès en conseqüència la disponibilitat del crèdit de la partida a la condició
suspensiva de l’efectiva consolidació comptable dels recursos que han de finançar-lo.
Vist el que disposa la base 14.5 d) de les Bases d’Execució del Pressupost de 2021
aprovades pel Ple de 10 de desembre de 2020.
Vist el que disposen els articles 17, 29.8, 63.4, 118, 131.3 i 153 de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
Vist que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern en virtut
de la delegació expressa del Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès en sessió de
19 d’octubre de 2017.
S’ACORDA:
1- Adjudicar el contracte menor del Servei APLICACIÓ MÒBIL I SUPORT
DIGITALS P360 ꞏ WEB, actuació inclosa a l’operació Penedès 360º cofinançada
pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6, per la Diputació de
Barcelona, i pels ajuts corresponents als Plans de Foment Territorial de Turisme
de la convocatòria del 2018 (exp. G5038-000013/2021), a l’empresa GLOBAL
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IMAGE PROJECTS SLU (CIF B63389571), per import de 12.597,00 € + 2.645,37
€ = 15.242,37 € (IVA inclòs).
2- Notificar el present acord a les empreses interessades.
3- Publicar la informació al perfil del contractant (PC) i al registre públic de
contractes(RPC).
4- Donar trasllat de l’acord a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat i a la tresoreria del
Consell Comarcal.”
“Adjudicar el contracte menor pel Servei Aplicació mòbil i suports digitals P360
ꞏ Consultoria User Experience, actuació inclosa a l’operació Penedès 360º
cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6.
La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 6 de maig de 2021, va
aprovar l’inici i l’expedient de contractació menor del Servei APLICACIÓ MÒBIL I
SUPORT DIGITALS P360 ꞏ CONSULTORIA USER EXPERIENCE, actuació inclosa a
l’operació Penedès 360º cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix
prioritari 6, per la Diputació de Barcelona, i pels ajuts corresponents als Plans de
Foment Territorial de Turisme de la convocatòria del 2018 (exp.
G5038000011/2021). Igualment, va aprovar establir les característiques del contracte menor
de serveis i convidar a presentar oferta econòmica a diverses empreses.
La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 13 de maig de 2021, va
aprovar declarar deserta la licitació del contracte menor del Servei APLICACIÓ
MÒBIL I SUPORT DIGITALS P360 ꞏ CONSULTORIA USER EXPERIENCE (exp.
G5038-000011/2021), atès que totes les ofertes presentades estaven per sobre del
pressupost de licitació.
Igualment, en la mateixa sessió, es va aprovar l’inici de nou expedient pel contracte
menor del Servei APLICACIÓ MÒBIL I SUPORT DIGITALS P360 ꞏ CONSULTORIA
USER EXPERIENCE el qual tindrà les mateixes característiques aprovades per acord
de la Junta de Govern, en sessió de 6 de maig de 2021, establint un nou termini de
presentació telemàtica d’ofertes pel dia 18 de maig de 2021 a les 15.00 hores (exp.
G5038-000015/2021) i convidant a les empreses i professionals següents:
Bikefriendly Group SL, Bikebitants SL i Ciclismo Mallorca SL (Cicling Friendly).
En data 14/05/2021 es convida a presentar oferta econòmica a les empreses i
professionals següents:
- CICLISMO MALLORCA SL (Cycling friendly) (registre S/006413-2021)
- BIKEBITANTS SL (registre S/006417-2021)
- BIKEFRIENDLY GROUP SL (registre S/006485-2021)
Així mateix, en compliment de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, i de la
Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú, es va informar a les empreses
convidades que la presentació de l’oferta s’havia de realitzar electrònicament a través
del perfil del contractant mitjançant presentació telemàtica.
Per altra banda, es va establir com a termini màxim per a la presentació d'ofertes el
dia 18 de maig de 2021, a les 15.00 hores.
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En data 18/05/2021 s’han presentat les ofertes següents:
- CICLISMO MALLORCA SL (Cycling friendly) (registre E/006413-2021 17/05/2021)
- BIKEBITANTS SL (registre E/006417-2021 17/05/2021)
- BIKEFRIENDLY GROUP SL (registre E/006485/2021 18/05/2021)
El pressupost base de licitació és de dos mil cinc-cents euros (2.500,00€) (coincident
en l’import del VEC) més l’IVA al tipus vigent del 21%, per import de 525,00€, és a dir,
un pressupost total de licitació de tres mil vint-i-cinc euros (3.025,00€), IVA inclòs.
Totes les ofertes rebudes no sobrepassen aquest llindar.
Revisades les ofertes, l’ordre de resultats de forma decreixent és el següent:
Empresa
Pressupost
BIKEFRIENDLY GROUP SL
2.050,00 € + 430,50 € = 2.480,50 €
CICLISMO MALLORCA SL
2.490,00 € + 522,90 € = 3.012,90 €
(Cycling friendly)
BIKEBITANTS SL
2.500,00 € + 525,00 € = 3.025,00 €
En data 19/05/2021 l’Arquitecta del Consell Comarcal i coordinadora de l’operació
Penedès 360º juntament amb la Directora del Consorci de Promoció Turística del
Penedès emeten informe de valoració de les ofertes i proposen com adjudicatària a
l’empresa BIKEFRIENDLY GROUP SL (CIF B22414288).
Vist l’informe emès per l’Interventor de la corporació, de data de signatura el 20 de
maig de 2021, pel qual s’autoritza el crèdit de la partida pressupostària 1721.2279990
“Serveis projecte Penedès 360º”.
Vist el que disposa la base 14.5 d) de les Bases d’Execució del Pressupost de 2021
aprovades pel Ple de 10 de desembre de 2020.
Vist el que disposen els articles 17, 29.8, 63.4, 118, 131.3 i 153 de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
Vist que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern en virtut
de la delegació expressa del Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès en sessió de
19 d’octubre de 2017.
S’ACORDA:
1- Adjudicar el contracte menor APLICACIÓ MÒBIL I SUPORT DIGITALS P360 ꞏ
CONSULTORIA USER EXPERIENCE, actuació inclosa a l’operació Penedès
360º cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6, per la
Diputació de Barcelona, i pels ajuts corresponents als Plans de Foment Territorial
de Turisme de la convocatòria del 2018 (exp. G5038-000015/2021) a l’empresa
BIKEFRIENDLY GROUP SL (CIF B22414288), per import de 2.050,00 € + 430,50
€ = 2.480,50 € (IVA inclòs).
2- Notificar el present acord a les empreses interessades.
3- Publicar la informació al perfil del contractant (PC) i al registre públic de contractes
(RPC).
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4- Donar trasllat de l’acord a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat i a la tresoreria del
Consell Comarcal.”

El Ple en resta assabentat.
5- Donar compte de l’adjudicació del contracte pel Subministrament i
instalꞏlació del material complementari fins al quadre de fusibles de
l’enllumenat públic de 7 municipis (Avinyonet del Penedès, Gelida, Sant
Martí Sarroca, Sant Sadurní d’Anoia, Subirats, Torrelavit i Torrelles de
Foix), actuació inclosa a l’operació Penedès, municipis compromesos
amb la sostenibilitat, cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020,
eix prioritari 4.
El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 29 de novembre de
2018, va aprovar delegar a favor de la Junta de Govern la contractació, entre
d’altres, en relació a l’expedient de la subvenció FEDER de Catalunya 20142020, eixos prioritaris 4 de l’operació Penedès, municipis compromesos amb la
sostenibilitat.
La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió
extraordinària de 27 de maig de 2021, va aprovar adjudicar el contracte mixt
(subministrament i serveis) per a l’execució de l’actuació Subministrament i
instalꞏlació del material complementari fins al quadre de fusibles de
l’enllumenat públic de 7 municipis (Avinyonet del Penedès, Gelida, Sant Martí
Sarroca, Sant Sadurní d’Anoia, Subirats, Torrelavit i Torrelles de Foix),
actuació inclosa a l’operació Penedès, municipis compromesos amb la
sostenibilitat, cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix
prioritari 4, d’acord amb l’oferta proposada per la licitadora ETRA BONAL SA
(CIF A08522955) (exp. G5037-000002/2021).
Es dóna compte dels acords adoptats següents:
“Adjudicar el contracte pel Subministrament i instalꞏlació del material
complementari fins al quadre de fusibles de l’enllumenat públic de 7 municipis
(Avinyonet del Penedès, Gelida, Sant Martí Sarroca, Sant Sadurní d’Anoia,
Subirats, Torrelavit i Torrelles de Foix), actuació inclosa a l’operació Penedès,
municipis compromesos amb la sostenibilitat, cofinançada pel PO FEDER de
Catalunya 2014-2020, eix prioritari 4
La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 18 de març
de 2021, va aprovar l’inici i l’expedient de contractació mixt (subministrament i serveis)
per a l’execució de l’actuació Subministrament i instalꞏlació del material complementari
fins al quadre de fusibles de l’enllumenat públic de 7 municipis (Avinyonet del
Penedès, Gelida, Sant Martí Sarroca, Sant Sadurní d’Anoia, Subirats, Torrelavit i
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Torrelles de Foix), inclosa a l’operació Penedès, municipis compromesos amb la
sostenibilitat, cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 4
(exp. G5037-000002/2021). Igualment, va aprovar el plec de clàusules administratives
i tècniques que regirà la contractació del contracte mixt esmentat.
El pressupost base de licitació és, d’acord amb el que disposa l’article 100 LCSP, de
cent-vuit mil sis-cents quaranta-dos euros amb seixanta cèntims (108.642,60 €),
equivalent al pressupost net, més l’IVA al tipus vigent del 21%, per import de 22.814,45
€, és a dir, un pressupost total de licitació de cent trenta-un mil quatre-cents cinquantaset euros amb cinquanta-quatre cèntims (131.457,54 €), IVA inclòs.
Aquesta contractació es tramita de forma ordinària i es duu a terme mitjançant
procediment obert i adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració, en virtut
d’allò que estableixen els articles 145, 146 i concordants de la LCSP.
En tant que s’emmarca en una operació global amb altres licitacions corresponents a
altres municipis i en funció del valor estimat de totes les actuacions de subministrament
i servei d’elements d’ilꞏluminació incloses en el projecte co-finançat pel FEDER, es
considera que està subjecte a regulació harmonitzada, d’acord amb els criteris i límits
establerts a l’article 18 en relació amb l’article 21 LCSP.
En data 22/03/2021 es va publicar al perfil del contractant l'anunci de licitació i en data
24/03/2021 al DOUE amb núm. 2021/S 058-146050.
S’estableix la data de 22/04/2021, a les 23.59 hores, com a termini de presentació
d’ofertes.
Les PROPOSICIONS PRESENTADES mitjançant l'eina de Sobre Digital són les que
es relacionen a continuació:
Denominació social

NIF

URBALUX, S.A.

A28000479

21/04/2021

09:37:04

Registre
d'entrada
E/003487-2021

Portelec Electronics S.L.

B12983821

22/04/2021

08:37:52

E/003585-2021

ETRA BONAL, S.A.

A08522955

22/04/2021

15:56:22

E/003656-2021

ESTUDIOS Y MONTAJES B25007022
ELÉCTRICOS SL

22/04/2021

16:39:56

E/003659-2021

ELECNOR S.A

22/04/2021

17:30:12

E/003668-2021

A48027056

Data d'entrada Hora d'entrada

En data 26/04/2021 la mesa de contractació qualifica la documentació continguda en
el sobre A i acorda admetre a la licitació totes les empreses licitadores.
En data 29/04/2021 es reuneix novament la mesa i procedeix a l’obertura dels sobres
B.
Els criteris a aplicar per valoració de les ofertes presentades amb la ponderació
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atribuïda a cadascun d’ells i que determinaran la selecció de la proposició
econòmicament més avantatjosa, són els següents:
RESUM DE PUNTUACIÓ
Criteris de valoració automàtica - màxim 50 punts:
1.- Oferta Econòmica: ................................................................ màxim 40 punts
2.- Proposta ampliació termini de garantia (producte / servei).... màxim 10 punts
El resultat de la puntuació obtinguda és el següent:
Nom empresa

URBALUX, SA
Portelec Electronics, SL
ETRA BONAL, SA
ESTUDIOS Y MONTAJES ELÉCTRICOS, SL
ELECNOR, SA

Import preu
Sense IVA
87.179,40 €
89.969,65 €
86.914,08 €
95.582,76 €
94.393,08 €

Milora en
garantia

Puntuació
preu

10
10
10
10
10

39,90
38,88
40,00
36,81
37,25
Mitjana puntuacions
Límit inferior
Límit superior

Puntuació
total

2a mitjana

49,90
48,88
50,00
46,81
47,25

49,90
48,88
50,00
46,81
47,25

48,57

48,57

En baixa
anormal

Import IVA
18.307,67 €
18.893,63 €
18.251,96 €
20.072,38 €
19.822,55 €

Total
105.487,07 €
108.863,28 €
105.166,04 €
115.655,14 €
114.215,63 €

43,71
53,42

D’acord amb el que s’estableix a la clàusula 15 del PCAP, un cop valorades les
ofertes, la mesa de contractació les classifica per ordre decreixent i, posteriorment,
remetrà a l’òrgan de contractació la corresponent proposta d’adjudicació.
En conseqüència i en base a la informació esmentada la mesa acorda:
“1- Classificar les ofertes en ordre decreixement, corresponents al Subministrament i
instalꞏlació del material complementari fins al quadre de fusibles de l’enllumenat públic
de 7 municipis, actuació inclosa a l’operació Penedès, municipis compromesos amb la
sostenibilitat, cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 4
(Municipis d’Avinyonet del Penedès, Gelida, Sant Martí Sarroca, Sant Sadurní d’Anoia,
Subirats, Torrelavit i Torrelles de Foix), següent:
EMPRESA
ETRA BONAL SA
URBALUX SA
Portelec Electronics SL
ELECNOR SA
ESTUDIOS Y MONTAJES ELÉCTRICOS SL

PUNTUACIÓ
TOTAL
50,00
49,90
48,88
47,25
46,81

2- Proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte del Subministrament
i instalꞏlació del material complementari fins al quadre de fusibles de l’enllumenat
públic de 7 municipis, actuació inclosa a l’operació Penedès, municipis compromesos
amb la sostenibilitat, cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix
prioritari 4 (Municipis d’Avinyonet del Penedès, Gelida, Sant Martí Sarroca, Sant
Sadurní d’Anoia, Subirats, Torrelavit i Torrelles de Foix), a favor de l’empresa ETRA
BONAL SA (CIF A08522955), d’acord amb l’oferta i millora proposada per la
licitadora.”
La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 6 de maig de 2021, va

22

ACTA NÚM. G1006-000007/2021
P10062021

acceptar la proposta de la mesa de contractació d’adjudicar el contracte per a
l’execució de l’actuació Subministrament i instalꞏlació del material complementari fins
al quadre de fusibles de l’enllumenat públic de 7 municipis, actuació inclosa a
l’operació Penedès, municipis compromisos amb la sostenibilitat, cofinançada pel PO
FEDER de Catalunya 2014-2020,eix prioritari 4, a l’empresa ETRA BONAL, SA.
En data 10/05/2021, amb núm. de registre S/003227-2021, es fa requeriment de
documentació a l’empresa ETRA BONAL SA (CIF A08522955), d’acord amb el que
estableixen els plecs de clàusules administratives i l’article 150 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de contractes del sector públic, perquè en el termini de 10 dies hàbils, a
comptar de l’enviament de la comunicació, presenti la documentació justificativa
requerida
En data 20/05/2021, amb núm. de registre d’EACAT E/006716-2021, i dins del termini
atorgat, l’empresa ETRA BONAL SA presenta documentació requerida, mitjançant la
funcionalitat que a aquest efecte té l’eina de Sobre Digital.
En data 25/05/2021, l’enginyer responsable de la coordinació tècnica del projecte de
l’operació de FEDER període 2014-2020, Eix 4, titulada “Penedès, municipis
compromesos amb la sostenibilitat” cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 20142020, emet informe en relació a la documentació aportada i en el que transcrit
parcialment s’informa que: “Així doncs la documentació aportada acredita
suficientment segons l’apartat G.2.2 del plec que l’empresa ETRA BONAL, SA (CIF
A08522955) ha realitzat feines anàlogues durant els darrers 3 anys.”.
Vista l’informe emès per l’interventor del Consell Comarcal pel qual informa que
existeix consignació pressupostaria adequada i suficient a l’aplicació 1721.65095
“FEDER Penedès, municipis compromesos amb la sostenibilitat” i es proposa
disposar el crèdit de l’aplicació per import de 105.166,04 €.
Vist el que disposen les clàusules 18 i 19 del plec de clàusules administratives
particular.
Vist el que disposen els articles 150, 151, 153, 154 i 346 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament
jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26
de febrer de 2014.
Vist que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern en virtut
de la delegació expressa del Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès en sessió de
29 de novembre de 2018.
S’ACORDA:
1- Adjudicar el contracte mixt (subministrament i serveis) per a l’execució de
l’actuació Subministrament i instalꞏlació del material complementari fins al quadre
de fusibles de l’enllumenat públic de 7 municipis (Avinyonet del Penedès, Gelida,
Sant Martí Sarroca, Sant Sadurní d’Anoia, Subirats, Torrelavit i Torrelles de Foix),
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actuació inclosa a l’operació Penedès, municipis compromesos amb la
sostenibilitat, cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 4,
d’acord amb l’oferta proposada per la licitadora ETRA BONAL SA (CIF
A08522955) (exp. G5037-000002/2021), amb l’import màxim de 86.914,08€ +
18.251,96 € (21%IVA) = 105.166,04 € (IVA inclòs), tenint en compte que el
nombre d’unitats a subministrar, per tant, el cost del mateix a assumir per part del
Consell Comarcal, s’adaptarà al nombre real de subministraments efectivament
realitzats, d’acord amb els informes tècnics de supervisió dels treballs.
Els imports i la millora complementària, amb el desglossament de partides són els
següents:

2- Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària, així com al conjunt de les
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licitadores, mitjançant notificació electrònica i publicar en el perfil de contractant de
l’òrgan de contractació dins del termini de 15 dies naturals, indicant el termini en
què s’haurà de procedir a la formalització del contracte.
La formalització del contracte s’efectuarà un cop transcorregut el termini mínim de
quinze dies hàbils des que es remeti a les empreses licitadores la notificació de
l’adjudicació a què es refereix la clàusula anterior. Els serveis dependents de
l’òrgan de contractació requeriran a l’empresa adjudicatària per a què formalitzin
el contracte en un termini no superior a cinc dies a comptar del següent a aquell
en què hagi rebut el requeriment, una vegada transcorregut el termini previst en el
paràgraf anterior sense que s’hagi interposat recurs especial en matèria de
contractació que porti aparellada la suspensió de la formalització o que l’òrgan
competent per a la resolució del recurs hagi aixecat la suspensió.
3- Facultar al president per a la completa execució de l’acord en particular per a la
formalització del contracte corresponent.
4- Publicar en el perfil del contractant la formalització del contracte, en el termini no
superior a quinze dies, després del seu perfeccionament així com en el DOUE.
5- Comunicar el contracte adjudicat en el Registre Públic de Contractes de la
Generalitat de Catalunya, un cop formalitzat el contracte, per a la seva inscripció.”

INTERVENCIONS:
President:
Aquest és l’altre FEDER que tenim. N’hi ha dos, l’eix 6 i l’eix 4. El que fem és
canviar els enllumenats, llumeneres i ens adherim al concurs que va fer l’ACM.
Adjudiquem el cablejat des de baix a dalt. Només es canvien els cablejats que
estan en mal estat i com que aquest tram no estava adjudicat per l’ACM doncs
hem de fer l’adjudicació des del Consell Comarcal i l’empresa ETRABONAL
sota la supervisió del nostre enginyer serà la que farà els canvis si és necessari
de les parts de les llumeneres públiques dels diversos municipis on actuem.
El Ple en resta assabentat.
6- Donar compte de l’adjudicació del contracte basat en l’Acord marc de
subministrament d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat
públic amb destinació a les entitats locals de Catalunya de l’ACM, per a la
Millora eficiència de l’enllumenat públic a Sant Martí Sarroca, actuació
inclosa a l’operació Penedès, Municipis compromesos amb la
sostenibilitat, cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix
prioritari 4.
El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 29 de novembre de
2018, va aprovar delegar a favor de la Junta de Govern la contractació, entre
d’altres, en relació a l’expedient de la subvenció FEDER de Catalunya 20142020, eixos prioritaris 4 de l’operació Penedès, municipis compromesos amb la
sostenibilitat.
25

ACTA NÚM. G1006-000007/2021
P10062021

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 6 de
maig de 2021, va aprovar adjudicar el contracte de subministrament, a
l’empresa UTE Etrabonal SA – Etralux SA, per al subministrament i muntatge
de l’enllumenat de SANT MARTÍ SARROCA (exp. G5037-000003/2021).
Es dóna compte dels acords adoptats següents:
“Aprovar l’adjudicació del contracte, basat en l’Acord marc de subministrament
d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat públic amb destinació a les
entitats locals de Catalunya de l’ACM, per a la Millora eficiència de l’enllumenat
públic a Sant Martí Sarroca, actuació inclosa a l’operació Penedès, Municipis
compromesos amb la sostenibilitat, cofinançada pel PO FEDER de Catalunya
2014-2020, eix prioritari 4.
El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 13 de juny de 2019, va
aprovar acceptar definitivament la subvenció d’1.238.230,16 €, per a l’operació
Penedès, municipis compromesos amb la sostenibilitat presentada en el Programa
operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, eix prioritari 4, d’acord amb la Resolució
PRE/1527/2019, de 4 de juny, per la qual se seleccionen les operacions de les entitats
locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos
prioritaris 4 i 6 (DOGC núm. 7892 - 7.6.2019), sobre una despesa elegible solꞏlicitada
de 2.476.460,32€ (exp. G7016-000017/2018).
Aquest contracte s’emmarca dins de l’operació de FEDER període 2014-2020, Eix 4,
titulada “Penedès 360º”, que subvenciona la despesa elegible (import del contracte
menys IVA) en un 50% mitjançant els fons europeus. Aquesta subvenció pertany al
tram local del FEDER, concedit i gestionat per la DGAL del Departament de
Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
Entre les actuacions del “Penedès, municipis compromesos amb la sostenibilitat”,
inclou l’actuació 5 “Millora eficiència de l’enllumenat públic a SANT MARTÍ
SARROCA:

Actuació
Millora eficiència de
l’enllumenat públic a SANT
MARTÍ SARROCA

Import total
elegible

Import total (IVA
inclòs)

Altres ajuts
concedits

Aportacions
municipals

PREVISIÓ
AJUT FEDER

116.523,69€

140.993,67€

(*)

82.731,82€

58.261,85€

(*) Cal que l’Ajuntament actualitzin periòdicament aquesta quantitat i ho
comuniqui al Consell Comarcal.
La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 6 de febrer de 2020, va
aprovar inicialment els projectes de Millora de l’eficiència de l’enllumenat públic i
annexes per a la substitució de lluminàries de la Xarxa d’enllumenat públic de 14
municipis de l’Alt Penedès, inclosos a l’operació Penedès, municipis compromesos amb

26

ACTA NÚM. G1006-000007/2021
P10062021

la sostenibilitat del Programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, eix prioritari 4.
La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 19 de març de 2020, va
aprovar les aportacions municipals prèvia a la licitació dels projectes de Millora de
l’eficiència de l’enllumenat públic i annexes de l’estudi lumínic de 14 municipis de l’Alt
Penedès, inclosos a l’operació Penedès, municipis compromesos amb la sostenibilitat
del Programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, eix prioritari 4:
NÚM EXPDT.
CONVENI

IMPORT
TOTAL
(LICITACIÓ)

ACTUACIONS DE L'OPERACIÓ

G7013-000113/2019

Millora eficiència de l’enllumenat públic
a SANT MARTÍ SARROCA

116.523,69 €

IMPORT
TOTAL

IMPORT
ADJUDICACIÓ
/ EXECUCIÓ
(60% TOTAL)

140.993,66 €

84.596,20 €

La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 4 de juny de 2020, va aprovar
el calendari d’adjudicació i execució de les actuacions, inclosos a l’operació Penedès,
municipis compromesos amb la sostenibilitat del Programa operatiu FEDER Catalunya
2014-2020, eix prioritari 4, entre d’altres la corresponents a l’actuació del municipi de
Sant Martí Sarroca i amb previsió d’adjudicació el març – abril de 2021.
Igualment, es va aprovar solꞏlicitar a l’Ajuntament de SANT MARTÍ SARROCA, que
efectués l’ingrés del 60% de l’import previst del projecte (import aprovat per acord de
Junta de Govern del Consell Comarcal de 19 de març de 2020) D’acord amb el conveni
signat, l’ingrés de l’import per part de l’Ajuntament és necessari per a l’adjudicació de
l’actuació.
L’actuació prevista al municipi de SANT MARTÍ SARROCA disposa d’una instalꞏlació
d’enllumenat formada per 245 punts de llum, amb una potència total instalꞏlada de
24,50 kW que són objecte d’aquesta actuació.
Aquests punts de llum són de diferent tecnologia, segons la distribució següent que
consta a la següent taula:
Tecnologia

Quantitat

Vapor de sodi a alta pressió (VSA)
Total

245
245

%total
100%
100%

Potència total (kW)
24.500
24.500

%total
100%
100%

Per tal d’aconseguir el màxim estalvi energètic desitjat es proposa la substitució de les
lluminàries actuals que no són de LED per noves lluminàries de tipus LED. En total
s’actuarà en 245 punts existents.
De manera resumida les actuacions que es realitzaran seran les següents:
• Canvi de llumeneres lumínica-contaminants per altres més eficients.
L’estalvi que s’obtindrà amb la millora de l’enllumenat en un àmbit del municipi serà el
següent:
Potència actual
instalꞏlada (kW)
Millora
enllumenat

24,5

Consum
actual
(kWh/any)
98.940,00

Nova potència Consum
instalꞏlada
final
(kW)
(kWh/any)
8,04
27.353,00

Estalvi (kWh/any)
71.587,00

72,35%
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Per tant, la naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el
contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les, es
concreten en la realització de les actuacions que es troben descrites en el projecte,
aprovat inicialment en Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en
sessió de 6 de febrer de 2020, Projecte de Millora eficiència de l’enllumenat públic a
SANT MARTÍ SARROCA, (exp. núm. X1003-000012/2020). El projecte es va sotmetre
a informació pública, durant 30 dies hàbils, sense haver-se presentat cap reclamació i
aprovat definitivament en data 18 de juny de 2020.
En data actual s’efectua una revisió conjunta amb els serveis tècnics municipals de
l’Ajuntament de SANT MARTÍ SARROCA dels àmbits inclosos en el projecte que cal
adjudicar liciten a través de l’Acord marc de subministrament d’elements d’eficiència
energètica en l’enllumenat públic amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp.
2017.01), amb el detall següent:
CODI UT.
DESCRIPCIÓ
001#
CAPÍTOL 01.‐ SUBMINISTRAMENT DE LLUMENERES
(001#)
001001 u

001002 u

UNITATS LLARG

Subministrament de lluminaria asimètrica per a vials, amb cos, tapa, móduls,
braç i equipaments fabricats en alumini injectat EN AC‐4410, classe elèctrica I,
amb grau de protecció IP66 i IK10, vidre trempat pla de 5mm de gruix, amb
equip lluminós LED de 30W de flux lluminós de 4.000 lúmens i temperatura de
color 3000K, instal∙lada amb fixació vertical (PT2), programat segons indicacions
del client, amb una vida útil de 100.000hores. Regulació 2 nivells: de 23:00h
06:00h al 60% i 100% l'altre franja
(FHN7JR05H)
Sector Q1
Sector Q3
Sector Q4
Sector Q5
Sector Q6
TOTAL PARTIDA

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

PARCIAL

AMIDAM.

PRE.UNI.

IMPORT

25,00
18,00
15,00
7,00
21,00
86,00

280,00 €

24.080,00 €

14
43

1,00
1,00

1,00
1,00

1,00
1,00

57,00

280,00 €

15.960,00 €

78,00

373,00 €

29.094,00 €

24,00

374,00 €

14,00
43,00

Subministrament de lluminaria ambiental d'època amb òptica asimètrica, amb
cos, tapa, móduls, braç i equipaments fabricats en alumini injectat EN AC‐4410,
classe elèctrica I, amb grau de protecció IP66 i IK09, vidre trempat pla de 4mm
de gruix, amb equip lluminós LED de 30W de flux lluminós de 3.000 lúmens i
temperatura de color 3000K, instal∙lada amb fixació vertical (PT2), programat
segons indicacions del client, amb una vida útil de 100.000hores. Regulació 2
nivells: de 23:00h 06:00h al 60% i 100% l'altre franja
(FHN7JR14H)
Sector Q1
Sector Q3
Sector Q6
TOTAL PARTIDA

001002 u

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

ALT

Subministrament de lluminaria asimètrica per a vials, amb cos, tapa, móduls,
braç i equipaments fabricats en alumini injectat EN AC‐4410, classe elèctrica I,
amb grau de protecció IP66 i IK10, vidre trempat pla de 5mm de gruix, amb
equip lluminós LED de 50W de flux lluminós de 5.000 lúmens i temperatura de
color 3000K, instal∙lada amb fixació vertical (PT2), programat segons indicacions
del client, amb una vida útil de 100.000hores. Regulació 2 nivells: de 23:00h
06:00h al 60% i 100% l'altre franja
(FHN7JRO8H)
Sector Q1
Sector Q4
TOTAL PARTIDA

001007 u

25
18
15
7
21

AMPLE

Subministrament de lluminaria asimètrica ambiental decorativa, amb cos, tapa,
móduls, braç i equipaments fabricats en alumini injectat EN AC‐4410, classe
elèctrica I, amb grau de protecció IP66 i IK10, vidre trempat pla de 5mm de gruix,
amb equip lluminós LED de 30W de flux lluminós de 3.000 lúmens i temperatura
de color 3000K, instal∙lada amb fixació vertical (PT2), programat segons
indicacions del client, amb una vida útil de 100.000hores. Regulació 2 nivells: de
23:00h 06:00h al 60% i 100% l'altre franja
(FHN7JR02H)
Sector Q1
Sector Q6
TOTAL PARTIDA

7,00
69,00
2,00

8
16

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00

7,00
69,00
2,00

8,00
16,00

TOTAL CAPITOL
002#

CAPÍTOL 02.‐ DESMUNTATGE, COL∙LOCACIÓ, GESTIÓ DE RESIDUS I SEGURETAT I
SALUT
(002#)

002001 u

Desmuntatge de lluminaria, sobre braç, columna o bàcul, incloent accessoris i
elements de subjecció, i posterior col∙locació de llumenera nova amb tot el petit
material necesari per a la seva correcta instal∙lació, incloent el transport a
magatzem municipal i gestió dels residus generats, i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor
(F21BLUM1H)

002002 u

Braç mural, de forma recta de tub d'acer galvanitzat de llargària 1 m, fixat amb
platina i cargols
(FHM24701)

8.976,00 €
78.110,00 €

245

1,00

1,00

1,00

245,00

TOTAL PARTIDA

36

1,00

1,00

1,00

245,00

90,53 €

22.179,85 €

36,00

124,09 €

4.467,24 €

1,00

1.919,98 €

36,00

TOTAL PARTIDA
002003 Pa Compliment del R.D. 1626/97 de 24 d'octubre sobre disposicions mínimes de
seguretat i salut a les obres de construcció.
(FHSEG001)
1
TOTAL PARTIDA
TOTAL CAPITOL

1,00

1,00

1,00

1,00
1.919,98 €
28.567,07 €
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001#
002#

CAPÍTOL 01.‐ SUBMINISTRAMENT DE LLUMENERES
CAPÍTOL 02.‐ DESMUNTATGE, COL∙LOCACIÓ, GESTIÓ DE RESIDUS I SEGUR

TOTAL EXECUCIO MATERIAL
DESPESES GENERALS (13%)
BENEFICI INDUSTRIAL (6%)
TOTAL
IVA (21%)
TOTAL EXECUCIO CONTRACTA

78.110,00 €
28.567,07 €
106.677,07 €
13.868,02 €
6.400,62 €
126.945,71 €
26.658,60 €
153.604,31 €

Procediment de licitació (PCAP –Expedient 2017.01)
La Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent procediment
administratiu de licitació a tal efecte, en la sessió celebrada el dia 5 d’abril de 2019, va
acordar adjudicar l’Acord marc de subministrament d’elements d’eficiència energètica
en l’enllumenat públic amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp.
2017.01) a les empreses seleccionades següents:
- ESITEC ENERGIA SL pels lots 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, i 1.1.4.
- GESTIÓ D’ENGINYERIA i ARQUITECTURA SL pels lots 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, i
1.1.4.
- SONIGEO SERVICIOS ENERGÉTICOS SL pels lots 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, i 1.2.4.
- INGENIEROS EMETRES SLP pels lots 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1, 1.2.2,
1.2.3, i 1.2.4.
- CITLED SLU, pels lots 1.1.1, 1.1.3, i 1.1.4.
- ENRIC MORAN pel lot 1.1.2.
- LA VOLA 1981 SA pels lots 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, i 1.2.4.
- MIATEC INNOVA SL pels lots 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.14, 3.18, 3.19, 3.21 i
3.22.
- NOVATILU SL pel lot 2.1.
- ELECTRICITAT BOQUET SL pels lots 2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.9, 2.2.16, 2.2.17,
2.3.9, 2.3.16, 2.3.17, 2.3.19, 2.3.20, 3.2, 3.6, 3.7, 3.8, 3.11, 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i
4.2.4.
- UTE ETRABONAL-ETRALUX SAU pels lots 2.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.5, 2.2.11, 2.2.13,
2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4 i 2.3.5.
- CITELUM IBERICA SA pels lots 2.1, 2.2.6, 2.2.10, 2.2.12, 2.2.15, 2.2.18, 2.3.12,
2.3.14, 2.3.18, 2.3.22, 2.3.23, 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4.
- CM SALVI SL pel lot 2.1.
- SACOPA SAU pel lot 2.1.
- PROVEIMENTS D’AIGUA SA pels lots 2.2.7, 2.2.8, 2.2.21, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.21,
3.9, 3.16, 3.17 i 3.20.
- MUNTATGES LLEIDA SA pels lots 2.2.14, 2.2.19, 2.2.20, 2.2.22, 2.2.23, 2.3.6,
2.3.10, 2.3.11, 2.3.13 i 2.3.15.
- ALUMBRADOS VIARIOS SA pels lots 3.1, 3.3, 3.4 i 3.5.
- UTE ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SAU (SORIGUÉ) i IMESAPI SA
pels lots 3.10, 3.12, 3.13, 3.15, 3.23, 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4.
- CLECE SA pels lots 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4.
- ELECNOR SA pel lot 4.1.
- ELECTROTECNIA MONRABAL SLU pel lot 4.1.
- ENDESA ENERGIA SAU pel lot 4.1.
- OHL SERVICIOS INGESAN SA pels lots 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4.
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- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCIONES ELÉCTRICAS pels lots 4.1,
4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4.
- SOLER ENERGY SERVICE pels lots 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4.
En data 27 de maig de 2019, es va procedir a la formalització dels pertinents
contractes administratius de l'Acord marc, amb les empreses ESITEC ENERGIA SL,
GESTIÓ D’ENGINYERIA i ARQUITECTURA SL, SONIGEO SERVICIOS
ENERGÉTICOS SL, INGENIEROS EMETRES SLP, CITLED SLU, ENRIC MORAN,
LA VOLA 1981 SA, MIATEC INNOVA SL, NOVATILU SL, ELECTRICITAT BOQUET
SL, UTE ETRABONAL-ETRALUX SAU, CITELUM IBERICA SA, CM SALVI SL,
SACOPA SAU, PROVEIMENTS D’AIGUA SA, MUNTATGES LLEIDA SA,
ALUMBRADOS VIARIOS SA, UTE ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SAU
(SORIGUÉ) i IMESAPI SA, CLECE SA, ELECNOR SA, ELECTROTECNIA
MONRABAL SLU, ENDESA ENERGIA SAU, OHL SERVICIOS INGESAN SA,
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCIONES ELÉCTRICAS i SOLER ENERGY
SERVICE.
En la sessió de la Comissió Executiva del CCDL, celebrada el dia 28 d’octubre de
2019, i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal efecte, va
ser adoptat un acord en virtut del qual es disposà aprovar definitivament la cessió de
l’Acord marc en qüestió, a favor de l’ACM, per tal que aquesta última, que la va
acceptar formalment, es subrogués en la posició del CCDL en relació amb tots els
drets i deures derivats de la relació contractual, així com en relació a qualsevol altre
efecte jurídic, procedint-se a formalitzar-se les citades actuacions entre les entitats
cedida, cedent i cessionària, el dia 12 de novembre de 2019.
La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 25 d’abril de
2013, va aprovar l’adhesió del Consell Comarcal al sistema d’adquisició centralitzada
del Consorci Català pel Desenvolupament Local.
FONAMENTS DE DRET
 Articles 227 i ss. de la nova LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la
creació i règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes i articles
concordants del TRLCSP en relació a les adhesions formalitzades abans de
l’entrada en vigor de la nova LCSP.
 Articles 219 a 222 de la nova LCSP en relació al règim dels Acords marc, i de
l’adjudicació de contractes basats en aquests.
 Article 153 i 220 de la nova LCSP pel que fa a la formalització dels contractes
administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels
corresponents documents contractuals.
 Disposició addicional 3a. de la nova LSCP.
 Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que
regeixen l’Acord marc del d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat públic
a les entitats locals de Catalunya aprovats per la Resolució de Presidència núm.
52/2018, de 6 de setembre i publicats al perfil de contractant de l’entitat.
 Complir el marc legal comunitari, amb la normativa específica, el Reglament (UE)
1303/2013 i el Reglament (UE) 1301/2013, amb les instruccions, orientacions,
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circulars específiques i altres, així com amb el Manual de procediments de la
Generalitat de Catalunya del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 per a la gestió
de fons FEDER que dictin les autoritats designades en el marc del PO FEDER de
Catalunya 2014-2020.
 Complir totes les altres obligacions que estableixen aquestes bases i les de
subvencionabilitat de la despesa, i tot allò que disposa la normativa nacional,
estatal i comunitària, així com la normativa europea aplicable. Les entitats
beneficiàries han de signar la declaració responsable d'acord amb l'article 14 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
EXTRACTE D’ELEMENTS ESSENCIALS DEL CONTRACTE
Règim jurídic (PCAP–Expedient 2017.01 - clàusula 08)
El present Acord marc es qualifica com a contracte mixt de subministraments, obres i
serveis. Les normes que s’han d’observar en la selecció de les empreses són les del
contracte de subministrament, tal com estipula l’article 12 del Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes
del sector públic (en endavant, TRLCSP), al ser l’objecte principal del mateix, excepte
els lots 1 i 3 en que es podrà utilitzar les normes de solvència i classificació dels
contractes de serveis. Pel que fa als lot 1 la seva execució es realitzarà d’acord amb
el règim normatiu del contracte de serveis, article 10 del TRLCSP; el lot 3, amb les
normes de serveis i obres, articles 10 i 6 TRLCSP; el sublot 2.1, com a contracte de
subministraments de preus unitaris, tal com es preveu a l’art. 9.3.a TRLCSP; sublot
2.2, contractes d'obres i subministraments, arts 6 i 9 TRLCSP, sublot 2.3 i lot 4
com a contractes d'obres, subministraments i serveis, arts 6, 9 i 10 TRLCSP.
Vigència del contracte (PCAP –Expedient 2017.01 - Clàusula 10 i 46)
Pel que fa als contractes basats la seva durada es regirà en cadascun dels lots i
sublots segons les següents regles.
Lot 1 i sublots 2.1 i 2.2
Les adjudicacions s'aprovaren dins la vigència de l'Acord marc o de les seves
pròrrogues, i la seva durada podrà anar més enllà del mateix Acord marc com a
màxim en el període d'execució que es fixi en els terminis màxims establerts en la
clàusula quaranta-una en el lot 1; quaranta-sisena en el sublot 2.1, i cinquanta-una
en el sublot 2.2.
Pla de seguretat i salut (PCAP –Expedient 2017.01 - Clàusula 34)
D’acord amb la Clàusula 34 l’adjudicatari haurà de presentar el Pla de Seguretat i
Salut de l’actuació després de la signatura del contracte i caldrà que la direcció
tècnica l’aprovi prèviament l’inici de les tasques.
El cost de l’aplicació del Pla de Seguretat i Salut està inclòs en el preu d’adjudicació
del lot l’adjudicació del Lot Sublot 2.2.11 Territorial 5 de subministrament i muntatge
d’enllumenat públic, tal i com indica la Memòria tècnica de mitjans i metodologia
presentada en la seva oferta l’empresa adjudicatària d’aquest Lot.
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Termini lliurament llumeneres (PCAP –Expedient 2017.01 - Clàusula 51)
Les entitats locals destinatàries dels subministraments hauran de rebre les llumeneres
degudament instalꞏlades que hagin solꞏlicitat en el termini màxim de 90 dies. Aquests
terminis començaran a comptar des de la data de la comanda i es podran reduir i
augmentar en funció de la menor o major complexitat i volum de l’objecte en el
contracte basat. Aquests terminis començaran a comptar des de la data de la
comanda.
Les empreses adjudicatàries dels contractes basats hauran de lliurar i realitzar la
corresponent instalꞏlació objecte de les comandes en els llocs, municipi i adreça, que
determini l’ens local contractant que s’indiquin en el plec de condicions que els regula.
En el cas d’adquisicions agregades per part del CCDL-ACM, hi haurà diversitat de
llocs de lliurament i, si és el cas, de terminis de lliurament.
Els contractes basats s’hauran d’executar amb la qualitat establerta i amb subjecció al
que es preveu en el present Plec de clàusules administratives particulars i en els seus
annexos, en el de prescripcions tècniques, en les condicions
Termini d’execució (PCAP –Expedient 2017.01 - Clàusula 52)
Els subministraments dels contractes basats seran realitzats durant el termini
establert en el document que formalitzin les parts, què, com a màxim, podrà
sobrepassar el termini de vigència del propi Acord marc i, si s’escau de les
corresponents pròrrogues, en els següents termes:
Sublot 2.2.
Noranta dies com a màxim pel que fa als treballs de subministrament de les
llumeneres i la seva instalꞏlació.
Termini de garantia (PCAP –Expedient 2017.01 - clàusula 53)
Les llumeneres tenen una garantia de deu (10) anys, el contractista caldrà que aporti
el certificat de garantia del fabricant en el moment del lliurament.
Direcció i coordinació de l’actuació
La direcció i coordinació la portarà a terme el Sr. Eduard Jover Valentí, enginyer de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.
Acompliment del conveni de colꞏlaboració per a l’execució de l’actuació entre el
consell comarcal i l’Ajuntament de SANT MARTÍ SARROCA per a l’adjudicació
de l’actuació
L’Ajuntament de SANT MARTÍ SARROCA, en data 21 d’abril de 2021, va efectuar
l’ingrés de l’import de 84.596,20 €, necessari per l’acompliment del pacte sisè del
conveni de colꞏlaboració (Exp. G7013-000113/2019) i l’acord de Junta de Govern
Comarcal, en sessió de 19 de març de 2020, d’aprovar les aportacions municipals
prèvia a la licitació dels projectes de Millora de l’eficiència de l’enllumenat públic i
annexes de l’estudi lumínic de 14 municipis de l’Alt Penedès, inclosos a l’operació
Penedès, municipis compromesos amb la sostenibilitat del Programa operatiu FEDER
Catalunya 2014-2020, eix prioritari 4.
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Oferta presentada per l’empresa
Amb registre d’entrada al CCAP núm. E/001661-2021 de data 03/03/2021, l’empresa
UTE ETRABONAL SA - ETRALUX SA, va presentar al Consell Comarcal, l’oferta
econòmica que s’ajusta a l’adjudicació del Lot Sublot 2.2.11 Territorial 5 corresponent
a l’Alt Penedès de l’Acord marc de subministrament d’elements d’eficiència energètica
en l’enllumenat públic amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp.
2017.01).
Vist l’informe emès, per l’interventor del Consell Comarcal, de data de signatura de 29
d’abril de 2021, disposar el crèdit de la partida pressupostària 1721.65095, partida a
incorporar en el pressupost 2021, la qual esdevindrà plenament efectiva en el
moment de l’aprovació de l’expedient d’incorporació de romanents de crèdit prevista
properament, partida que haurà de subvenir el finançament de l’actuació, no podentse realitzar hores d’ara l’apunt comptable adient perquè la plena funcionalitat material
i efectiva de la partida pressupostària darrerament esmentada resta condicionada a
l’existència i determinació del romanent de tresoreria del 2020, quedant sotmès en
conseqüència la disponibilitat del crèdit de la partida a la condició suspensiva de
l’efectiva consolidació comptable dels recursos que han de finançar-lo.
Vist l’informe emès per l’enginyer del Consell Comarcal de data de signatura de 29
d’abril de 2021.
Vist que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern en virtut
de les delegacions expressament delegades pel Ple del Consell Comarcal de l’Alt
Penedès en sessió de 29 de novembre de 2018.
S’ACORDA:
1- Disposar l’adhesió del Consell Comarcal de l’Alt Penedès a l’Acord marc de
serveis i subministrament d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat públic
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.01).
2- Adjudicar el contracte de subministrament, a l’empresa UTE Etrabonal SA –
Etralux SA, per al subministrament i muntatge de l’enllumenat de SANT MARTÍ
SARROCA (exp. G5037-000003/2021), per un import de 49.922,05 € (IVA no
inclòs) i un import total de 60.405,68 € (IVA inclòs).
3- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per import de 60.405,68 € que
s'imputarà, dins del pressupost de l'any 2021, a càrrec de l'aplicació
pressupostària 1721.65095.
4- Notificar aquest acord a UTE Etrabonal SA – Etralux SA, com a empresa
adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de serveis i subministrament
d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat públic del municipi de SANT
MARTÍ SARROCA (Alt Penedès), així com a l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques – ACM, tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.
5- Solꞏlicitar a l’empresa UTE Etrabonal SA – Etralux SA, el Pla de Seguretat i Salut
que ha de ser aprovat per la direcció de l’obra prèviament a l’inici de les tasques.
6- Solꞏlicitar, a l’empresa UTE Etrabonal SA – Etralux SA, que en el lliurament del
material de les llumeneres s’aporti el document de la garantia de mínim 10 anys
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signat per la subministradora.
7- Notificar aquest acord a l’Ajuntament interessat.
8- Donar trasllat de l’acord a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat i a la tresoreria del
Consell Comarcal.”

INTERVENCIONS:
President:
Aquest punt amb l’adjudicació que es fa amb l’ACM a l’Ajuntament de Sant
Martí. És un canvi de 245 llumeneres. Nosaltres no fem concurs; ens adherim
al de l’ACM.
El Ple en resta assabentat.
PROPOSTA DE L’ÀREA D’ECONOMIA I HISENDA
7- Donar compte de la liquidació dels pressupostos del Consell Comarcal
de l’Alt Penedès i del Consorci de Promoció Turística del Penedès de
l’exercici 2020.
Per Decret de la Presidència del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, núm.
DEC-0035-2021, de 13 de maig de 2021, es va resoldre aprovar la liquidació
del pressupost del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, referent a l'exercici de
2020.
Per Decret del President delegat del Consorci de Promoció Turística del
Penedès, núm. 4, de 2 de març de 2021, es va resoldre aprovar la liquidació
del pressupost del Consorci, referent a l'exercici de 2020.
Vist el que disposa l’article 193.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals.
Vist que la Disposició final segona de la LRSAL, incorpora la disposició
addicional 20a a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, mitjançant la
qual s’introdueixen modificacions en el règim jurídic dels consorcis. I,
concretament, en el punt quart s’estableix que els consorcis estaran subjectes
al règim de pressupost, comptabilitat i control de l’Administració pública a la
qual estiguin adscrits, sense perjudici de la seva subjecció al que preveu la
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera. (…) Els consorcis han de formar part dels pressupostos i incloure
en el compte general de l'Administració pública d'adscripció.
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ES DÓNA COMPTE AL PLE del contingut íntegre d’ambdós Decrets referents
la liquidació del pressupost del Consell Comarcal de l’Alt Penedès i de la del
Consorci de Promoció Turística del Penedès de l’exercici 2020, els quals es
transcriuen a continuació:
Consell Comarcal de l’Alt Penedès
Decret de la Presidència núm. DEC-0035-2021, de 13 de maig de 2021.
“Núm. expedient: G5004-000001/2021
ANTECEDENTS
El Ple del Consell Comarcal, en sessió de 12 de desembre de 2019, va aprovar el
pressupost del Consell Comarcal de l’Alt Penedès i del Consorci de Promoció Turística
del Penedès per a l’any 2020 i al llarg de l’exercici s’han anat aprovant les diverses
modificacions de crèdit.
La liquidació del pressupost consisteix en l'anàlisi del grau de realització del
pressupost, és a dir, la comparació entre els crèdits assignats per l'exercici i els crèdits
gastats que són aquells amb càrrec als quals s'han reconegut obligacions.
Vist l’informe emès, per l’interventor del Consell Comarcal, de data de signatura de 12
de maig de 2021, en el qual en l’apartat de conclusions diu:
“En conclusió a tot el que s’ha exposat, i tenint en compte que els indicadors
bàsics de solvència com són l’estalvi net, la capacitat de finançament, el romanent
de tresoreria per despeses generals, presenten xifres positives, l’interventor
sotasignat, emet informe establert per la normativa vigent, i opina que procedeix
l’aprovació de l’esmentada liquidació del pressupost de l’exercici 2020.”
FONAMENTS JURÍDICS
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera (LOEPSF).
Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de
desenvolupament de l'estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les Entitats
Locals (Reglament).
Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d' l d'octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d'informació previstes en la LOEPSF(OM).
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, (TRLRHL)que aprova el text refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en relació al Principi d'Estabilitat
Pressupostària (articles 54.7 i 146.1).
Manual de càlcul del Dèficit en Comptabilitat Nacional adaptat a les Corporacions
Locals, publicat per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, Ministeri
d'Economia i Hisenda
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Vist el que disposa l'article 191 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Vist el que disposa l’article 13 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de l’Organització Comarcal de Catalunya.
Per tot l’expressat anteriorment, RESOLC:
1- Aprovar la liquidació del pressupost del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, referent a
l'exercici de 2020, en els termes que consten a l’expedient i de conformitat amb allò
exposat als informes de l’interventor, les dades dels quals més significatives són:
Pressupost d’ingressos:
Previsions inicials:
Modificacions:
Previsions definitives:
Drets reconeguts nets:
Drets anulꞏlats/cancelꞏlats:
Drets recaptats nets:

11.261.465,00 €
5.718.543,10 €
16.980.008,10 €
9.427.465,16 €
25.595,19 €
7.971.146,04 €

Pressupost de despeses:
Crèdits inicials:
Modificacions:
Crèdits definitius:
Despeses autoritzades:
Despeses compromeses:
Obligacions reconegudes:
Pagaments ordenats:
Pagaments líquids:

11.261.465,00 €
5.718.543,10 €
16.980.008,10 €
14.332.683,70 €
10.776.238,33 €
9.380.933,78 €
8.349.034,66 €
8.348.962,87 €

Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament del pressupost
corrent a 31 de desembre:
Drets reconeguts nets:
Drets recaptats nets:
Drets pendents de cobrament a 31 de desembre:
Obligacions reconegudes netes:
Pagaments líquids:
Obligacions pendents de pagament a 31 de desembre:

9.427.465,16 €
7.971.146,04 €
1.456.319,12 €
9.380.933,78 €
8.348.962,87 €
1.031.970,91 €

Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament procedents de
Pressupostos tancats a 31 de desembre:
Drets reconeguts nets procedents de Pressupostos tancats:
Rectificació saldo inicial drets procedents de pressupostos tancats
Drets anulꞏlats procedents de pressupostos tancats
Drets cancelꞏlats procedents de pressupostos tancats
Drets recaptats nets procedents de Pressupostos tancats:

1.901.450,80 €
0,00 €
0,00 €
-14.943,62 €
702.017,51 €
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Drets pendents de cobrament procedents de Pressupostos tancats:
Obligacions reconegudes netes procedents de Pressupostos tancats:
Rectificació saldo inicial obligacions procedents de pressupostos
tancats
Obligacions prescrites procedents de pressupostos tancats
Pagaments realitzats procedents de Pressupostos tancats:
Obligacions pendents de pagament procedents de Pressupostos
tancats:

1.184.489,67 €
874.050,29 €
-16.126,20 €
0,00 €
788.133,15 €
69.790,94 €

Romanents de crèdit:
Crèdits definitius:
Obligacions reconegudes:
Romanents de crèdit:
Romanents de crèdit compromesos:
Romanents de crèdit retinguts:
Romanents de crèdit autoritzats:
Romanents de crèdit disponibles:

16.980.008,10 €
9.380.933,78 €
7.599.074,32 €
1.395.304,55 €
0,00 €
3.556.445,37 €
2.647.324,40 €

Resultat Pressupostari:
Drets reconeguts nets:
- Operacions corrents (Capítols I a V)
- Operacions no financeres (Capítols VI i VII)
- Operacions financeres (Capítol VIII)
Obligacions reconegudes netes:
- Operacions corrents (Capítols I a IV)
- Operacions no financeres (Capítols VI i VII)
- Passius financers (Capítol VIII)
Resultat pressupostari:
Desviacions de finançament en despeses amb finançament afectat:
Positives:
Negatives:
Crèdits finançats amb romanent líquid de tresoreria
Resultat d'operacions comercials:
Resultat pressupostari ajustat:

9.427.465,16 €
9.308.048,31 €
104.955,75 €
14.461,10 €
9.380.933,78 €
8.828.845,29 €
537.490,82 €
14.597,67 €
46.531,38 €
141.753,80 €
621.897,11 €
357.128,79 €
0,00 €
883.803,48 €

Romanent de Tresoreria:
Drets pendents de cobrament a 31 de desembre:
Del Pressupost corrent:
De Pressupostos tancats:
D'operacions comercials:
D'operacions no pressupostàries:
Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva: (-)
Obligacions pendents de pagament a 31 de desembre:
Del Pressupost corrent:
De Pressupostos tancats:
De devolució d'ingressos No Pressupostaris:
D'operacions comercials:
D’operacions no pressupostàries:

2.579.756,83 €
1.456.319,12 €
1.184.489,67 €
0,00 €
16.971,47 €
-78.023,43 €
4.751.950,28 €
1.031.970,91 €
69.790,94 €
0,00 €
0,00 €
3.650.188,43 €
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Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva:(+)
Fons líquids a 31 de desembre:
Romanent de tresoreria total:
Saldos de dubtós cobrament
Afectat a despeses amb finançament afectat:
Romanent lliure per a despeses generals:
Despeses pendents d’aplicar + devolucions d’ingressos pendents de
pagar:
Romanent ajustat lliure per a despeses generals:

0,00 €
5.682.280,17 €
3.510.086,72 €
591.933,17 €
753.438,03 €
2.164.715,52 €
0,00 €
2.164.715,52 €

2- Donar compte de la liquidació del Pressupost de 2020 en la propera sessió de Ple
que se celebri.
3- Remetre còpia de la liquidació del Pressupost de l’exercici 2020 al Departament
de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya i al
Ministerio de Economía y Hacienda - Entidades Locales.”

Consorci de Promoció Turística del Penedès
Decret de la Presidència núm. 4, de 2 de març de 2021
El president d'aquesta corporació, en compliment del que disposa l’article 191
del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Vist el que disposa l’article 22, dels Estatuts vigents, aprovats per l’Assemblea
de l’entitat en data 11 de desembre de 2014, i publicats en el Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona de 22 de juny de 2015.
RESOLC:
Aprovar la liquidació del pressupost del Consorci de Promoció Turística del
Penedès, referent a l'exercici de 2020, amb el detall següent:
I.- LIQUIDACIÓ DE L'EXERCICI CORRENT
a)

Pressupost d’ingressos:

Previsions inicials:
Modificacions:
Previsions definitives:
Drets reconeguts nets:
Drets anulꞏlats:
Drets recaptats nets:

272.405,00 €
119.916,42 €
392.321,42 €
352.043,36 €
3.875,00 €
314.385,08 €

b) Pressupost de despeses:
Crèdits inicials:
Modificacions:

272.405,00 €
119.916,42 €
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Crèdits definitius:
Despeses autoritzades:
Despeses compromeses:
Obligacions reconegudes:
Pagaments ordenats:
Pagaments líquids:
c)

392.321,42 €
367.144,50 €
353.136,93 €
320.189,26 €
315.545,55 €
315.545,55 €

Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament del
pressupost corrent a 31 de desembre:

Drets reconeguts nets:
Drets recaptats nets:
Drets pendents de cobrament a 31 de desembre:
Obligacions reconegudes netes:
Pagaments líquids:
Obligacions pendents de pagament a 31 de desembre:

352.043,36 €
314.385,08 €
37.658,28 €
320.189,26 €
315.545,55 €
4.643,71€

d) Resultat pressupostari:
Drets reconeguts nets:
Obligacions reconegudes netes:
Resultat pressupostari:
Desviacions de finançament en despeses amb
finançament afectat:
Positives:
Negatives:
Crèdits finançats amb romanent líquid de tresoreria
Resultat d'operacions comercials:
Resultat pressupostari ajustat:

272.740,38 €
320.189,26 €
31.854,10 €
16.003,01 €
0,00 €
4.411,14 €
0,00 €
20.262,23 €

II.- LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS
a)

Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament
procedents de Pressupostos tancats a 31 de desembre:

Drets reconeguts nets procedents de Pressupostos
tancats:
Drets recaptats nets procedents de Pressupostos tancats:
Drets pendents de cobrament procedents de
Pressupostos tancats:
Obligacions reconegudes netes procedents de
Pressupostos tancats:
Pagaments realitzats procedents de Pressupostos tancats:
Obligacions pendents de pagament procedents de
Pressupostos tancats:

130.971,52 €
99.951,44 €
31.020,08 €
88.949,78 €
88.949,78 €
0,00 €
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III.- ROMANENTS DE TRESORERIA
Drets pendents de cobrament a 31 de desembre:
- Del Pressupost corrent:
- Del Pressupostos tancats:
- D'operacions comercials:
- D'operacions no pressupostàries:
Obligacions pendents de pagament a 31 de desembre:
- Del Pressupost corrent:
- Del Pressupostos tancats:
- De devolució d'ingressos No Pressupostaris:
- D’operacions no pressupostàries:
Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva (-)
Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva:
Fons líquids a 31 de desembre:
Romanent de tresoreria total:
Saldos de dubtós cobrament:
Afectat a despeses amb finançament afectat:
Romanent lliure per a despeses generals:
Despeses pendents d’aplicar + devolucions d’ingressos
pendents de pagar:
Romanent ajustat lliure per a despeses generals:

68.678,36 €
37.658,28 €
31.020,08 €
0,00 €
0,00 €
21.017,56 €
4.643,71 €
0,00 €
0,00 €
16.373,94 €
0,00 €
0,00 €
98.036,37 €
145.697,08 €
18.922,27 €
16.003,01 €
110.771,80 €
0,00 €
110.771,80 €

INTERVENCIONS:
Vicepresident tercer, conseller Carles Morgades Àguila, Coalició Junts
(JUNTS):
Ja ho hem anat comentant en les diferents comissions però dir que el Consell
Comarcal i el Consorci finalitzen l’exercici amb dades positives. Ha estat un any
atípic i complicat per això el tancament del pressupost hi anem tard i tot i que
no ens hem aturat en algunes despeses es poden veure reflexades en el
pressupost d’aquest any 2021. En totes dues entitats són tancaments positius.
El Ple en resta assabentat.
8- Aprovació de l’expedient de modificació de crèdit núm. 4 del Consell
Comarcal corresponent al pressupost 2021
Atès que s’han de realitzar despeses que no es poden demorar, i essent
insuficients els crèdits consignats a les partides corresponents i existint la
possibilitat de finançar-los amb romanent de tresoreria per a despeses generals,
majors ingressos i baixes de partides que ofereixen sobrant, supòsit previst en el
finançament de l’expedient de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit.
Vist l’informe preceptiu d’Intervenció.
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Vist l’article 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i vistes les
Bases sisena i setena d’execució del pressupost, ambdues incloses.
S’ACORDA:
1- Aprovar l’expedient núm. 4, de modificació de crèdits (modalitat habilitació de
crèdits extraordinaris i suplements de crèdit) en el pressupost de la
corporació corresponent a l’exercici de 2021, mitjançant romanent de
tresoreria per a despeses generals, majors ingressos i baixes de partides que
ofereixen sobrant de conformitat amb el que disposa l’article 177 del Reial
Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, segons el detall següent:
CRÈDITS EXTRAORDINARIS
Partides de despesa:
PROG.

ECONOMIC

241

46200

241

DESCRIPCIO

PRESSUPOST
VIGENT

MODIFICACIO

PRESSUPOST
FINAL

TRANSFERÈNCIA AJUNTAMENT DE
VILAFRANCA MILLORA I
DINAMITZACIÓ POLÍGONS
D’ACTIVITAT ECONÒMICA (PAES)

0,00 €

23.184,00 €

23.184,00 €

2279910

MILLORA I DINAMITZACIÓ POLÍGONS
D’ACTIVITAT ECONÒMICA (PAES)

0,00€

34.776,00 €

34.776,00 €

412

2279900

PROJECTE D’ESPECIALITZACIO DE
COMPETITIVITAT TERRRITORIAL
(PECT)

0,00 €

306.525,85 €

306.525,85 €

920

62301

MILLORA INTEGRAL EFICIÈNCIA
ENERGÈTICA A LA SEU DEL CCAP

0,00 €

201.826,60 €

201.826,60 €

TOTAL

0,00 €

566.312,45 €

566.312,45 €

SUPLEMENTS DE CRÈDITS
Partides de despesa:
DESCRIPCIO

PRESSUPOST
VIGENT

ECONOMIC

11

31000

INTERESSOS PRESTECS DE
L’INTERIOR

3.000,00 €

10.000,00 €

13.000,00 €

150

83100

MICROCRÈDITS HABITATGE

5.000,00 €

15.000,00 €

20.000,00 €

231

2279907

DINAMITZADORS GENT GRAN

40.000,00 €

20.000,00 €

60.000,00 €

231

48021

CONVENI CREU ROJA, AJUTS
D’URGÈNCIA SOCIAL

7.500,00 €

10.005,00 €

17.505,00 €

231

48022

CONVENI CÀRITES, AJUTS
D’URGÈNCIA SOCIAL

10.000,00 €

20.000,00 €

30.000,00 €

241

2279907

10,00 €

3.745,00 €

3.755,00 €

TREBALLS REALITZATS PER ALTRES
EMPRESES, RECULL D’ACTIVITATS
SUPORT TEIXIT EMPRESARIAL

MODIFICACIO

PRESSUPOST
FINAL

PROG.
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PROG.

ECONOMIC

320

2279900

320

48030

326

2279900

326

48033

326

2269900

341

21200

414

2270691

920

62200

1721

2279901

DESCRIPCIO
PROJECTES EDUCATIUS
AJUTS SERVEI D’ENSENYAMENT
TRANSFERÈNCIES D’ENSENYAMENT,
TRANSPORT
AJUTS INDIVIDUALS DE
DESPLAÇAMENT, TRANSPORT
OBLIGATORI
DESPESES DE FUNCIONAMENT
D’ESPORTS
REPARACIÓ D’EDIFICIS I
MANTENIMENT
REDACCIO PROJECTES
MANTENIMENT I MILLORA CAMINS
2020-2025
ADQUISICIÓ IMMOBLE
GESTIÓ FEDER, EIX 4 MUNICIPIS
COMPROMESOS AMB LA
SOSTENIBILITAT

TOTAL

PRESSUPOST
VIGENT

MODIFICACIO

PRESSUPOST
FINAL

12.000,00 €

-6.000,00 €

6.000,00 €

8.000,00 €

6.000,00 €

14.000,00 €

1.247.216,00 €

-2.000,00 €

1.245.216,00 €

10.000,00 €

2.000,00 €

12.000,00 €

500,00 €

5.311,52 €

5.811,52 €

15.000,00 €

15.000,00 €

30.000,00 €

7.970,33 €

10.000,00 €

17.970,33 €

420.000,00 €

35.000,00 €

455.000,00 €

11.779,00 €

9.000,00 €

20.779,00 €

1.797.975,33 €

153.061,52 €

1.951.036,85 €

El finançament de les esmentades modificacions es fa de la següent manera:
Partides d’ingrés:
ECONOMIC

DESCRIPCIO

TRANSF. DIPUTACIO, SERVEIS SOCIALS, GENT
GRAN, MEDIACIÓ I DROGODEPENDÈNCIES
TRANSFERÈNCIES DIPUTACIO XARXA
46102
GOVERNS LOCALS
TRANSF. DIPUTACIO, RECULL D’ACTIVITATS
46108
SUPORT TEIXIT EMPRESARIAL
46100

46111 TRANSF. DIPUTACIO, ESPORTS
49100 TRANSFERENCIA FEDER PROJECTE PECT
TRANSF. DIPUTACIO, (Programa general
76100
d’inversions 2020-2023 línia 2)
87000 ROMANENT PER DESPESES GENERALS
TOTAL

PRESSUPOST
VIGENT

MODIFICACIO

PRESSUPOST
FINAL

258.400,44 €

50.005,00 €

308.405,44 €

70.442,00 €

57.960,00 €

128.402,00 €

10,00 €

3.745,00 €

3.755,00 €

1.500,00 €

5.311,52 €

6.811,52 €

0,00 €

230.250,00 €

230.250,00 €

492.867,77 €

61.097,86 €

553.965,63 €

486.581,83 €

311.004,59 €

797.586,42 €

1.309.802,04 €

719.373,97 €

2.029.176,01 €

2- Exposar al públic l'expedient durant un termini de quinze dies, a comptar des de la
publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al tauler
d’anuncis de la seu electrònica i de la Corporació, a efectes del seu examen i
presentació de possibles reclamacions, de conformitat amb allò que disposa l’article
177.2 en relació amb el 169.1 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 març. Transcorregut aquest
termini sense que s’hagi presentat cap reclamació, l’expedient s’entendrà aprovat de
forma definitiva, sense necessitat d’adoptar-se un nou acord.
INTERVENCIONS:

Vicepresident tercer, conseller Carles Morgades Àguila, Coalició Junts
(JUNTS):
Incorporem en el pressupost partides per valor de set-cents dinou mil euros
pràcticament són per increment de subvencions o noves que ens arriben, com
42

ACTA NÚM. G1006-000007/2021
P10062021

Diputació, PECT, etc. A més a més també suplementem la partida d’adquisició
de l’immoble en trenta-cinc mil euros perquè un cop acabi el procés de la
compra ja es pugui fer l’adequació i arranjament necessari.
Ramon Arnabat Mata, Coalició en Comú Guanyem (ECGP):
Aclariment tècnic que he vist ara sinó ho hauria comentat en Junta de
Portaveus. En l’apartat de les partides d’ingrés, entenc que hi ha un pressupost
vigent que traiem uns diners per cobrir les despeses i en canvi ho sumem al
pressupost final? Potser és una qüestió tècnica que no acabo d’entendre, per
exemple de 258 en traiem 50?
Vicepresident tercer, conseller Carles Morgades Àguila, Coalició Junts
(JUNTS):
No els traiem els 50 els sumem.
Ramon Arnabat Mata, Coalició en Comú Guanyem (ECGP):
Disculpeu aclarit doncs.
Pol Pagès, Coalició Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal
(ERC):
El nostre grup que va votar en contra del pressupost ordinari donarem suport a
aquesta modificació ja que entenem que és una millora important per diferents
temes, programes i inversions de la comarca i, per tant, el vot comarcal
d’Esquerra Republicana és a favor.
VOTACIÓ: L’acord és aprovat per unanimitat dels consellers i de les
conselleres presents dels grups polítics comarcals de JUNTS, d’ERC, del PSCCP, de la CUP i d’ECGP.
PROPOSTES DE L’ÀREA DE PLANS TRANSVERSALS
9- Declarar deserts alguns lots del procediment de licitació del Servei de
transport escolar a centres docents de la comarca de l'Alt Penedès i
iniciar expedient de licitació mitjançant procediment negociat sense
publicitat.
ANTECEDENTS
El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 15 d’abril de 2021,
de novembre de 2019, va aprovar l’inici i l’expedient de contractació del Servei
de transport escolar a centres docents de la comarca de l'Alt Penedès (exp.
G5038-000007/2021). Igualment, va aprovar el plec de clàusules
administratives i tècniques que regirà la contractació del servei esmentat.
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La contractació es tramitarà de forma ordinària i es du a terme mitjançant
procediment obert harmonitzat.
En data 22/04/2021 es va publicar al perfil del contractant l'anunci de licitació i
en data 23/04/2021 al DOUE amb núm. 2021/S 079-202138 i anunci rectificatiu
en data 30/04/2021 al DOUE amb núm. 2021/S 084-217494.
S’estableix la data de 24/05/2021 com a termini de presentació d’ofertes.
En data 14 de maig de 2021 es va rebre un comunicat del Tribunal Català de
Contractes del Sector Públic (TCCSP) informant que s’ha iniciat l’expedient N2021-0211, arran de la interposició d’un recurs especial en matèria de
contractació per part de la FEDERACIÓ EMPRESARIAL CATALANA
D’AUTOTRANSPORT DE VIATGERS (en endavant “FECAV”) contra l’anunci
de licitació, els plecs i els documents contractuals que regeixen el servei de
transport escolar obligatori i no obligatori, gestionat pel Consell Comarcal de
l'Alt Penedès (exp. núm. G5038-000007/2021).
En data 18 de maig de 2021 el Consell Comarcal va presentar documentació
de l’expedient i les alꞏlegacions davant del Tribunal Català de Contractes del
Sector Públic (TCCSP) solꞏlicitant desestimar la solꞏlicitud de mesura
provisional de suspensió solꞏlicitada per la Federació empresarial catalana
d’autotransport de viatgers (FECAV).
Les PROPOSICIONS PRESENTADES mitjançant l'eina de Sobre Digital són
les que es relacionen a continuació:
Denominació social

NIF

Lots als que es

Data d'entrada

presenta

Hora
d'entr
ada
13:42:
10
17:53:
17

Registre
d'entrada

BUS CASTELLVI, S.A.

A59753046

7, 8, 12

21/05/2021

LA HISPANO

B27383454

2, 8, 9

21/05/2021

B08024036

3, 15

24/05/2021

09:27:
58

E/006845‐
2021

B60200235

4, 5, 14, 16

24/05/2021

10:02:
47

E/006852‐
2021

B43009091

8, 10

24/05/2021

13:46:
41

E/006881‐
2021

B62039532

5, 6, 9

24/05/2021

15:17:
44

E/006890‐
2021

IGUALADINA SL
HISPANO
LLACUNENSE SL
AUTOCARS
VENDRELL, SL
TERESA Y JOSE
PLANA EMPRESA

E/006807‐
2021
E/006818‐
2021

PLANA,SL
AUTOCARS DOTOR S.L.

En data 27/05/2021 es constitueix la mesa de contractació i es procedeix a
l’obertura del sobre A.
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La mesa de contractació va acordar admetre a totes les empreses licitadores i
proposa a l’òrgan de contractació declarar deserts aquells lots que no s’hi ha
presentat cap oferta: lot 1 (ruta 48, 67, 69, 59), lot 11, lot 13 i lot 17.
La Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP) permet la utilització del
procediment negociat sense publicitat en el supòsit que no hagi estat
presentada cap oferta en resposta a un procediment obert, sempre que les
condicions inicials del contracte no es modifiquin substancialment, i sense que
es pugui incrementar el pressupost base de licitació ni modificar el sistema de
retribució.
En aquest cas es dóna el supòsit establert a la llei, atès que no ha estat
presentada cap oferta en resposta a un procediment obert, no hi ha necessitat
de modificar les condicions inicials del contracte ni d’incrementar el pressupost
base de licitació, ni tampoc de modificar el sistema de retribució.
S’han redactat pels serveis de Secretaria i Ensenyament uns nous plecs de
clàusules administratives particulars i tècniques que hauran de regir la present
contractació, els quals inclouen els pactes i condicions definidores dels drets i
obligacions de les parts contractants, mantenint però les condicions essencials
del contracte, sense afectar al seu objecte, al preu, al termini, a les condicions
de solvència ni a les particularitats essencials de la seva execució.
El valor estimat del contracte, de conformitat amb el que disposa l’art.101
LCSP, s’estableix en un milió dotze mil cinc-cents vint-i-vuit euros amb vuit
cèntims (1.012.528,08 €) IVA exclòs, tenint en compte el pressupost base de
licitació per a tota la durada del contracte més les possibles pròrrogues, d’acord
amb el següent desglossament:





Import del contracte IVA exclòs (3 cursos escolars, del curs escolar
2020-2021, 2021-2022 i 2022-2023): 506.264,04 €
Import de les possibles pròrrogues IVA exclòs (2 pròrrogues, d’un curs
escolar cadascuna d’elles, coincidint amb els cursos escolars 2023-2024
i 2024-2025): 337.509,36 €
Modificacions 20%: 168.754,68 €

Vist l’informe emès per la cap del Servei d’Ensenyament del Consell Comarcal
en el qual es justifiquen les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat
de l’objecte del contracte, la justificació del nou procediment negociat sense
publicitat, dels criteris d’adjudicació i de la resta de requeriments previstos a la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, LCSP.
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Vist l’informe emès per l’interventor del Consell Comarcal als efectes d’allò que
estableix l’article 116.3, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic.
Vist l’informe favorable del secretari de la corporació al plec de clàusules
administratives particulars i tècniques, als efectes d’allò que estableix la
disposició addicional 3a, apartat 8è, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.
FONAMENTS DE DRET
Els articles 116 i 117 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic (LCSP), per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol
les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE,
de 26 de febrer de 2014.
Els articles 131.2, 166, 168 a) 1º) de la LCSP i 169, que estableixen la
utilització del procediment negociat sense publicitat per a l’adjudicació del
present contracte. En aquest cas es dóna el supòsit que no ha estat
presentada cap oferta en resposta a un procediment obert pel que fa a les set
rutes que varen quedar desertes, no hi ha necessitat de modificar les
condicions inicials del contracte ni d’incrementar el pressupost base de licitació,
ni tampoc de modificar el sistema de retribució i els aspectes econòmics i
tècnics que hauran de ser objecte de negociació per a l’adjudicació del
contracte no recauen sobre condicions essencials d’aquest.
Tenint en compte el VEC i la durada del contracte previstos correspon al Ple
les competències com a òrgan de contractació d’acord amb el que es preveu a
la Disposició addicional 2a de la LCSP ja que el VEC supera el 10% dels
recursos ordinaris del pressupost.
S’ACORDA:
1- Declarar desert el procediment de licitació tramitat per a l’adjudicació,
mitjançant procediment obert harmonitzat i tramitació ordinària, del
contracte administratiu del Servei de transport escolar a centres docents de
la comarca de l'Alt Penedès (exp. G5038-000007/2021), pels lots que no
s’ha presentat cap oferta, següents:
Lot

Ruta
48

1

67
69

Tipus
ruta
TEC
OBLI
TEC
OBLI
TEC

Tipus
vehicle

Origen

D1

Can Castellví. Font-rubí

C1
B1

Torrelles de Foix
Urb.La Plana de les

Destinació
Sant Martí
Sarroca
Sant Martí
Sarroca
Sant Martí

Nom del centre
escolar
SES Sant Martí
SES Sant Martí
SES Sant Martí
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Lot

Ruta

59
Lot

Tipus
ruta
OBLI
TEC
OBLI

Tipus
vehicle

C1

Ruta

11

31

Lot

Ruta

13

33

Lot

Ruta

17

38

Origen
Torres. Torrelles Foix
Pacs
Origen

TEC
OBLI

B2

Sant Sadurní d'Anoia
Origen

TEC
OBLI

B2

Torrelles de Foix
Origen

TEC NO
OBLI

B2

Vilafranca del Penedès

Destinació
Sarroca
Vilafranca del
Penedès
Destinació
Vilafranca del
Penedès
Destinació
Vilafranca del
Penedès
Destinació
Vilafranca del
Penedès

Nom del centre
escolar
IES de Vilafranca del
Penedès
Nom del centre
escolar
Escola Delta Espiga
Nom del centre
escolar
Escola Delta Espiga
Nom del centre
escolar
Escola Delta Espiga

2- Aprovar l’inici i tramitar l’expedient administratiu de contractació per a
l’adjudicació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, del contracte
administratiu del Servei de transport escolar a centres docents de la
comarca de l'Alt Penedès (negociat rutes desertes exp. 5038-000007/2021),
per les rutes esmentades, per un període de tres cursos escolars,
prorrogables per dos més, d’acord amb el plec de clàusules administratives
particulars i el plec de prescripcions tècniques que han de regular la seva
licitació (exp. G5038-000016/2021).
3- Aprovar els nous plecs de clàusules administratives particulars i tècniques
que hauran de regir els contractes de les set rutes de transport que es
liciten.
4- Aprovar el valor estimat del contracte i el pressupost de licitació següents:
El valor estimat del contracte, de conformitat amb el que disposa l’art.101
LCSP, s’estableix en UN MILIÓ DOTZE MIL CINC-CENTS VINT-I-VUIT
EUROS AMB VUIT CÈMTIMS (1.012.528,08 €) IVA exclòs, tenint en
compte el pressupost base de licitació per a tota la durada del contracte
més les possibles pròrrogues, d’acord amb el següent desglossament:





Import del contracte IVA exclòs (3 cursos escolars, del curs escolar
2020-2021, 2021-2022 i 2022-2023): 506.264,04 €
Import de les possibles pròrrogues IVA exclòs (2 pròrrogues, d’un curs
escolar cadascuna d’elles, coincidint amb els cursos escolars 2023-2024
i 2024-2025): 337.509,36 €
Modificacions 20%: 168.754,68 €
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TOTAL TEC OBLIGATORI I NO OBLIGATORI

IVA EXCLÒS
MODIFICACIONS
( 20%)

VEC

VEC IVA INCLÒS

67.312,26 €

13.462,45 €

80.774,71 €

88.852,18 €

PREVISIO INICIAL
ANY 2021 (SETEMBRE‐DESEMBRE) 71 DIES

PRÒRROGA

ANY 2022 (GENER‐DESEMBRE)178 DIES

168.754,68 €

33.750,94 €

202.505,62 €

222.756,18 €

ANY 2023 (GENER‐ DESEMBRE) 178 DIES

168.754,68 €

33.750,94 €

202.505,62 €

222.756,18 €

ANY 2024 (GENER‐JUNY) 107 DIES

101.442,42 €

20.288,48 €

121.730,90 €

133.903,99 €

ANY 2024 (SETEMBRE‐DESEMBRE) 71 DIES

67.312,26 €

13.462,45 €

80.774,71 €

88.852,18 €

ANY 2025 (GENER‐DESEMBRE)178 DIES

168.754,68 €

33.750,94 €

202.505,62 €

222.756,18 €

ANY 2026 (GENER‐JUNY) 107 DIES

101.442,42 €

20.288,48 €

121.730,90 €

133.903,99 €

337.509,36 €

168.754,68 €

1.012.528,08 €

1.113.780,89 €

506.264,04 €

El cost del curs s’ha calculat pel preu dia per 178 dies lectius
El pressupost base de licitació del contracte, calculat per a una durada inicial de 3
anys,
s’estableix
en
CINC-CENTS CINQUANTA-SIS MIL VUITCENTS NORANTA EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS (556.890,44 €)més
l’IVA al tipus vigent del 10%, per import de 50.626,40 € és a dir, un pressupost total de
licitació de CINC-CENTS CINQUANTA SIS MIL VUIT-CENTS NORANTA EUROS
AMB QUARANTA QUATRE CÈNTIMS (556.890,44 €)IVA inclòs.

NUM
LOT
1
2
3
4
TOTAL

PREU UNITARI

PREU ESTIMAT (178 DIES)

DIA IVA EXCLÒS

PER CURS
IVA EXCLÒS

PREU BASE LICITACIÓ
CURS 21/22, 22/23 I
23/24
IVA EXCLÒS

530,69 €
170,28 €
153,75 €
93,34 €
948,06 €

94.462,82 €
30.309,84 €
27.367,50 €
16.614,52 €
168.754,68 €

283.388,46 €
90.929,52 €
82.102,50 €
49.843,56 €
506.264,04 €

IMPORT IVA 10%
28.338,85 €
9.092,95 €
8.210,25 €
4.984,36 €
50.626,40 €

TOTAL
311.727,31 €
100.022,47 €
90.312,75 €
54.827,92 €
556.890,44 €

Es declara la despesa pluriennal, i per tant, les aplicacions pressupostàries a
les quals s’imputa aquest crèdit són les següents:
EXERCICIS
CONTRACTE

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

IMPORT
IVA NO INCLÒS

IMPORT
IVA INCLÒS

IMPORT
TOTAL

2021 Transport obligatori
2021 Transport no obligatori

3262279900
3262279901

60.685,12 €
6.627,14 €
67.312,26 €

6.068,51 €
662,71 €
6.731,23 €

66.753,63 €
7.289,85 €
74.043,49 €

2022 Transport obligatori
2022 Transport no obligatori

3262279900
3262279901

152.140,16 €
16.614,52 €

15.214,02 €
1.661,45 €

167.354,18 €
18.275,97 €

168.754,68 €

16.875,47 €

185.630,15 €

2023 Transport obligatori

3262279900

152.140,16 €

15.214,02 €

167.354,18 €

2023 Transport no obligatori

3262279901

16.614,52 €

1.661,45 €

18.275,97 €

168.754,68 €

16.875,47 €

185.630,15 €

91.455,04 €
9.987,38 €
101.442,42 €

9.145,50 €
998,74 €
10.144,24 €

100.600,54 €
10.986,12 €
111.586,66 €

506.264,04 €

50.626,40 €

556.890,44 €

2024 Transport obligatori
2024 Transport no obligatori

3262279900
3262279901
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Pel que fa a la despesa pels exercicis 2022, 2023 i 2024 el seu finançament es
subordinarà al crèdit que per als esmentats exercicis autoritzi el pressupost
corresponent, atès que la despesa té el caràcter de pluriennal, restant condicionat
el crèdit per als propers exercicis, a l’existència de crèdit adequat i suficient en el
pressupost respectiu de cada exercici dels anteriorment citats.

5- Aprovar l’inici dels tràmits necessaris per a la negociació del servei
esmentat per tal que es puguin presentar les proposicions en el termini de
15 dies naturals a partir de l’endemà de la recepció de les invitacions.
6- Publicar en el Perfil del contractant del Consell Comarcal la licitació d’accés
exclusiu convidant a la participació de les empreses que, d’acord amb
l’informe jurídic que obre a l’expedient, reuneixin les condicions d’habilitació
legal i material per a poder prestar el servei que és objecte de licitació:
Servei de transport escolar a centres docents de la comarca de l'Alt
Penedès (negociat rutes desertes exp. 5038-000007/2021) (exp. G5038000016/2021).
7- Establir els membres que formaran part de la mesa de contractació:
Presidència:
- Xavier Lluch Llopart, President del Consell Comarcal de l’Alt Penedès o
persona en qui delegui.
Vocalies:
- Xavier Rodado Honorato, Secretari de la corporació, que actuarà també
de secretari de la mesa.
- Jaume Miret Puig, Interventor de la corporació.
- Encarnació Jover Esquirol, cap del Servei d’Ensenyament de la
corporació.
Custodis: Xavier Rodado Honorato, Meritxell Tort Morgades i Goretti Tort
Morgades (mínim de dos i seran les persones que permetran l’obertura del
sobre digital un cop apliquin les seves credencials accedint a l’eina en
l’interval de temps que s’hagi definit prèviament).
8- Delegar en la Junta de Govern - per raons d’eficàcia i eficiència en la
tramitació del present expedient administratiu i ateses les circumstàncies
que conflueixen en el procediment, doncs el servei s’ha d’adjudicar abans
no fineixi el mes de juliol vinent als efectes que el curs escolar que s’iniciarà
a principis de setembre compti amb seguretat amb la prestació efectiva i
segura d’aquell, la qual cosa comporta necessàriament la signatura dels
contractes que el faran viable i el disposar d’un temps prudencial de marge
per a subsanar, en el cas que així calgui, qualsevol incident que pertorbi o
faci endarrerir la seva normal execució - les facultats per a tramitar les fases
que encara resten pendents de complimentació de l’expedient i adjudicar en
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conseqüència les licitacions que se’n derivin (G5038-000007/2021) i del què
en porta causa (exp. exp. G5038-000016/2021).
9- Donar trasllat de l’acord al servei d’Ensenyament i a la tresoreria del Consell
Comarcal.
INTERVENCIONS:
Vicepresident primer, conseller Albert Tort Pugibet, Partit dels Socialistes de
Catalunya – Coalició de Progrés (PSC-CP):
El que fem és continuar amb el procediment de licitació de transport escolar.
En primer lloc declarem deserts 4 lots i al mateix temps aprovar l’inici d’un
expedient de contractació per cobrir aquests 4 lots.
VOTACIÓ: L’acord és aprovat per unanimitat dels consellers i de les
conselleres presents dels grups polítics comarcals de JUNTS, d’ERC, del PSCCP, de la CUP i d’ECGP.
II- PART DE CONTROL
10- Donar compte de Decrets de la Presidència.
Decret de la Presidència núm. G1009-0032/2021, de 3 de maig de 2021
Núm. expedient: G4002-000002/2021
ANTECEDENTS
En Decret de la Presidència del Consell Comarcal DEC-0028-2021 de 22 d’abril de
2021, es va resoldre:
1- Canviar la naturalesa i règim de la relació com a personal laboral interí del senyor
EJV, amb DNI ****2154*, i el senyor IFA, amb DNI ****3983*, a nomenament com
a funcionaris interins enginyers del grup A2 amb data d’efectes del dia 1 de maig
de 2021.
2- Adscriure el senyor EJV, amb DNI ****2154*, i el senyor IFA, amb DNI ****3983*,
al lloc de treball d’enginyer tècnic de la RLT vigent amb naturalesa funcionarial,
amb un complement de destí 22 i complement específic 656,39 € amb data
d’efectes del dia 1 de maig de 2021.
Atès que el complement específic previst que correspon a la plaça indicada és de
607,32 euros, d’acord amb la modificació de la plantilla i la relació de llocs de treball
aprovada per acord del Ple d’11 de març de 2021.
Vist l’informe emès, pel cap de RRHH i PRL del Consell Comarcal, de data de
signatura de 30 d’abril de 2021.
FONAMENTS JURÍDICS
Article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques.
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Vist el que disposa l’article 13 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel
qual s’aprova el text refós de la llei de l’Organització Comarcal de Catalunya.
PLA FINANCER
Existeix consignació de crèdit adequada i suficient en les aplicacions pressupostàries
següents del pressupost del CCAP per a l’any 2021, 151 12002 i 15116000
Per tot l’expressat anteriorment, RESOLC:
1- Aprovar rectificar l’errada material del DEC-0028-2021 de 22 d’abril de 2021 en
relació a la modificació de la naturalesa i el règim de la relació com a personal
laboral interí a funcionaris interins de dos enginyers del Consell Comarcal (exp.
G4002-000002/2021), d’acord amb el següent detall:
On diu:
“2- Adscriure el senyor Eduard Jover Valentí, amb DNI ****2154*, i el senyor Ivan
Freixedes Almirall, amb DNI ****3983*, al lloc de treball d’enginyer tècnic de la
RLT vigent amb naturalesa funcionarial, amb un complement de destí 22 i
complement específic 656,39 € amb data d’efectes del dia 1 de maig de 2021.”
Ha de dir:
“2- Adscriure el senyor Eduard Jover Valentí, amb DNI ****2154*, i el senyor Ivan
Freixedes Almirall, amb DNI ****3983*, al lloc de treball d’enginyer tècnic de la
RLT vigent amb naturalesa funcionarial, amb un complement de destí 22 i
complement específic 607,32 € amb data d’efectes del dia 1 de maig de 2021.”
2- Notificar la present resolució a les persones interessades.
3- Donar trasllat de l’acord al servei de Recursos Humans i a la tresoreria del Consell
Comarcal, als efectes oportuns.

Decret de la Presidència núm. G1009-0033/2021, de 3 de maig de 2021
Núm. expedient: G4016-000012/2021
ANTECEDENTS
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès en el marc de l’Ordre PRE/161/2019, d’1
d’agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la selecció de projectes
d'especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el
Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 i la convocatòria oberta per la
resolució PRE/2266/2019, de 14 d’agost (DOGC núm. 7953 – 4.9.2019), va presentar
un projecte d’especialització i competitivitat territorial (PECT) amb un cost total
subvencionable de 2.434.117,62 euros, amb el títol del projecte Penedès territori
vitivinícola: innovació sostenible i saludable.
Mitjançant la Resolució de 12 d’abril de 2021 es resol el procediment per a la selecció
dels projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la
RIS3CAT als quals s’atorga subvenció amb càrrec al pressupost de l’Administració de
la Generalitat de Catalunya, i s’aprova aquest PECT.
El Ple del Consell Comarcal, en sessió de 15 d’abril de 2021 va acordar l’acceptació
definitiva de la subvenció de 230.250,50 €, sobre una despesa elegible solꞏlicitada de
460.500,00 €, corresponent a les operacions del Consell Comarcal de l’Alt Penedès
incloses en el projecte d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats
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en la RIS3CAT - Penedès territori vitivinícola: innovació sostenible i saludable,
finançament amb càrrec al pressupost de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, segons l’autorització de despesa d’abast pluriennal efectuada per l’Acord
de Govern de 6 d’octubre de 2020 i la distribució de partides pressupostàries
establertes en la disposició addicional 2 de l’Ordre PRE/197/2020, de 10 de novembre
(DOGC núm. 8270, de 13.11.2020) i la seva correcció d’errades (DOGC 8272 16.11.2020) (exp.G7016-000041/2019).
L’Ordre PRE/161/2019, d’1 d’agost, estableix en l’article sisè que seran
subvencionables les despeses elegibles com aquelles que, de manera inequívoca,
responguin a la naturalesa del PECT i estiguin directament relacionades amb l'objecte
dels projectes, operacions i actuacions específics presentats, resultin estrictament
necessàries i s'efectuïn dins del termini d'execució i d'acord amb la normativa
aplicable a cada tipus de despesa.
Vist el que l’article sisè, apartat primer, subapartat primer, de l’ordre PRE/161/2019,
d’1 d’agost, estableix els requisits de les despeses subvencionable de personal.
Vista la memòria tècnica del PECT Penedès territori vitivinícola: innovació sostenible i
saludable, aprovada per acord del Ple del Consell Comarcal de 14 de novembre de
2019, en la qual s’estableix les funcions concretes del personal del Consell Comarcal
assignat a aquest projecte.
Vist l’informe emès, pel cap del Servei de RRHH i PRL del Consell Comarcal, de data
de signatura de 30 d’abril del 2021.
FONAMENTS JURÍDICS
ORDRE PRE/161/2019, d'1 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per a
la selecció de projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats
en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.
Article 13 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text
refós de la llei de l’Organització Comarcal de Catalunya.
Per tot l’expressat anteriorment, RESOLC:
1- Assignar el personal que tot seguit es detalla, al projecte d'especialització i
competitivitat territorial (PECT) Penedès territori vitivinícola: innovació sostenible i
saludable, dins el marc normatiu de l’Ordre que regula la subvenció objecte
d’aquesta resolució, amb efectes de l’1 de maig de 2021 (exp. G4016000012/2021), d’acord amb les tasques i l’ocupació temporal que es detalla a
continuació:
Nom i cognoms

Categoria

Francesc Rosell Bascompte

Tècnic

Xavier Reina Virgili

Tècnic

Marta Salamé Álvarez

Tècnic

Descripció breu de les
tasques

% de
dedicació

Codi de
l’operació

Coordinació del PECT
Supervisió i coordinació de
l’operació
Desenvolupament de les

46%

OC

45%

06

45%

06
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activitats de l’operació
Manel Moris Huerta

Tècnic

Desenvolupament de les
activitats de l’operació

28%

06

2- Notificar la present resolució a les persones interessades.
3- Donar trasllat de l’acord al Servei de Recursos Humans i PRL, als efectes
oportuns.

Decret de la Presidència núm. G1009-0034/2021, de 7 de maig de 2021
Núm. expedient: G1004-000005/2021
Vist el que disposa l’article 46.2b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, amb concordança amb l’article 98b 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.
Vist el que disposen els articles 12b, 51.10 i 53 del Reglament Orgànic Comarcal del
Consell Comarcal de l’Alt Penedès publicat íntegrament al BOPB de data 26 d’abril de
2012, i en referència al DOGC núm. 6.137, de 29 de maig de 2012.
RESOLC:
1- Convocar els consellers i les conselleres comarcals del Consell Comarcal de l’Alt
Penedès, a la sessió ordinària TELEMÀTICA DEL PLE, el proper dia 13 de
maig de 2021, que començarà a les 19.30 hores, en primera convocatòria. Cas
de no existir en primera convocatòria el quòrum de constitució requerit, quedarà
automàticament convocada la sessió per la seva celebració, en segona
convocatòria, 48 hores després.
2- S’estableixen per tractar els assumptes que configuren el següent:
ORDRE DEL DIA
I- PART RESOLUTIVA
1. Aprovar l’acta de la sessió anterior de 15 d’abril de 2021.
PROPOSTA DE L’ÀREA DE PLANS TRANVERSALS
2. Aprovar la declaració com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) de les “Restes
arqueològiques del celler dels segles XVII - XIX” al municipi de Sant Pere de
Riudebitlles.
II- PART DE CONTROL
3. Donar compte de Decrets de la Presidència.
4. Donar compte de Resolucions de la Gerència.
5. Donar compte de les actes de la Junta de Govern de 8 i 22 d’abril de 2021.
6. Informacions de la Presidència.
7. Precs i Preguntes.
3- Donar trasllat d’aquesta resolució a les conselleres i els consellers comarcals.

Decret de la Presidència núm. G1009-0035/2021, de 13 de maig de 2021
Se’n dona compte en el present Ple.

Decret de la Presidència núm. G1009-0036/2021, de 17 de maig de 2021
Núm. expedient: G1006-000006/2021
Vist el que disposa l’article 46.2b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, amb concordança amb l’article 98b del Decret Legislatiu
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2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya.
Vist el que disposen els articles 12b, 51.10 i 53 del Reglament Orgànic Comarcal del
Consell Comarcal de l’Alt Penedès publicat íntegrament al BOPB de data 26 d’abril de
2012, i en referència al DOGC núm. 6.137, de 29 de maig de 2012.
RESOLC:
1- Convocar els consellers i les conselleres comarcals del Consell Comarcal de l’Alt
Penedès, a la sessió ordinària TELEMÀTICA DEL PLE d’aquest Consell
Comarcal, el proper dia 20 de maig de 2021, que començarà a les 19.30 hores,
en primera convocatòria (sessió ajornada de 13 de maig de 2021). Cas de no
existir en primera convocatòria el quòrum de constitució requerit, quedarà
automàticament convocada la sessió per la seva celebració, en segona
convocatòria, 48 hores després.
2- S’estableixen per tractar els assumptes que configuren el següent:
ORDRE DEL DIA
16. Declaració institucional de condolença en motiu de la defunció de la consellera
comarcal Mònica Hill Giménez.
I- PART RESOLUTIVA
17. Aprovar l’acta de la sessió anterior de 15 d’abril de 2021.
PROPOSTA DE L’ÀREA DE PLANS TRANVERSALS
18. Aprovar la declaració com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) de les “Restes
arqueològiques del celler dels segles XVII - XIX” al municipi de Sant Pere de
Riudebitlles.
II- PART DE CONTROL
19. Donar compte de Decrets de la Presidència.
20. Donar compte de Resolucions de la Gerència.
21. Donar compte de les actes de la Junta de Govern de 8 i 22 d’abril de 2021.
22. Informacions de la Presidència.
23. Precs i Preguntes.
3- Donar trasllat d’aquesta resolució a les conselleres i els consellers comarcals.

Decret de la Presidència núm. G1009-0037/2021, de 17 de maig de 2021
Núm. expedient: G5003-000004/2021
ANTECEDENTS I FONAMENTS JURÍDICS
Vist l'expedient relatiu a la modificació de crèdits 3/2021, del Pressupost del Consell
Comarcal de l’Alt Penedès per l’exercici 2021, per incorporació de romanents de crèdit
del Pressupost de l’exercici anterior.
Considerant que, segons l'informe d’intervenció de data de signatura de 14 de maig de
2021, l'expedient compleix el que es disposa a l'article 182 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, i als articles 47 i 48 del Reial Decret 500/90 de 20 d’abril, així com al
que està establert a les Bases d'Execució del Pressupost de 2021.
Vist el que disposa la base desena de les Bases d’execució del Pressupost del Consell
Comarcal de l’Alt Penedès, exercici 2021, en concordança amb l’article 182 del Reial
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Decret Legislatiu 2/2004, del 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.
Vist el que disposa l’article 13 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de l’Organització Comarcal de Catalunya.
Per tot l’expressat anteriorment, RESOLC:
Únic - Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 3 del pressupost del Consell
Comarcal de l’Alt Penedès de l’exercici de 2021, corresponent a la incorporació dels
Romanents de crèdit relatius a l’any 2020, segons l’estat següent:
Partides de despesa a incorporar:
PROG

ECO

DESCRIPCIÓ PARTIDA

A incorporar

150

83190

MICROCRÈDITS HABITATGE, 2017

16.000,00 €

150

83191

MICROCRÈDITS HABITATGE, 2019

14.000,00 €

231

48090

CONVENI CREU ROJA, AJUTS D'URGÈNCIA SOCIAL

231

48091

CONVENI CARITES, AJUTS D'URGÈNCIA

231

48092

CONVENI AMPERT

231

48093

PUNT DE TROBADA

231

48094

BANC D'AJUTS TÈCNICS

241

14381

PERSONAL LABORAL, ADOL 2020

241

14382

PERSONAL LABORAL, TREBALL I FORM. 2019/PANP6/SPOO/000167

241

14383

PERSONAL LABORAL, TREBALL I FORM. 2019/DONA-6SPOO-000167

2.627,03 €

241

14384

PESONAL LABORAL, UBICAT 2020

8.164,96 €

241

14386

PERSONAL LABORAL, TREBALL I FORMACIÓ, 2017/PANP6/SPOO/0055

2.661,78 €

241

14387

PERSONAL LABORAL, TREBALL I FORMACIÓ
2018/COOR/SPOO/00041

1.306,08 €

241

14389

PERSONAL LABORAL, UBICAT 2019 SOC034/18/00017

2.007,16 €

241

14390

PERSONAL LABORAL, TREBALL I FORM. COVID-2019SOC53/20/000081

4.178,00 €

241

14395

PERSONAL LABORAL, TREBALL I FORMACIÓ 2018/PANP6/SPOO/00041

6.742,27 €

241

14396

PERSONAL LABORAL, TREBALL I FORM. 2018/PANP-6SPOO-00041

5.192,97 €

241

15190

GRATIFICACIONS, UBICAT, UBI-50-2017

1.332,50 €

241

15191

GRATIFICACIONS, UBICAT 2020

9.035,41 €

326

48090

AJUTS EXTRAORDINARIS COVID-19

7.500,00 €
10.000,00 €
800,00 €
8.500,00 €
13.000,00 €
1.678,89 €
301,52 €

78.132,62 €
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326

48095

TRANSF. ENSENYAMENT, MENJADOR NO OBLIGATORI,
2015

3.038,36 €

334

48090

PREMI EDICIÓ LLIBRE TEMÀTICA COMARCAL, 2020

1.000,00 €

337

14390

PERSONAL LABORAL, FORMA’T, EMO/319/2015

2.757,26 €

491

20390

RENTING EQUIPS INFORMATICS, 2020

1.439,90 €

491

62690

ADQUISICIÓ APLICATIU GESTIÓ ADMINISTRCIÓ
ELECTRONICA, 2019

6.623,10 €

491

62691

EQUIPS INFORMATICS, 2020

2.911,76 €

920

20390

RENTING EQUIP INFORMATICS, 2020

920

21290

REPARACIÓNS D’EDIFICIS I MANTENIMENT, 2018

2.211,99 €

920

21291

REPARACIÓNS D’EDIFICIS I MANTENIMENT, 2019

3.306,56 €

920

21292

REPARACIONS D'EDIFICIS I MANTENIMENT, 2020

2.260,28 €

920

22090

MATERIAL D'OFICINA, 2020

818,93 €

920

22290

CORREUS I SERVEI MISSATGERIA, 2020

274,82 €

920

63390

ACTUALITZACIO I NOVES INSTAL.LACIONS

12.500,00 €

4412

48091

AJUTS A FAMÍLIES, TRANSPORT ADAPTAT, 2020

76.809,00 €

1721

46290

TF.AJUNTAMENT ST.PERE DE RIUDEBITLLES,
PROJ.PENEDÈS

1721

65090

TF. OBRA PROJ. PENEDÈS 360º

1721

65091

ROTONDES INTERURBANES

60.806,98 €

1721

65092

POLIGONS INDUSTRIALS

44.780,89 €

1721

65093

TF. OBRA PROJ.PENEDÈS 360º

48.400,00 €

1721

65095

TF.OBRA PROJ.MUNICIPIS COMPROMESOS AMB LA
SOTENIBILITAT

1721

65096

AMP. PROJ.RUTA I CENTRE INTERP. TRANSHUMANCIA I
CAMINS RAM.

306.247,61 €

1721

76290

TF. AJUNTAMENTS PROJ. PENEDÈS 360º

106.592,75 €

136

2279990

SUPORT MPAL REDACCIO PLANS PROTECCIO CIVIL, 2020

3.559,47 €

136

2279991

SUPORT MPAL REDACCIÓ PLANS PROTECCIÓ CIVIL, 2018

4.291,59 €

136

2279992

SUPORT MPAL REDACCIO PLANS PROTECCIO CIVIL, 2019

3.478,09 €

150

2269990

DESPESES DE FUNCIONAMENT D'HABITATGE, 2020

1.278,00 €

150

2269991

DESPESES DE FUNCIONAMENT D’HABITATGE, 2019

5.129,87 €

150

2279990

CAMPANYA PROMOCIO SERVEI LLOGUER/BORSA
LLOGUER 2020

4.356,00 €

625,74 €

2.713,53 €
1.866.482,06 €

2.883.163,17 €
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151

2270690

TREB. REALITZ. ALTRES EMPRESES. TÈCNICS
PROFESSIONALS, 2019

170

2269990

DESPESES FUNCIONAMENT MEDI AMBIENT

231

2269990

SUPORT FUNCIONAMENT DEPARTAMENT, 2020

2.312,03 €

231

2269991

SUPERVISIO EAIA, 2020

2.000,00 €

231

2279990

TRANSPORT ADAPTAT 2020

6.878,78 €

231

2279991

PROJECTE PARLEM-NE, 2020

241

1600080

QUOTES SEG. SOCIAL, AODL 2020

241

1600081

QUOTES SEG. SOCIAL, UBICAT 2020

3.065,01 €

241

1600082

QUOTES SEG. SOCIAL, TREB. I F 2019/DONA-6-SPOO000167

3.486,87 €

241

1600083

QUOTES SEG. SOCIAL, TREBALL I FORMACIÓ,
2017/DONA/12/SPOO/0055

1.913,14 €

241

1600084

QUOTES SEG. SOCIAL, TREBALL I FORMACIÓ 2018-COORSPOO-00041

241

1600085

QUOTES SEG. SOCIAL, TREB. I F 2019-PANP-6-SPOO000167

5.513,90 €

241

1600086

QUOTES SEG. SOCIAL, TREBALL I FORMACIÓ 2018-PRGC6-12-SPOO-00041

1.392,16 €

241

1600089

QUOTES SEG. SOCIAL, UBICAT, UBI-50-2017

241

1600090

QUOTES SEG.SOCIAL, UBICAT 2019 SOC034/18/00017

3.450,79 €

241

1600091

QUOTES SEG. SOCIAL, TREBALL I FORMACIÓ 2018-PANP6/12-SPOO-00041

2.688,96 €

241

2269991

DESPESES DE FUNCION., TREBALL I FORMACIÓ 2018PANP-6-SPOO-00041

736,00 €

241

2269992

DESPESES DE FUNCION.,TREBALL I FORMACIÓ, 2018PRGC-6-SPOO-00041

365,29 €

241

2270690

TREB. REAL. ALTRES EMPRESES, PDT, 2020

241

2279996

TREB. REAL. ALTRES EMPRESES, PLA REACTIVACIÓ
SOCIOECON. SOCD67/20/000001

241

2279990

TREB. REAL. ALTRES EMPRESES, JOVES PER
L’OCUPACIO SOC001/15/00053

241

2279991

TREB. REAL. ALTRES EMPRESES, FEM OCUPACIÓ PER A
JOVES, SOC/16/17/0018

241

2279992

TREB. REAL. ALTRES EMPRESES, TREB. I FORMACIÓ
2018-PANP-6/12-SPOO-00041

305,58 €

241

2279993

TREB. REAL. ALTRES EMPR. PROXIMITAT MUNICIPIS I
ALTRES, 2020

12.504,05 €

241

2279994

TREB. ALTRES EMPRESES, TREB. I F COVID-2019SOC053/20/000081

241

2279995

TREB. ALTRES EMPRESES, TREB. I FORM 2019/PANP6/SPOO/000167

10.670,40 €

241

2279997

TREB. ALTRES EMPRESES, XARXA GOVERNS LOCALS

2.120,20 €

1.434,50 €
542,43 €

10.921,43 €
412,09 €

414,66 €

371,90 €

2.586,50 €
18.000,00 €

996,32 €
2.447,68 €

4.028,00 €
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241

2302090

DIETES PERSONAL, TREBALL I FORMACIÓ, 2017/PANP/612/SPOO/0055

105,82 €

241

2302094

DIETES PERSONAL, TREBALL I FORMACIÓ 2018-PRGC6/12-SPOO-00041

451,42 €

326

2269990

TF. ENSENYAMENT TRANSP NO OBLIGATORI

476,35 €

326

2269991

TRANSF. ENSENYAMENT, TRANSPORT, 2016

18.271,90 €

326

2269992

DESPESES FUNCIONAMENT, ESCOLA DE MÚSICA, 2018

527,95 €

326

2269993

DESPESES FUNCIONAMENT, ESCOLA DE MÚSICA, 2020

1.342,22 €

326

2269994

TRANSF. ENSENYAMENT, TRANSPORT, 2012

102.167,00 €

326

2269995

TRANSF. ENSENYAMENT, TRANSPORT NO OBLIGATORI,
2012

205.618,00 €

326

2269996

TRANSF. ENSENYAMENT, TRANSPORT NO OBLIGATORI,
2013

1.658,98 €

326

2269997

TRANSF. ENSENYAMENT, TRANSPORT NO OBLIGATORI,
2016

31.225,13 €

326

2269999

TRANSF. ENSENYAMENT, TRANSPORT, 2013

28.117,23 €

326

2279991

TRANSFERÈNCIES ENSENYAMENT, TRANSPORT, 2019

18.059,90 €

326

2279992

TRANSFERÈNCIES ENSENYAMENT, TRANSPORT NO
OBLIGATORI, 2020

77.003,49 €

326

2279993

TRANSF. ENSENYAMENT, TRANSPORT 2020

4.961,00 €

337

1600090

QUOTES SEG.SOCIAL, FORMA’T, EMO/319/2015

1.465,20 €

337

2269990

DESPESES PLA COMARCAL DE DROGUES A L'ALT
PENEDES

337

2269991

DESPESES FUNCIONAMENT, 2020

337

2269992

DESPESES FUNCIONAMENT, FORMA'T, EMO/319/2015

337

2270690

TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES, JOVENTUT,
2020

414

2270691

REDACCIÓ PROJ. MANTENIM. I AMPLIACIO XARXA
CAMINS

7.970,33 €

432

2269990

PROMOCIO TURISTICA, 2020

2.001,34 €

432

2269991

PROMOCIÓ TURÍSTICA, 2019

175,48 €

432

2279990

MANTENIMENT ANUAL SENDER DE LA VIA AUGUSTA

491

2279990

MANTENIMENT PROGRAMARI, 2018

491

2279991

MANTENIMENT PROGRAMARI

491

2279992

MANTENIMENT PROGRAMARI, 2019

1.851,54 €

491

2279993

MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS, 2020

4.246,64 €

491

2279994

TREB. REALITZ ALTRES EMPRESES, AUDITORIA LOPD,
2020

266,51 €
41,73 €
9.976,72 €
79,28 €

1.999,95 €
24,12 €
17.484,46 €

11.704,43 €
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491

2279995

MANTENIMENT EQUIPAMEMTS DIVERSOS 2020

1.234,81 €

491

2279996

TREBALLS REALITZ. ALTRES EMPRESES, AUDITORIA
LOPD, 2019

920

2269990

DESPESES DIVERSES, 2020

2.080,55 €

920

2269991

DESPESES ANTENCIONS ESPECIALS, 2020

1.534,86 €

920

2279990

MANTENIMENT D'INSTALꞏLACIONS I EQUIPS VARIS, 2020

530,76 €

920

2279991

TRANSF. I ELIMINACIO DOCUMENT. ARIXU I
GEST.DOCUMENTAL, 2020

429,00 €

1721

1310090

PERS. LAB. TEMPORAL, FEDER PDES MUNIC COMP
SOSTENIBILITAT

1721

1600090

Q. SEG. SOCIAL FEDER PDES MUNICIPIS COMP
SOSTENIBILITAT

1721

2279990

SERVEIS PROJECTE PENEDÈS 360º

151.663,03 €

1721

2279991

GESTIÓ FEDER PENEDÈS 360º 2019

577,63 €

1721

2279993

TF. AJUNT.PROJ.PENEDÈS 360º, ACTUACIONS
COMARCALS

1721

2279994

GESTIO FEDER PENEDES 360º 2020

1721

2279995

PUBLICITAT FEDER EIX 4, MUNICIPIS COMPROMESOS
SOSTENIBILITAT

3322

2269990

DESPESES ARXIU HISTORIC COMARCAL, 2018

10.598,36 €

3322

2269991

DESPESES ARXIU HISTORIC COMARCAL, 2019

4.523,67 €

3322

2269992

DESPESES ARXIU HISTORIC COMARCAL, 2020

6.200,65 €

3322

2279990

GESTIÓ DOCUMENTAL, 2018

6.000,00 €

3322

2279991

ARXIU I GESTIO DOCUMENTAL, 2019

6.000,00 €

3322

2279992

ARXIU I GESTIO DOCUMENTAL, 2020

1.000,00 €

4311

2279990

GESTIO SERVEI PRESTEC DE CARPES, 2020

7.758,99 €

231

2269991

SUPERVISIO EAIA 2019

74,00 €

11.073,60 €
4.726,22 €

12.810,00 €
199,55 €
6.050,00 €

150,00 €

Total

6.537.067,37 €

Les fonts de finançament de les esmentades incorporacions són les següents:
Concepte
a) Amb els ingressos afectats

IMPORT
753.438,01 €

b) Amb els compromisos ferms d'aportació afectats a determinats romanents
-

Amb subvencions

c) Amb romanent de tresoreria per despeses generals
TOTAL (IGUAL ALS CREDITS A INCORPORAR)

5.297.047,53 €
486.581,83 €
6.537.067,37 €
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Amb el següent detall de les partides del pressupost d’ingressos:
Econòmica

Descripció

Import

45090

TRANSF.GENERALITAT, PROJ.PENEDES 360º ACTUACIONS COMARCALS

25.500,00€

46190

TRANSF. DIPUTACIO, PROJ.PENEDES 360º ACTUACIONS COMARCALS

31.000,00€

46191

TRANSF.DIPUTACIO, PROJ. PENEDES 360º AJUNTAMENTS

13.832,07€

46290

TRANSF.AJUNTAMENTS, SERVEIS PROJECTE PENEDES 360º

44.350,00€

46291

TRANSF. AJUNTAMENT D'OLERDOLA, PROJ. PENEDES 360º

3.122,61€

46292

TRANSF.AJUNTAMENT D'OLESA DE BONESVALLS, PROJ. PENEDES 360º

2.424,20€

46293

TRANSF.AJUNTAMENT DE ST.MARTI SARROCA, PROJ. PENEDES 360º

46294

TRANSF.AJUNTAMENTS, FEDER MUNICIPIS COMPROM SOSTENIBILITAT

5.072,38€
17.868,00€

46295

TRANSF.AJUNTAMENT ST CUGAT SESGARRIGUES, PROJ. PENEDES 360º

3.417,34€

46296

TRANSF.AJUNTAMENT D STA MARG I ELS MONJOS PROJ. PENEDES 360º

6.421,60€

49190

TRANSF. FEDER, PROJECTE PENEDES 360º

62.000,00€

49191

TRANSF. FEDER, PROJECTE PENEDES 360º AJUNTAMENTS

27.664,12€

49192

TF FEDER MUNICIPIS COMPROMESOS SOSTENIBILITAT

16.817,00€

75090

TF.GENE PROJ.PENEDES 360º SENYALITZACIO GRAL DEL PENEDES

101.634,54€

75091

TF. GENE PROJ. PENEDES 360º AJUNTAMENTS

124.599,26€

76192

TF. DIPUTACIO, PROJ. PENEDES 360º ACTUACIONS COMARCALS

76193

TF. DIPUTACIO, PROJ. PENEDES 360º AJUNTAMENTS

37.499,98€
456.606,05€

76195

TF. DIBA, MESES CONCERTACIO 2016-2019, POLIGONS INDUSTRIALS

44.780,89€

76196

TF. DIBA, MESES CONCERTACIO 2016-2019, ROTONDES INTERURBANES

60.806,98€

76285

TF. AJUNTAMENTS, PROJECTES COMUNS PENEDES 360º

15.765,40€

76286

TF. AJUNTAMENT D'AVINYONET DEL PENEDES, PROJ PENEDES 360º

52.218,59€

76287

TF. AJUNTAMENT DE FONT-RUBI, PROJ PENEDES 360º

19.438,48€

76288

TF. AJUNTAMENT DE LA GRANADA, PROJ PENEDES 360º

53.030,79€

76289

TF. AJUNTAMENT DE MEDIONA, PROJ PENEDES 360º

11.971,02€

76290

TF. AJUNTAMENT D'OLERDOLA, PROJ PENEDES 360º

75.573,93€

76291

TF. AJUNTAMENT D'OLESA DE BONESVALLS, PROJ PENEDES 360º

14.820,59€

76292

TF. AJUNTAMENT ST CUGAT SESGARRIGUES, PROJ PENEDES 360º

24.751,99€

76293

TF. AJUNTAMENT ST MARTI SARROCA, PROJ PENEDES 360º

72.453,66€

76294

TF. AJ. STA MARG I ELS MONJOS, AMPLIA RUTA CAMINS RAMADERS

306.247,61€

76295

TF. AJUNTAMENT ST.SADURNI D ANOIA, PROJ PENEDES 360º

138.843,06€

76296

TF. AJUNTAMENT STA.MARGARIDA I ELS MONJOS PROJ PENEDES 360º

76297

TF. AJUNTAMENT DE TORRELAVIT, PROJ. PENEDES 360º

76298

TF. AJUNT FEDER. PROJ MUNICIPIS COMPROM SOSTENIBILITAT EIX 4

79190

TRANSF. FEDER, PROJECTE PENEDES 360º AJUNTAMENTS

79191

TF. FEDER, PROJ. PENEDES 360º, SENYALITZACIO GRAL PDES 360º

79192

TF. FEDER, PROJ. MUNICIPIS COMPROMESOS SOSTENIBILITAT EIX 4

87000

ROMANENT PER A DESPESES GENERALS.

87010

ROMANENT PER A DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT.

Total

54.794,59€
90.509,73€
1.623.344,33€
367.291,74€
75.000,00€
1.215.575,00€
486.581,83€
753.438,01€
6.537.067,37€

Essent aquesta resolució ferma i executiva sense necessitat d'ulteriors tràmits, per la
qual cosa es procedirà per part dels serveis d'Intervenció, a introduir les modificacions
de crèdits aprovades tan a despeses com a ingressos, a la comptabilitat del Consell
Comarcal de l’Alt Penedès, amb efectes 1 de gener del 2021.
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Decret de la Presidència núm. G1009-0038/2021, de 18 de maig de 2021
Núm. expedient: G7016-000036/2021
ANTECEDENTS
El Consorci AOC és una entitat pública de caràcter associatiu amb personalitat
jurídica pròpia, format per la Generalitat de Catalunya i el Consorci local per al
desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies,
Localret.
El Consorci AOC, en el desplegament de la seva actuació ha constatat que l’activitat
dels municipis, especialment d’aquells de menor capacitat econòmica i de gestió, en
relació als projectes de millora de la prestació dels serveis públics mitjançant la
utilització de les tecnologies de la informació i les comunicacions depèn, en bona
mesura de la prestació o no per part dels consells comarcals d’un servei d’assistència
als municipis en aquesta matèria.
La Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de
Catalunya, estableix que el Consorci AOC ha de desenvolupar aplicacions, eines i
serveis electrònics i promoure’n l’ús per les entitats que integren el sector públic de
Catalunya alhora que atribueix als consells comarcals la prestació d’assistència
tècnica de proximitat als municipis per a facilitar-los la incorporació i l’ús de les
aplicacions, eines i serveis electrònics atenent les necessitats específiques.
El Consorci d’Administració Oberta de Catalunya mitjançant resolució de 17 de març
de 2021, dona publicitat a l'Acord de la Comissió Executiva del Consorci AOC pel qual
s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a l'assoliment de determinats
objectius en matèria d'administració electrònica per part dels consells comarcals de
Catalunya (DOGC 8378, de 31/03/2021), i la resolució de 23 d’abril de 2021, per la
qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 per a l'atorgament de subvencions
(DOGC 8397, de 28/04/20221).
El termini de presentació de solꞏlicituds és de 15 dies a comptar de l'endemà de la
publicació de la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
L’Oficina Comarcal de Suport a l’Administració Electrònica del Consell Comarcal de
l’Alt Penedès té com a finalitat la de potenciar el desplegament de l’administració
digital en els municipis menors de 20.000 habitants mitjançant la utilització de les
tecnologies de la informació i les comunicacions, i participar en la difusió i efectiva
implementació dels projectes del Consorci AOC en el territori.
Es consideren despeses subvencionables els costos del personal dels ens solꞏlicitants
que dugui a terme les activitats subvencionables i, si s’escau, les derivades de la
contractació per part de l’ens solꞏlicitant de les activitats subvencionables.
L’import màxim de la subvenció que es pot atorgar a cadascuna de les entitats
solꞏlicitants és el resultant d’aplicar la fórmula següent:
a) Totes les entitats solꞏlicitants que hagin obtingut una puntuació mínima de 30
punts (S), d’acord amb els criteris de valoració establerts en la base 9, se’ls hi
atorgarà un import mínim de 5.000 € (cinc mil).
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b) A l’import anterior s’hi podrà sumar un altre import que es calcularà d’acord
amb les tres variables especificades a la base 6.1b.
Tant la finalitat com les principals actuacions del servei d’OCSAE s’ajusta als requisits
establerts en les bases i convocatòria publicades per l’AOC i són susceptibles de ser
subvencionables.
Vist l’informe emès, per la responsable de l’Oficina Suport Administració Electrònica
del Consell Comarcal, amb data de signatura de 17 de maig de 2021.
FONAMENTS JURÍDICS
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvenciones.
Vist el que disposa l’article 13 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Organització Comarcal de Catalunya.
Per tot l’expressat anteriorment, RESOLC:
1. Solꞏlicitar al Consorci Administració Oberta de Catalunya
subvenció per
l’assoliment de determinats objectius en matèria d’administració digital per part
dels consells comarcals de Catalunya per la qual s’obre la convocatòria per a l'any
2021 (exp. G7016-000036/2021).
2. Autoritzar al Consorci AOC per fer els consultes necessàries per tal de verificar les
dades d’identitat de la persona solꞏlicitant, així com per acreditar que està al
corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
3. Trametre la solꞏlicitud mitjançant tramesa genèrica al Consorci AOC a través dels
mitjans telemàtics de l'Extranet de les administracions catalanes (EACAT).
4. Donar trasllat de l’acord al servei d’OCSAE del Consell Comarcal, als efectes
oportuns.

Decret de la Presidència núm. G1009-0039/2021, de 24 de maig de 2021
Núm. expedient: G4016-000014/2021 en relació G4016-000005/2021
ANTECEDENTS
Per Decret de la Presidència núm. DEC-0012-2021 de 22 de febrer de 2021, es va
resoldre contractar a la senyora EMRR (DNI ****5376*), mitjançant contracte eventual
per circumstàncies de la producció, a temps complert (37,5 hores setmanals), com a
administrativa (grup de classificació C1) adscrita a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC)
del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, amb data d’efectes el dia 25 de febrer de 2021
i amb una data prevista de finalització el proper 24 de maig del 2021 (núm. exp.
G4016-000005/2021)
La situació d’acumulació de tasques al Servei d’Atenció Ciutadana es manté, atès
l’elevat nombre de solꞏlicituds generades per les diferents campanyes d’ajuts
impulsades per diferents serveis del Consell Comarcal (ajuts individuals per a
menjador escolar, ajuts per al pagament del lloguer de l’habitatge habitual, etc.). És per
aquest motiu que el servei necessita mantenir el suport administratiu temporal prestat.
Atès que s’inicia la creació d’una nova unitat administrativa que s’anomenarà Oficina
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de cooperació i assistència municipal, contractació i subvencions.
Donant així compliment a l’article 30 a) del Decret Legislatiu 4/2003 de 4 de novembre,
per el que s’aprova el Text Refós de la Llei de la organització comarcal de Catalunya.
Vist l’article 30 b) del Decret Legislatiu 4/2003 de 4 de novembre, per el que s’aprova
el Text Refós de la Llei de la organització comarcal de Catalunya.
Vist que la senyora Vanessa Barra Canaleta serà la treballadora responsable de la
creació de l’Oficina de cooperació i assistència municipal, contractació i subvencions, i
necessitarà també un recolzament parcial afegit de forma temporal per les tasques
administratives.
D’acord amb l’article 15 de l’Estatut dels treballadors, en cas que el contracte s'hagi
concertat per una durada inferior a la màxima legal (6 mesos), pot prorrogar-se
mitjançant l’acord de les parts, per una sola vegada, sense que la durada total del
contracte pugui excedir la durada legal prevista.
Vist l’informe emès, pel cap del Servei de RRHH i PRL, de data de signatura de 14 de
maig de 2021.
FONAMENTS JURÍDICS
Vist el que disposa l’article 19, apartat primer, de la Llei 11/2020, de 30 de desembre,
de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2021.
Vist el que disposa l’article 15 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, així com
d’altres articles concordants com són el 16, el 94.1 del Decret 214/1990, i l’article 291.1
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, i el regulat al text refós de l’Estatut dels
Treballadors, aprovat pel Real Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre.
Vist el que disposa l’article 13 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de l’Organització Comarcal de Catalunya.
PLA FINANCER
Vist l’informe emès, per l’interventor del Consell Comarcal, de data de signatura de 20
de maig de 2021, el qual informa de l’existència de disponibilitat pressupostària a les
aplicacions 925 13100000 i 925 16000000.
Per tot l’expressat anteriorment, RESOLC:
1. Prorrogar el contracte a la senyora EMRR (DNI ****5376*), mitjançant contracte
eventual per circumstàncies de la producció, a temps complert (37,5 hores
setmanals), com a administrativa (grup de classificació C1) adscrita a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana (OAC) del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, amb data
d’efectes el dia 25 de maig de 2021 i amb una data prevista de finalització el
proper 24 d’agost del 2021 (núm. exp. G4016-000014/2021).
2. Donar trasllat de l’acord als serveis d’OAC, Recursos Humans i a la tresoreria del
Consell Comarcal, als efectes oportuns.
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Decret de la Presidència núm. G1009-0040/2021, de 24 de maig de 2021
Núm. expedient: G4027-000002/2021
ANTECEDENTS
Per Decret de Presidència núm. G1009-0026/2019, de 18 de març de 2019, es va
resoldre aprovar, amb efectes de l’1 d’abril de 2019, els drets econòmics
corresponents als triennis del personal que presta els seus serveis en el CCAP, ja
sigui funcionari o laboral, el reconeixement d’ofici a partir de la generació del segon,
amb la quantia que correspongui per a cada categoria professional i d’acord amb
l’establert a l’art. 21.1 del conveni colꞏlectiu.
El reconeixement del primer trienni i dels serveis prestats a les altres administracions
els haurà de solꞏlicitar la persona interessada de forma expressa.
Vistos els informes emesos, pel cap del Servei de RRHH i PRL del Consell Comarcal,
de data de signatura de 19 de maig de 2021.
Vistos els informes emesos per l’interventor del Consell Comarcal de data de
signatura el 21 de maig de 2020.
FONAMENTS JURÍDICS
Vist el que disposa l’article 21.1 del conveni colꞏlectiu de treball del personal laboral
del CCAP i l’article 160.2b del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals, aplicat per assimilats.
Vist el que disposa l’article 13 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel
qual s’aprova el text refós de la llei de l’Organització Comarcal de Catalunya.
PLA FINANCER
Existeix consignació de crèdit adequada i suficient, per un import total de 450,17€ en
les aplicacions pressupostàries següents del pressupost del CCAP per al 2021:
346,29€ a l’aplicació 24114306 i 103,88€ a l’aplicació 2411600006.
Existeix consignació de crèdit adequada i suficient, per import total de 443,7€ en les
aplicacions pressupostàries següents del pressupost del CCAP per al 2021: 341,31€
en l’aplicació 2311300000 i 102,39€ en l’aplicació 2311600000.
Per tot l’expressat anteriorment, RESOLC:
1- Reconèixer a la senyora CJR, amb DNI****4464*, el seu quart trienni d’antiguitat al
CCAP, corresponent a la categoria tècnica mitjana grup de classificació A2, amb
els drets econòmics inherents, amb efectes del dia 23 de maig de 20121, per un
import total de 450,17 euros.
2- Reconèixer a la senyora ESB, amb DNI****0645*, el seu cinquè trienni d’antiguitat
al CCAP, corresponent a la categoria tècnica mitjana grup de classificació A2,
amb els drets econòmics inherents, amb data d’efectes el dia 26 de maig de 2021,
per import total de 443,7 euros.
3- Notificar la present resolució a les persones interessades.
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4- Donar trasllat de l’acord als serveis, de Recursos Humans i a la tresoreria del
Consell Comarcal, als efectes oportuns.

Decret de la Presidència núm. G1009-0041/2021, de 24 de maig de 2021
Núm. expedient: G4016-000015/2021
ANTECEDENTS
Per Decret de la Presidència núm. G1009-0043/2019, de 30 de maig de 2019, es va
resoldre contractar amb caràcter d’urgència, a la senyora FSS amb DNI****9539*,
mitjançant contracte per modalitat d’obra i servei a temps complert, com a tècnica
mitjana (A2) adscrita al servei de Benestar Social, a raó de 37 hores i 30 minuts
setmanals, en el marc del Programa complementari per a la garantia del benestar
social 2019 inclòs en el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016- 2019” de la Diputació de
Barcelona (codi XGL 19/X/265774), amb efectes del dia 30 de maig de 2019 i fins a la
finalització prevista a data 29 de maig de 2020, essent principalment la seva tasca la
de donar suport a l’atenció a l’àrea de les persones grans (exp. G4016-000011/2019).
Per Decret de la Presidència núm. DEC-0061-2020, de 22 de maig de 2020, es va
resoldre prorrogar el contracte amb la senyora FSS amb DNI****9539*, mitjançant
contracte per modalitat d’obra i servei a temps complert, com a tècnica mitjana (A2)
adscrita al servei de Benestar Social, a raó de 37 hores i 30 minuts setmanals, amb
efectes del dia 30 de maig de 2020 i fins a la finalització prevista a data 29 de maig de
2021 (exp. G4016-000012/2020).
Per Resolució de Gerència núm. RES-0077-2020 de 9 de novembre de 2020, es va
resoldre adscriure la senyora FSS amb DNI****9539*, a l’exercici de les funcions
d’acollida i integració del Servei de Primera Acollida en el marc del Programa Operatiu
FSE de Catalunya 2014-2020 i cofinançat pel Fons Social Europeu; núm.
CCI2014ES05SFOP007, les quals ve realitzant des del dia 1 de juny del 2019 amb una
dedicació de 377 hores anuals, a través de la fitxa 7 tant del Contracte Programa
2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la colꞏlaboració entre el Departament
de Treball, Afers socials i Famílies i el Consell Comarcal de l'Alt Penedès, en matèria
de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat,
com de la seva pròrroga per a l’any 2020.
La treballadora indicada ve realitzant satisfactòriament la seva tasca com a tècnica
mitjana (A2) adscrita al servei de Benestar Social.
Es considera necessària la continuïtat d’aquesta figura tècnica per donar suport als
serveis socials bàsics en el camp de l’atenció a les persones grans vulnerables
socialment, en el Servei d’Informació i Assessorament a les dones (SIAD) com a
psicòloga, i per tant, donar continuïtat als serveis que s’estan prestant en l’actualitat.
Vist l’informe emès, per la cap del servei de Benestar Social del Consell Comarcal, de
data de signatura de 14 de maig de 2021 (inf. 68/2021).
Vist l’informe emès pel cap de Recursos Humans i PRL de data de signatura de 19 de
maig de 2021.
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PLA FINANCER
Vist l’informe emès, per l’interventor del Consell Comarcal, el qual informa de
l’existència de disponibilitat pressupostària suficient a les aplicacions 231.1310000 i
231.1600000 del pressupost 2021.
FONAMENTS JURÍDICS
Article 15 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, així com d’altres articles
concordants com són el 16, el 94.1 del Decret 214/1990, i l’article 291.1 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, i el regulat al text refós de l’Estatut dels Treballadors, aprovat
pel Real Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre.
Article 13 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de l’Organització Comarcal de Catalunya.
Per tot l’expressat anteriorment, RESOLC:
1- Prorrogar el contracte amb la senyora FSS amb DNI****9539*, mitjançant contracte
per modalitat d’obra i servei a temps complert, com a tècnica mitjana (A2) adscrita
al servei de Benestar Social, a raó de 37 hores i 30 minuts setmanals, amb efectes
del dia 30 de maig de 2021 i fins a la finalització prevista a data 29 de maig de
2022 (exp. G4016-000015/2021).
2- Donar trasllat de l’acord al servei de Recursos Humans i a la tresoreria del Consell
Comarcal, als efectes oportuns.

Decret de la Presidència núm. G1009-0042/2021, de 24 de maig de 2021
ANTECEDENTS
El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió d’11 de març de 2021, va
aprovar inicialment les Bases generals dels processos selectius per a l’accés a les
places vacants de la plantilla de personal laboral i funcionarial del Consell Comarcal de
l’Alt Penedès (exp. G7004-000007/2021), publicades íntegrament al BOPB de 6 de
maig de 2021, en extracte al DOGC 8049, de 13 de maig i a la seu electrònica del
Consell Comarcal de l’Alt Penedès (en endavant CCAP).
La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 8 d’abril de 2021, va aprovar
les bases específiques per a la selecció, per concurs de mèrits amb fase d’apreciació
de la capacitat, per a la provisió de dues places de tècnics/ques mitjans/es en el marc
del Programa “Treball, Talent i Tecnologia” de la Diputació de Barcelona i per a la
constitució d’una borsa de treball (exp. Núm. G7004-000011/2021).
El termini de presentació de solꞏlicituds era de 20 dies naturals, comptadors a partir de
l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria al DOCG. La data límit per a
la presentació de solꞏlicituds era el dia 16 de maig del 2021.
Totes les persones aspirants, amb la signatura i presentació de la solꞏlicitud, han
declarat responsablement que compleixen el requisit d’estar en possessió del nivell de
suficiència de català (Nivell C), i que d’acord amb la base general 3.2 es comprometen
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a provar les dades que constin en la solꞏlicitud quan li siguin requerides.
En conseqüència, no serà convocada la primera fase del procés selectiu (prova de
nivell de català), prevista per la base setena de les bases específiques, donat que no
existeix la necessitat.
D’acord amb el que estableix l’apartat 3.6 de les bases generals, als efectes de
l’admissió de les persones aspirants, es tindran en compte les dades que aquestes
facin constar a la solꞏlicitud i seran responsables de la veracitat de les mateixes. La
presidència del tribunal podrà requerir, als efectes que correspongui, l’acreditació del
compliment dels requisits quan consideri que hi poden haver inexactituds o falsedats
en les quals hagin pogut incórrer les persones aspirants. Si efectuat el requeriment per
la presidència, les persones aspirants no poden acreditar el compliment dels requisits
establerts a aquestes bases o a les bases específiques de la convocatòria
corresponent, podran ser exclosos del procediment de forma motivada, exceptuant
casos de força major.
Vist l’informe emès, pel cap del Servei de RHH i PRL del Consell Comarcal, de data de
signatura de 24 de maig de 2021.
FONAMENTS JURÍDICS
Apartats 3r, 4t, 5è i 6è de les Bases Generals dels processos selectius per a l’accés a
les places vacants de la plantilla de personal laboral i funcionarial del Consell
Comarcal de l’Alt Penedès.
Apartats 3r, 4t, 5è, 6è i 7è de les bases específiques i la convocatòria del procés
selectiu mitjançant sistema de concurs de mèrits amb fase d’apreciació de la capacitat
per a la provisió de dues places de tècnics/ques mitjans/es en el marc del Programa
“Treball, Talent i Tecnologia” de la Diputació de Barcelona, adscrits/es al Servei
d’Ocupació del CCAP i per a la constitució d’una borsa de treball (exp. G7004000011/2021).
Vist el que estableix l’article 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova
el Reglament del personal al servei dels ens locals, en matèria d’aprovació de llistes
d’admissions i de determinació de la data de començament de les proves.
Vist el que disposa l’article 13 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de l’Organització Comarcal de Catalunya.
Per tot l’expressat anteriorment, RESOLC:
1- Aprovar la llista provisional de les persones aspirants admeses de la convocatòria
G4010-000002/2021, corresponent al procés selectiu mitjançant sistema de
concurs de mèrits amb fase d’apreciació de la capacitat per a la provisió de dues
places de tècnics/ques mitjans/es en el marc del programa “Treball, Talent i
Tecnologia” de la Diputació de Barcelona i la constitució d’una borsa de treball de
tècnics/ques del Servei de Desenvolupament i Ocupació del Consell Comarcal de
l’Alt Penedès, d’acord amb el detall següent:
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NOM I COGNOMS
ALBERT FORNOS PARICIO
ANTONIO FERNANDEZ RAMOS
BLANCA SAGARRA MUÑOZ DE MORALES
CARLOS BLADE AGUILAR
CRISTINA CABOT MARTI
CRISTINA CARMEN MOLERO MENDEZ
FERRAN RUIZ PEREZ
FRANCESC XAVIER ROIG CANTÍ
GEMA LOPEZ CALDERON
JORDINA MARTÍNEZ VERNIS
JOSEFA SIERRA BALASCH
LAIA SAEZ FORNS
LAURA LOPEZ MENDEZ
LILIANA GHEORGHINA TUDOR IOSIN
MARCEL SURIA RAVENTOS
MARCELꞏLI MARTORELL FONT
MARIA FE CARRERO ÁLVAREZ
MARIA MARTI SABATE
MERCE SURIA FERRER
ROGER SANCHEZ ESTEBAN
SUSANA GARCIA MAS
YOLANDA JOVER ALCANTARA

2- Excloure de la llista provisional les persones aspirants de la convocatòria G4010000002/2021, corresponent al procés selectiu mitjançant sistema de concurs de
mèrits amb fase d’apreciació de la capacitat per a la provisió de dues places de
tècnics/ques mitjans/es en el marc del programa “Treball, Talent i Tecnologia” de
la Diputació de Barcelona i la constitució d’una borsa de treball de tècnics/ques del
Servei de Desenvolupament i Ocupació del Consell Comarcal de l’Alt Penedès,
d’acord amb el detall següent:
NOM I COGNOMS
TANIA GIL SOTO, no disposa de la titulació mínima d’accés
3- Designar, d’acord amb l’apartat 5è de les bases generals i el 6è de les bases
específiques, les persones titulars i suplents del tribunal qualificador de la
convocatòria selectiva, següents:
Presidència:
Titular:
Sra. Núria López Vea, cap del Servei de Benestar Social del CCAP.
Suplent: Sra. Sussanna Planas Rosell, coordinadora tècnica del Servei de
Benestar Social del CCAP.
Vocalies:
Titular:
Sra. Montserrat González Figueras, cap del Servei d’Ocupació de
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
Suplent: Sra. Margarita Pauné Olivé, tècnica del Servei d’Ocupació i
Desenvolupament i Ocupació del CCAP.
Titular:
Sr. Jordi Vidal Casañas, a proposta de l’EAPC.
Suplent: Sra. Núria Torrents Mata, a proposta de l’EAPC.
Secretaria:
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El secretari de la Corporació, Sr. Xavier Rodado Honorato, o la persona en qui
delegui.
Persones Observadores:
La persona representant del Comitè d’Empresa, el cap del Servei d’Ocupació i
Desenvolupament i el cap del Servei de RRHH i PRL del Consell Comarcal.
Constituir el tribunal qualificador del concurs de mèrits, convocant els seus
membres pel dia 14 de juny del 2021, a les 9.30h hores, a les dependències del
Consell Comarcal de l’Alt Penedès.
4- Convocar a les persones aspirants admeses de la convocatòria G4010000002/2021, pel dia 14 de juny del 2021, a les 10.00 hores, a la Sala de Plens
del Consell Comarcal. Les instruccions de desenvolupament de la prova, es
publicaran a la seu electrònica del Consell Comarcal.
5- Advertir a les persones aspirants que disposen de deu dies, a comptar des de
l’endemà de ser exposada la present resolució a la seu electrònica de la
corporació, als efectes d’esmena de defectes d’admissió, reclamacions o
recusació de qualsevol dels membres del tribunal. Si durant aquest període no es
presenten alꞏlegacions, la llista provisional, esdevindrà definitiva sense necessitat
d’un posterior acord i/o comunicació.
6- Donar trasllat d’aquesta resolució als membres del tribunal qualificador i publicarla a la seu electrònica de la corporació.

Decret de la Presidència núm. G1009-0043/2021, de 26 de maig de 2021
Núm. expedient: G4016-000016/2021
ANTECEDENTS
La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 9 de maig de 2019, va aprovar les
Bases específiques per a la selecció per concurs de mèrits d’una plaça d’Enginyer/a
tècnic/a del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, vacant a la plantilla de personal laboral,
amb apreciació de la capacitat, grup de classificació A2, fins a la provisió definitiva de
la plaça o amortització de la mateixa, adscrita a l’Oficina Tècnica del Consell Comarcal
de l’Alt Penedès (exp. G4010-000008/2019).
Per Decret de la Presidència núm. G1009-00095/2019, de 10 d’octubre, es va resoldre
contractar al senyor EJV amb DNI ****2154*, mitjançant contracte laboral d’interinitat a
temps parcial (22 hores setmanals), com a enginyer tècnic del CCAP, tècnic mig, grup
A2, adscrit a l’Oficina Tècnica i a l’operació Penedès, municipis compromesos amb la
sostenibilitat finançada en el Programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, eix
prioritari 4, d’acord amb la Resolució PRE/1527/2019, de 4 de juny, per la qual se
seleccionen les operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO
FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4, amb data d’efectes del dia 14 de
octubre del 2019 (Exp. Núm. G4010-000008/2019).
En el mateix decret es va resoldre aprovar la borsa de treball per cobrir vacants
temporals i/o substitucions de la mateixa categoria o similar que la plaça objecte de
convocatòria següent:
NOM I COGNOMS
IVAN FREIXEDES ALMIRALL
MANUEL DAVID ZAMORA
JAVIER JIMENEZ GARCIA

RESULTATS
FINALS
31,00
30,50
25,00
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Per Decret de Presidència núm. G1009-000020/2020, de 18 de febrer de 2020, es va
resoldre contractar, al senyor IFA, persona que ocupava el primer lloc de la borsa de
treball, mitjançant contracte d’interinitat a temps complert (37,5 hores) amb un període
de prova de 6 mesos, com a Enginyer Tècnic del CCAP, tècnic mig grup A2 adscrit a
l’Oficina Tècnica del Consell Comarcal i amb data d’efectes del dia 3 de març de 2020
(exp. G4016-000004/2020).
Per Decret de la Presidència DEC-0028-2021, de 22 d’abril de 2021, es va resoldre
Canviar la naturalesa i règim de la relació com a personal laboral interí del senyor
Eduard Jover Valentí, amb DNI ****2154*, i el senyor Ivan Freixedes Almirall, amb DNI
****3983*, a nomenament com a funcionaris interins enginyers del grup A2 amb data
d’efectes del dia 1 de maig de 2021.
En data 14 de maig de 2021 i amb codi de registre d’entrada E/006231-2021, el senyor
EJV amb DNI ****2154* ha presentat la seva renúncia com a treballador del Consell
Comarcal, quedant vacant aquest lloc de treball amb data 31 de maig de 2021.
En conseqüència, d’acord amb l’apartat 8è de les bases específiques de la
convocatòria, correspon la crida de la persona aspirant que ocupa el segon lloc a la
borsa de treball, al senyor MDZ. En comunicació de data 17 de maig de 2021, la
persona aspirant indicada, ha refusat l’oferta de vacant proposada.
Correspon per tant la crida de la persona aspirant que ocupa el tercer lloc de la borsa,
el senyor XJG, que ha acceptat ocupar el lloc de treball vacant proposat.
Correspon per tant, el nomenament del senyor XJG, com a funcionari interí del Consell
Comarcal per a cobrir provisionalment la plaça vacant d’enginyer tècnic, en l’escala
d’administració especial, grup de classificació A2, adscrit a l’Oficina Tècnica del Consell
Comarcal.
Les despeses de personal corresponents a la plaça d’Enginyer/a tècnic/a, està
cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014- 2020, Eixos prioritaris 4 i 6, d’acord
amb l’Ordre PRE/105/2018, de 2 de juliol de 2018, per la qual s'aprovaven les seves
bases reguladores (DOGC núm. 7658, de 06/07/18), i que ha estat seleccionada
d’acord amb el contingut de la Resolució PRE/1527/19, de 4 juny de 2019, per la qual
se seleccionen les operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel
PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6.
Vist l’informe emès, pel cap del servei de Recursos Humans i PRL del Consell Comarcal,
de data de signatura de 25 de maig de 2021.
PLA FINANCER
Vist l’informe emès, per l’interventor del Consell Comarcal, de data de signatura de 25 de
maig de 2021 el qual informa de l’existència de disponibilitat pressupostària a les
aplicacions 151 12002 i 151 1600000 del pressupost de 2021.
FONAMENTS JURÍDICS
Vist el que estableixen els apartats 8, 9 i 10 de les Bases Generals dels processos
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selectius per a l’accés a les places vacants de la plantilla de personal laboral i
funcionarial del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.
Vist el que disposen l’article 11 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, així com
d’altres articles concordants com són el quart i cinquè i 63 a 87 del Decret 214/1990, i
els articles 282.1.a) i 286 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.
Vist el que disposa l’article 13 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de l’Organització Comarcal de Catalunya.
Per tot l’expressat anteriorment, RESOLC:
1- Nomenar, el senyor XJG, com a funcionari interí a temps complert, a raó de 37,5
hores setmanals, per a la cobertura provisional d’una plaça d’enginyer tècnic, grup
de classificació A2, en l’escala d’administració especial, adscrit a l’Oficina Tècnica
del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, amb efectes el dia 24 de maig de 2021 i
establir un període de prova de 6 mesos (exp. G4016-000016/2021).
2- Assignar el Sr. XJG a l’operació Penedès, municipis compromesos amb la
sostenibilitat cofinançada en el Programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020,
eix prioritari 4, d’acord amb la Resolució PRE/1527/2019, de 4 de juny, per la qual
se seleccionen les operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament
pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, amb efectes el dia 1 de juny de 2021.
3- Notificar la present resolució a la persona interessada.
4- Donar trasllat de l’acord al servei de RRHH i PRL, a l’oficina Tècnica i a la
intervenció del Consell Comarcal, als efectes oportuns.

Decret de la Presidència núm. G1009-0044/2021, de 26 de maig de 2021
Núm. expedient: G4010-000004/2021
ANTECEDENTS
El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió d’11 de març de 2021, va
aprovar inicialment les Bases generals dels processos selectius per a l’accés a les
places vacants de la plantilla de personal laboral i funcionarial del Consell Comarcal de
l’Alt Penedès (exp. G7004-000007/2021), publicades íntegrament al BOPB de 6 de
maig de 2021, en extracte al DOGC 8049, de 13 de maig i a la seu electrònica del
Consell Comarcal de l’Alt Penedès (en endavant CCAP).
La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 8 d’abril de 2021, va aprovar
les bases específiques i la convocatòria del procés selectiu mitjançant sistema de
concurs de mèrits amb fase d’apreciació de la capacitat per a la provisió d’una plaça
d’enginyer/a del CCAP adscrit/a a l’oficina tècnica, categoria de tècnic/a superior, grup
de classificació A1, funcionari/ària interí/na i fins a la provisió definitiva de la plaça
(exp. G7004-000009/2021).
El Ple del Consell Comarcal, en sessió de 10 de desembre de 2020, va aprovar la
plantilla de personal i la RLT de la corporació comprensiva de les diferents places de
personal funcionari, laboral i eventual i, modificades en sessió de Ple d’11 de març de
2021.
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La realització d’aquest procés selectiu es regirà per les bases generals, per les
específiques de la convocatòria, i en tot cas, per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora
de les bases de règim local, pel 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, el Reglament
de personal al servei de les entitats locals, aprovat per Decret 214/1990, el Decret
legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció
pública, la Llei 30/1984, de 2 d'agost, sobre mesures per a la reforma de la funció
pública i el Reial Decret Legislatiu 5/2015, pel qual s’aprova l’Estatut bàsic de l’empleat
públic i la resta de normativa que sigui d'aplicació.
El termini de presentació de solꞏlicituds era de 20 dies naturals, comptadors a partir de
l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria al DOCG. La data límit per a
la presentació de solꞏlicituds era el dia 16 de maig del 2021.
D’acord amb el que estableix l’apartat 3.6 de les bases generals, als efectes de
l’admissió de les persones aspirants, es tindran en compte les dades que aquestes
facin constar a la solꞏlicitud i seran responsables de la veracitat de les mateixes.
La presidència del tribunal podrà requerir, als efectes que correspongui, l’acreditació
del compliment dels requisits quan consideri que hi poden haver inexactituds o
falsedats en les quals hagin pogut incórrer les persones aspirants. Si efectuat el
requeriment per la presidència, les persones aspirants no poden acreditar el
compliment dels requisits establerts a aquestes bases o a les bases específiques de la
convocatòria corresponent, podran ser exclosos del procediment de forma motivada,
exceptuant casos de força major.
Vist l’informe emès, pel cap del Servei de RHH i PRL del Consell Comarcal, de data de
signatura de 26 de maig de 2021.
FONAMENTS JURÍDICS
Apartats 3r, 4t, 5è i 6è de les Bases Generals dels processos selectius per a l’accés a
les places vacants de la plantilla de personal laboral i funcionarial del Consell
Comarcal de l’Alt Penedès.
Apartats 3r, 4t, 5è, 6è i 7è de les bases específiques i la convocatòria del procés
selectiu sistema de concurs de mèrits amb fase d’apreciació de la capacitat per a la
provisió d’una plaça d’enginyer/a del CCAP adscrit/a a l’oficina tècnica, categoria de
tècnic/a superior, grup de classificació A1, funcionari/ària interí/na fins a la provisió
definitiva de la plaça (exp. G7004-000009/2021).
Vist el que estableix l’article 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova
el Reglament del personal al servei dels ens locals, en matèria d’aprovació de llistes
d’admissions i de determinació de la data de començament de les proves.
Vist el que disposa l’article 13 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de l’Organització Comarcal de Catalunya.
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Per tot l’expressat anteriorment, RESOLC:
1- Aprovar la llista provisional de les persones aspirants admeses de la convocatòria
G4010-000004/2021, corresponent al procés selectiu mitjançant sistema de
concurs de mèrits amb fase d’apreciació de la capacitat per a la provisió d’una
plaça d’enginyer/a adscrit/a a l’oficina tècnica del CCAP, funcionari/ària interí/na,
tècnic superior, grup de classificació A1, fins a la provisió definitiva de la plaça,
d’acord amb el detall següent:
NOM I COGNOMS
CARLOS PLAZA JIMENEZ
DIEGO CABRERIZO IRITIA
JUAN MARTINEZ GARCIA
MANUEL DAVID ZAMORA
MONTSERRAT MADRIGAL IZQUIERDO
ROGER BEDOS STOUT
ROSER ROMEU ROCHERA
YOLANDA CARBO CASTELLON

2- Establir que no ha acreditat el coneixement de llengua catalana exigit en l’apartat
3, subapartat d, de les bases específiques de la convocatòria, les persones
aspirants següents:
NOM I COGNOMS
DIEGO CABRERIZO IRITIA

En conseqüència, la persona esmentada haurà de superar una prova de nivell de
suficiència de Català (Nivell C) que es valorarà amb la qualificació d’apte o no
apte. Se’ls convoca a la prova específica de llengua catalana, prevista a l’apartat 7
de les bases específiques, el proper dia 3 de juny de 2021, a les 11.00 hores, a
la seu del Consorci de Normalització Lingüística del Penedès (Carrer de Pere el
Gran, 32 de Vilafranca del Penedès).
3- Designar, d’acord amb l’apartat 5è de les bases generals i el 6è de les bases
específiques, les persones titulars i suplents del tribunal qualificador de la
convocatòria selectiva, següents:
Presidència:
Titular:
Sra. Cristina Montserrat Bages, Cap de l’Oficina Tècnica del CCAP.
Suplent: Sr. Joan Rodríguez Salinas, Cap del servei d’Habitatge del CCAP.
Vocalies:
Titular:
Sr. Joan Balanyà Galimany, enginyer adscrit al Servei d’Urbanisme de
la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats de la Diputació de
Barcelona.
Suplent: Sra. Ester Morancho Farré, enginyera adscrita al Servei d’Urbanisme
de la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats de la Diputació de
Barcelona.
Titular:
Sr. Ignasi Mir Gracia, enginyer a proposta de l’EAPC.
Suplent: Sr. Salvador Balcells Mas, enginyer a proposta de l’EAPC.
Secretaria:
El secretari de la Corporació, Sr. Xavier Rodado Honorato, o la persona en qui
delegui.
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45-

6-

7-

Persones Observadores:
La persona representant del Comitè d’Empresa i una persona representant del
Servei de RRHH i PRL del Consell Comarcal.
Constituir el tribunal qualificador del concurs de mèrits, convocant els seus
membres pel dia 10 de juny del 2021, a les 9.30 hores, a les dependències del
Consell Comarcal de l’Alt Penedès.
Convocar a les persones aspirants admeses de la convocatòria G4010000004/2020, pel dia 10 de juny del 2021, a les 10.00 hores, a les dependències
del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.
Les instruccions concretes de la prova es faran públiques a la seu electrònica del
Consell Comarcal.
Advertir a les persones aspirants que disposen de deu dies, a comptar des de
l’endemà de ser exposada la present resolució a la seu electrònica de la
corporació, als efectes d’esmena de defectes d’admissió, reclamacions o recusació
de qualsevol dels membres del tribunal. Si durant aquest període no es presenten
alꞏlegacions, la llista provisional, esdevindrà definitiva sense necessitat d’un
posterior acord i/o comunicació.
Donar trasllat d’aquesta resolució als membres del tribunal qualificador i publicar-la
a la seu electrònica de la corporació.

INTERVENCIONS:
Pol Pagès, Coalició Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal
(ERC):
En el segon Decret de la Presidència núm. G1009-0033/2021, de 3 de maig de
2021, parla de la dedicació de quatre treballadors de la casa. Aquesta
dedicació vol dir que de tot el seu temps laboral aquest tant per cent el
dedicaran únic i exclusivament al PECT? En aquest cas la segona pregunta
seria entenem que llavors, els salaris d’aquests treballadors es finançarien
directament per les entrades del PECT malgrat estiguin pressupostats en el
pressupost ordinari de l’exercici? Moltes gràcies.
President:
Si és així. Aquests treballadors han de treballar per la coordinació del PECT i
es subvencionaran amb el PECT.
El Ple en resta assabentat.
11- Donar compte de Resolucions de la Gerència
Resolució de la Gerència núm. RES-GER-0033-2021, de 3 de maig de 2021
ANTECEDENTS
El departament de Joventut ha emès informe pel qual solꞏlicita la contractació
indicada.
Realitzar el curs de monitor de lleure a Sant Sadurní d’Anoia durant el mes d’octubre
del 2021.
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Que el contractista no ha subscrit, anualment amb el Consell Comarcal, més
contractes menors que individualment o conjuntament superin els 15.000 euros (IVA
no inclòs).
FONAMENTS JURÍDICS
Les facultats atorgades a la Gerència per l’article 16 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Organització Comarcal de
Catalunya.
La base catorzena del “Protocol de la gestió de compres/factures” de les Bases
d’Execució del Pressupost de l’exercici 2021.
PLA FINANCER
Exercici

Aplicació

Descripció

2021

337 2270600

TREBALL PER ALTRES EMPRESES
JOVENTUT 2021

Import
d’IVA)

(exempt

4.325

Per tot l’expressat anteriorment, RESOLC EL SEGÜENT:
1. Adjudicar a l’empresa FUNDACIÓ PERE TARRÉS, amb R5800395E el contracte
menor per PROPOSTA DE DESPESA CURS DE MONITORS DE LLEURE A
SANT SADURNI. OCTUBRE 2021
a. El termini de lliurement/execució del contracte és de 240 dies.
b. El preu d’adjudicació és de 4325 euros (sense IVA) i el preu total del contracte
és de 4325 euros exempt d’IVA
2. Aprovar la Disposició de la Despesa (AD), segons s’estableix, amb càrrec a la
partida número 337 2270600
3. S’entén per l’inici d’execució del contracte l’endemà de la notificació d’aquesta
resolució, a no ser que es fixi una altra data alternativa en el pressupost del
contractista.
4. Facturació. L’empresa adjudicatària ha de seguir les instruccions de facturació que
es troben disponibles a la pàgina web del Consell Comarcal:
Tràmits i Gestions>Proveïdors, en relació als formularis a aportar
Seu Electrònica> Factura Electrònica, en relació a la presentació de la factura
5. Tractament protecció de dades. L’empresa adjudicatària s’obliga al compliment de
tot allò que estableix la normativa vigent aplicable en matèria de protecció de
dades. En especial, a l’art. 28 del Reglament (UE) 2016/679 en relació a les
obligacions del proveïdor (encarregat del tractament) respecte de la protecció de
dades en caràcter personal a les quals tingui accés durant la vigència d’aquest
contracte.
6. Notificar aquesta resolució a l’empresa adjudicatària i, si escau, a la resta
d’empreses que han presentat pressupost.

Resolució de la Gerència núm. RES-GER-0034-2021, de 13 de maig de
2021
Núm. expedient: X4032-000001/2020
AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR (NO OBLIGATORIS), corresponent al mes d’
abril de 2021:
1. alumnes de l’ESCOLA Arrels de Santa Margarida i els Monjos relacionats a l'annex
d’aquesta resolució, per un import total màxim de 3.359,84 €
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2. alumnes de l’ ESCOLA AVINYONET DEL PENEDÈS d’ Avinyonet del Penedès
relacionats a l'annex d’aquesta resolució, per un import total màxim de 722,09 €
3. alumnes de l’ ESCOLA CRISTÒFOR MESTRE de Vilafranca del Penedès
relacionats a l'annex d’aquesta resolució, per un import total màxim de 7.552,07 €
4. alumnes de l’ ESCOLA DR. SAMARANCH I FINA de Santa Margarida i els Monjos
relacionats a l'annex d’aquesta resolució, per un import total màxim de 8.167,87 €
5. alumnes de l’ ESCOLA EL CASTELLOT de Castellví de la Marca relacionats a
l'annex d’aquesta resolució, per un import total màxim de 1.069,64 €
6. alumnes de l’ ESCOLA EL CIRCELL d’ Olèrdola relacionats a l'annex d’aquesta
resolució, per un import total màxim de 1.817,75 €
7. alumnes de ESCOLA EL DRAC de Pacs del Penedès relacionats a l'annex
d’aquesta resolució, per un import total màxim de 580,33€
8. alumnes de l’ ESCOLA EL MONTCAU de Subirats relacionats a l'annex d’aquesta
resolució, per un import total màxim de 972,4 €
9. alumnes de l’ ESCOLA ESTALELLA GRAELLS de Vilafranca del Penedès
relacionats a l'annex d’aquesta resolució, per un import total màxim de 10.052,35 €
10. alumnes de l’ ESCOLA FONT-RÚBIA de Font-rubí relacionats a l'annex
d’aquesta resolució, per un import total màxim de 1.367,1€
11. alumnes de l’ ESCOLA GUERAU DE PEGUERA de Torrelles de Foix
relacionats a l'annex d’aquesta resolució, per un import total màxim de 5.624,37€
12. alumnes de l’ ESCOLA J.J. RÀFOLS de Torrelavit relacionats a l'annex
d’aquesta resolució, per un import total màxim de 1.168,41 €
13. alumnes de l’ ESCOLA JACINT VERDAGUER de Granada, La relacionats a
l'annex d’aquesta resolució, per un import total màxim de 2.726,22 €
14. alumnes de l’ ESCOLA JAUME BALMES de Sant Martí Sarroca relacionats a
l'annex d’aquesta resolució, per un import total màxim de 3.408,92 €
15. alumnes de l’ ESCOLA JOSEP BALTÀ ELIAS de Vilafranca del Penedès
relacionats a l'annex d’aquesta resolució, per un import total màxim de 11.373,33 €
16. alumnes de l’ ESCOLA LA CABANA de Cabanyes, Les relacionats a l'annex
d’aquesta resolució, per un import total màxim de 336,68 €
17. alumnes de l’ ESCOLA LA PAU de Sant Sadurní d'Anoia relacionats a l'annex
d’aquesta resolució, per un import total màxim de 4.850,65 €
18. alumnes de l’ ESCOLA LES FONTS DE GELIDA de Gelida relacionats a
l'annex d’aquesta resolució, per un import total màxim de 6.409,62 €
19. alumnes de l’ ESCOLA LES MORERES de Santa Fe del Penedès relacionats a
l'annex d’aquesta resolució, per un import total màxim de 180,88 €
20. alumnes de l’ ESCOLA LES VINYES de Sant Cugat Sesgarrigues relacionats a
l'annex d’aquesta resolució, per un import total màxim de 78,12 €
21. alumnes de l’ ESCOLA LLEBEIG de Vilobí del Penedès relacionats a l'annex
d’aquesta resolució, per un import total màxim de 1.158,94 €
22. alumnes de l’ ESCOLA MAS I PERERA de Vilafranca del Penedès relacionats a
l'annex d’aquesta resolució, per un import total màxim de 10.545,29 €
23. alumnes de l’ ESCOLA MONTANYANS de Castellet i la Gornal relacionats a
l'annex d’aquesta resolució, per un import total màxim de 1.679,68 €
24. alumnes de l’ ESCOLA MONTCAU de Gelida relacionats a l'annex d’aquesta
resolució, per un import total màxim de 6.625,08 €
25. alumnes de l’ ESCOLA PAU BOADA de Vilafranca del Penedès relacionats a
l'annex d’aquesta resolució, per un import total màxim de 9.459,34 €
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26. alumnes de l’ ESCOLA PAU CASALS de Sant Llorenç d'Hortons relacionats a
l'annex d’aquesta resolució, per un import total màxim de 1.235,48 €
27. alumnes de l’ ESCOLA PONT DE L'ARCADA d’ Olesa de Bonesvalls relacionats
a l'annex d’aquesta resolució, per un import total màxim de 948,02 €
28. alumnes de l’ ESCOLA ROSSEND MONTANÉ d’ Olèrdola relacionats a l'annex
d’aquesta resolució, per un import total màxim de 981,58 €
29. alumnes de l’ ESCOLA SANT DOMÈNEC de Santa Margarida i els Monjos
relacionats a l'annex d’aquesta resolució, per un import total màxim de 2.290,62 €
30. alumnes de l’ ESCOLA SANT JERONI de Sant Pere de Riudebitlles relacionats
a l'annex d’aquesta resolució, per un import total màxim de 1.069,64 €
31. alumnes de l’ ESCOLA SANT JORDI de Subirats. relacionats a l'annex
d’aquesta resolució, per un import total màxim de 823,98 €
32. alumnes de l’ ESCOLA SANTS ABDÓ I SENÉN de Pla del Penedès, El
relacionats a l'annex d’aquesta resolució, per un import total màxim de 732,55 €
33. alumnes de l’ ESCOLA SUBIRATS de Lavern relacionats a l'annex d’aquesta
resolució, per un import total màxim de 182,28 €
34. alumnes de l’ ESCOLA VIROLAI de Puigdàlber relacionats a l'annex d’aquesta
resolució, per un import total màxim de 570,93 €
35. alumnes de l’ IE JACINT VERDAGUER (PRIM) de Sant Sadurní d'Anoia
relacionats a l'annex d’aquesta resolució, per un import total màxim de 5.110,57 €
36. alumnes del IE SANT QUINTI DE MEDIONA (PRIM) de Sant Quintí de Mediona
relacionats a l'annex d’aquesta resolució, per un import total màxim de 1.976,64 €
37. alumnes de la FUNDACIO L'ESPIGA de Vilafranca del Penedès relacionats a
l'annex d’aquesta resolució, per un import total màxim de 569,95 €
38. alumnes del COLꞏLEGI SANT JOSEP de Sant Sadurní d'Anoia relacionats a
l'annex d’aquesta resolució, per un import total màxim de 1.670,94 €
39. alumnes del COLꞏLEGI SANT RAMON de Vilafranca del Penedès relacionats a
l'annex d’aquesta resolució, per un import total màxim de 6.040,04 €
40. alumnes de l’escola FUNDACIO ESCOLA MONTAGUT de Vilafranca del
Penedès relacionats a l'annex d’aquesta resolució, per un import total màxim de
2.644,71 €
41. alumnes de l’escola FUNDACIÓ ESCOLAR SANT JOSEP de Vilafranca del
Penedès relacionats a l'annex d’aquesta resolució, per un import total màxim de
2.090,96 €
42. alumnes de l’escola FUNDACIÓ VEDRUNA CATALUNYA EDUCACIÓ VEDRUNA ST. SADURNÍ de Sant Sadurní d'Anoia relacionats a l'annex d’aquesta
resolució, per un import total màxim de 318,96 €
43. alumnes de l’escola FUNDACIO VEDRUNA CATALUNYA EDUCACIO VILAFRANCA de Vilafranca del Penedès relacionats a l'annex d’aquesta resolució,
per un import total màxim de 4.896,43 €

Resolució de la Gerència núm. RES-GER-0035-2021, de 13 de maig de
2021
Núm. expedient: X4032-000002/2020
AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR (OBLIGATORIS - CENTRES CONCERTATS),
corresponent al mes d’ ABRIL de 2021
1.alumnes de la FUNDACIO L'ESPIGA de Vilafranca del Penedès, relacionats a l'annex
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d’aquesta resolució, per un import total màxim de 1.539,90 €

Resolució de la Gerència núm. RES-GER-0036-2021, de 19 de maig de
2021
ANTECEDENTS
El departament de Empresa i Ocupació ha emès informe pel qual solꞏlicita la
contractació indicada.
En data 19 de novembre de 2020 la Junta de Govern va solꞏlicitar una subvenció al
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc de la Resolució TSF/2831/2020, de
30 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2020, per a la concessió
de subvencions de la línia DONA i l'acció COOR del Programa Treball i Formació
(SOC-TRFO DONA I COOR) (ref. BDNS 532191) destinada a dones en situació d'atur
per un import de 112.580,90€.
En data 30 de desembre de 2020 el Servei d’Ocupació de Catalunya comunica via
EACAT una resolució positiva per import de 112.580,90€.
Atès que la Resolució TSF/2831/2020, de 30 d’octubre, contempla que les persones
participants han de rebre una acció de formació professionalitzadora preferentment
adreçada a l’obtenció d’un certificat de professionalitat de 90 hores de durada.
Atès el perfil administratiu de les quatre participants del programa, es proposa impartir
el mòdul formatiu MF0973_1 Enregistrament de dades de 90 hores del certificat de
professionalitat ADGD0308 Activitats de Gestió Administrativa.
Per a la impartició d’aquesta formació professionalitzadora s’ha solꞏlicitat proposta
formativa i pressupost als següents centres formatius:
 Centre d’Estudis Vilafranca Excellens: ha manifestat no poder oferir aquest
servei actualment.
 CET Penedès: manifesta no poder impartir aquesta formació tant per motius
econòmics com per disponibilitat actual.
 Aula de Formació del Penedès, SL: proposta formativa i pressupost de 2.700€
exempt d’IVA
Que el contractista no ha subscrit, anualment amb el Consell Comarcal, més
contractes menors que individualment o conjuntament superin els 15.000 euros (IVA
no inclòs).
FONAMENTS JURÍDICS
Les facultats atorgades a la Gerència per l’article 16 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Organització Comarcal de
Catalunya.
La base catorzena del “Protocol de la gestió de compres/factures” de les Bases
d’Execució del Pressupost de l’exercici 2021.
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PLA FINANCER
Exercici

Aplicació

2021

241.2279905

Descripció
Treballs realitzats altres empreses,
Treball i Formació DONA

Import (Exempt d’IVA)
2.700€

Per tot l’expressat anteriorment, RESOLC EL SEGÜENT:
1. Adjudicar a l’empresa AULA DE FORMACIO DEL PENEDES, SL, amb B58490897
el contracte menor per CONTRACTE MENOR FORMACIÓ PROF. TREBALL I
FORMACIÓ 2020 LÍNIA DONA-COOR
a. El contracte està emmarcat en el projecte Treball i Formació DONA - COOR
b. El termini de lliurement/execució del contracte és durant l’any 2021
c. El preu d’adjudicació és de 2.700 euros (exempt d’ IVA) i el preu total del
contracte és de 2.700 euros.
2. Aprovar la Disposició de la Despesa (AD), segons s’estableix, amb càrrec a la
partida número 241.2279905
3. S’entén per l’inici d’execució del contracte l’endemà de la notificació d’aquesta
resolució, a no ser que es fixi una altra data alternativa en el pressupost del
contractista.
4. Facturació. L’empresa adjudicatària ha de seguir les instruccions de facturació que
es troben disponibles a la pàgina web del Consell Comarcal:
- Tràmits i Gestions>Proveïdors, en relació als formularis a aportar
- Seu Electrònica> Factura Electrònica, en relació a la presentació de la factura
5. Tractament protecció de dades. L’empresa adjudicatària s’obliga al compliment de
tot allò que estableix la normativa vigent aplicable en matèria de protecció de
dades. En especial, a l’art. 28 del Reglament (UE) 2016/679 en relació a les
obligacions del proveïdor (encarregat del tractament) respecte de la protecció de
dades en caràcter personal a les quals tingui accés durant la vigència d’aquest
contracte.
6. Notificar aquesta resolució a l’empresa adjudicatària i, si escau, a la resta
d’empreses que han presentat pressupost.

Resolució de la Gerència núm. RES-GER-0037-2021, de 19 de maig de
2021
ANTECEDENTS
El departament de Empresa i Ocupació ha emès informe pel qual solꞏlicita la
contractació indicada.
En data 6 de juliol de 2020, per Decret de Secretaria, es va solꞏlicitar una subvenció al
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc de la RESOLUCIÓ TSF/1419/2020,
de 16 de juny, per la qual s'obria la convocatòria extraordinària per a l'any 2020 per a
la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació, que preveu el Decret
llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de
transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID19 (SOC – Treball i Formació COVID-19) (ref. BDNS 511293), adreçada a les
persones inscrites al SOC com a demandants d’ocupació no ocupades a partir del 16
de març de 2020, aquest inclòs i les persones en risc de caure en situació d’atur de
llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni d’ajuts per
millorar la seva ocupabilitat.
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En data 9 d’octubre de 2020 el Servei d’Ocupació de Catalunya comunica via EACAT
una resolució positiva per import de 130.658,13€. La Junta de Govern del dia 22
d’octubre de 2020 va acceptar dita subvenció.
Atès que la Resolució TSF/1419/2020, de 16 de juny, contempla que les persones
destinatàries del programa han de realitzar 60 hores de formació transversal.
Atès que a l’annex 3 d’aquesta Resolució es determina les accions de formació
transversal que es poden realitzar.
Es proposa que les/els 9 participants del programa facin les següents accions de
formació transversal amb un total de 60 hores:
- ADG Habilitats de comunicació (30h)
- ADG Treball en equip (30h)
Per a la impartició d’aquesta formació transversal s’ha solꞏlicitat proposta formativa i
pressupost als següents centres formatius:
 Centre d’Estudis Vilafranca Excellens: ha manifestat no poder oferir aquest
servei actualment.
 CET Penedès: proposta formativa i pressupost de 4.001,40€ (2.000,70€ per
cada acció formativa)
 Aula de Formació del Penedès, SL: proposta formativa i pressupost de 3.900€
Tenint en compte tant la proposta formativa, dades curriculars del formador i objectius
així com el pressupost presentat proposem adjudicar la formació transversal de les/els
9 participants al centre CET Penedès donada l’experiència demostrada i els bons
resultats obtinguts en la impartició de la formació als participants d’altres
convocatòries del programa Treball i Formació.
Que el contractista no ha subscrit, anualment amb el Consell Comarcal, més
contractes menors que individualment o conjuntament superin els 15.000 euros (IVA
no inclòs).
FONAMENTS JURÍDICS
Les facultats atorgades a la Gerència per l’article 16 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Organització Comarcal de
Catalunya.
La base catorzena del “Protocol de la gestió de compres/factures”
d’Execució del Pressupost de l’exercici 2021.

de les Bases

PLA FINANCER
Exercici

Aplicació

2021

241.2279994

Descripció
Treballs realitzats altres empreses,
Treball i Formació COVID-19

Import (IVA inclòs)
4001.4€

Per tot l’expressat anteriorment, RESOLC EL SEGÜENT:
1. Adjudicar a l’empresa CET PENEDÈS, SL, amb B58684747 el contracte menor per
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CONTRACTE MENOR FORMACIÓ TRANSVERSAL TREBALL I FORMACIÓ
COVID19 (ANY 2020)
a. El contracte està emmarcat en el projecte TREBALL I FORMACIÓ COVID 19
b. El termini de lliurement/execució del contracte és de 210 dies.
c. El preu d’adjudicació és de 4001.4 euros (exempt d’ IVA) i el preu total del
contracte és de 4001.4 euros.
2. Aprovar la Disposició de la Despesa (AD), segons s’estableix, amb càrrec a la
partida número 241.2279994
3. S’entén per l’inici d’execució del contracte l’endemà de la notificació d’aquesta
resolució, a no ser que es fixi una altra data alternativa en el pressupost del
contractista.
4. Facturació. L’empresa adjudicatària ha de seguir les instruccions de facturació que
es troben disponibles a la pàgina web del Consell Comarcal:
- Tràmits i Gestions>Proveïdors, en relació als formularis a aportar
- Seu Electrònica> Factura Electrònica, en relació a la presentació de la factura
5. Tractament protecció de dades. L’empresa adjudicatària s’obliga al compliment de
tot allò que estableix la normativa vigent aplicable en matèria de protecció de
dades. En especial, a l’art. 28 del Reglament (UE) 2016/679 en relació a les
obligacions del proveïdor (encarregat del tractament) respecte de la protecció de
dades en caràcter personal a les quals tingui accés durant la vigència d’aquest
contracte.
6. Notificar aquesta resolució a l’empresa adjudicatària i, si escau, a la resta
d’empreses que han presentat pressupost.

Resolució de la Gerència núm. RES-GER-0038-2021, de 27 de maig de
2021
APROVAR LES FACTURES PER LA LIQUIDACIÓ DEL SERVEI DE PRÈSTEC DE
CARPES SEGONS ORDENANÇA FISCAL Nº 13 PER DIVERSOS AJUNTAMENTS
Núm. Factura
26
27
28

Ajuntament
Torrelavit
Vilafranca del Penedès
Subirats

Concepte
Fira de Sant Jordi
Mercat venda cooperatives
Activitats aire lliura escola Lavern
Total

Import
595,95
595,95
3.658,77
4.850,67

Resolució de la Gerència núm. RES-GER-0039-2021, de 27 de maig de
2021
ANTECEDENTS
El departament de Arxiu i Gestió Documental ha emès informe pel qual solꞏlicita la
contractació indicada.
L’Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès, en el marc del projecte de preservació digital i
difusió dels seus fons documentals històrics, necessita realitzar la digitalització de les
Actes dels Plens d’alguns dels Ajuntaments de la comarca que custodia,
concretament l’Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles, que abasta el període 1848
a 1997 (10.467 captures), i l’Ajuntament de Sant Quintí de Mediona, que va de 1849 a
1976 (9032 captures). Un total de 19.500 captures fotogràfiques.
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L’objectiu és poder tenir una còpia digitalitzada per la utilització tant per la consulta
física per part de la ciutadania i investigadors, així com per la incorporació en entorns
web facilitant les cerques i visualització de la documentació històrica sense
necessitats de desplaçaments i així adaptant l’accés als fons documentals mitjançant
les noves tecnologies.
La direcció de l’Arxiu Comarcal ha demanat pressupost a tres empreses que
s’adjunten a l’expedient:
-DINSER: 3.315 € més IVA
-ARTYPLAN: 2.660 € més IVA
-SERVICEPOINT: 5.340 € més IVA.
Així doncs, i conforme amb l’informe de la direcció de l’Arxiu Comarcal, totes les
empreses cobreixen els requisits tècnics i funcionals per fer l’encàrrec, i es proposa
adjudicar a l’empresa Artyplan, que ha presentat l’oferta més econòmica.
Que el contractista no ha subscrit, anualment amb el Consell Comarcal, més
contractes menors que individualment o conjuntament superin els 15.000 euros (IVA
no inclòs).
FONAMENTS JURÍDICS
Les facultats atorgades a la Gerència per l’article 16 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Organització Comarcal de
Catalunya.
La base catorzena del “Protocol de la gestió de compres/factures” de les Bases
d’Execució del Pressupost de l’exercici 2021.
PLA FINANCER
Exercici
2021

Aplicació
332.22269900

Descripció
Despeses de l'Arxiu Comarcal

Import (IVA inclòs)
3.2180,6 €

Per tot l’expressat anteriorment, RESOLC EL SEGÜENT:
1. Adjudicar a l’empresa ARTYPLAN S.L., amb B61963229 el contracte menor per
DIGITALITZACIO ACTES DEL PLE SANT QUINTI DE MEDIONA I SANT PERE DE
RIUDEBITLLES
2.
a. El preu d’adjudicació és de .2660 euros (sense IVA) i el preu total del contracte
és de 3.2180,6 euros.
3. Aprovar la Disposició de la Despesa (AD), segons s’estableix, amb càrrec a la
partida número 332.22269900
4. S’entén per l’inici d’execució del contracte l’endemà de la notificació d’aquesta
resolució, a no ser que es fixi una altra data alternativa en el pressupost del
contractista.
5. Facturació. L’empresa adjudicatària ha de seguir les instruccions de facturació que
es troben disponibles a la pàgina web del Consell Comarcal:
- Tràmits i Gestions>Proveïdors, en relació als formularis a aportar
- Seu Electrònica> Factura Electrònica, en relació a la presentació de la factura
6. Tractament protecció de dades. L’empresa adjudicatària s’obliga al compliment de
tot allò que estableix la normativa vigent aplicable en matèria de protecció de
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dades. En especial, a l’art. 28 del Reglament (UE) 2016/679 en relació a les
obligacions del proveïdor (encarregat del tractament) respecte de la protecció de
dades en caràcter personal a les quals tingui accés durant la vigència d’aquest
contracte.
7. Notificar aquesta resolució a l’empresa adjudicatària i, si escau, a la resta
d’empreses que han presentat pressupost.

Resolució de la Gerència núm. RES-GER-0040-2021, de 27 de maig de
2021
NÒMINES MAIG

El Ple en resta assabentat.
12- Donar compte de les actes de la Junta de Govern de 6, 13 i 20 de maig
de 2021.
El Ple en resta assabentat.

President:
El següent punt, si el senyor Arnabat vol defensar aquesta moció?
Ramon Arnabat Mata, Coalició en Comú Guanyem (ECGP):
L’objectiu d’aquesta moció és fer un posicionament com a Consell Comarcal
davant d’aquest nou organisme creat que és la Taula de Mobilitat del Penedès
que és recollir una sèrie de propostes de millora tant de les estacions com dels
serveis de la R4 que passa per la comarca.
L’Alt Penedès va tenir la sort, a mitjans del segle XIX, al 1865 que una de les
primeres línies ferroviàries ens travesses la comarca i això va significar una
gran avantatge. El problema és que portem unes dècades que aquests serveis
ferroviaris s’han estancat i empitjorat i per tant, des d’En Comú Guanyem
pensem que val la pena que el Consell Comarcal posi el tema sobre la taula i
impulsi les demandes que calgui davant els organismes competents respecte
als serveis i estacions de la R4.
Nosaltres tenim a la comarca sis estacions i no cinc tal com posa en el segon
paràgraf i caldrà esmenar-ho. Aquestes, excepte alguna que darrerament s’ha
fet alguna reforma, doncs les condicions de mobilitat, seguretat, informació,
d’amabilitat, etc., la majoria tenen moltes deficiències. És important perquè el
transport ferroviari i la línia R4 és la que té més viatgers al llarg de l’any de
totes les rodalies de Catalunya, per tant, parlem d’una línia amb gran volum i
segons els propis serveis de rodalies indiquen una mitjana de 130 mil viatges al
dia. D’aquests entre deu i dotze mil es fan pujant i baixant del Penedès, només
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de l’Alt Penedès i, per tant, estem parlant d’un volum considerable de gent que
es mou, una petita part per fer turisme però la gran majoria per necessitat, per
treballar, fer gestions, estudiar, per ser atès pels serveis públics, hospitals, etc.,
és una mobilitat obligada.
El motiu de la moció és que ara tenim sobre la taula dos plans, Pla Director
d’Infraestructures de Transport públic colꞏlectiu de la Regió Metropolitana de
Barcelona (PDI-RM-2021-2030) i el Pla de Rodalies de Catalunya 2020-2030,
que planifica el que es farà en els propers deu anys. El que es farà en aquests
serveis i l’Alt Penedès pràcticament no hi sortim, és a dir, no està previst cap
millora important durant els propers deu anys i si com a Consell Comarcal i
ajuntaments no ens movem estarem en la mateixa situació o pitjor que l’actual.
És en aquest sentit que es fan una sèrie de propostes i que en el nostre parer
són propostes que la majoria d’elles compten amb un ampli consens de la
comarca i del conjunt del Penedès. Una d’elles seria fer una reunió específica
de la Junta de Portaveus i tractar aquest tema i que tots poguéssim plantejar
els dèficits i millores. Una altra seria una reunió d’alcaldes de l’Alt i Baix
Penedès referida a les estacions de la R4. L’altra seria portar aquesta Taula de
Mobilitat del Penedès, que tot just fa 6 mesos que es va constituir però ha de
ser la plataforma a través de la qual plantegem les nostres demandes.
Demandes que puguin sorgir de la reunió de Portaveus però també tres altres
demandes que creiem que tenen un ampli consens:
a) Augmentar la freqüència de trens de la R4 i la R8 per fer més fluid el
trànsit entre el Penedès i el Vallès Occidental, en una primera fase, i el
Vallès Oriental i Maresme (R7), en una fase posterior, avançant cap a
l’eix orbital ferroviari.
b) Prolongar el recorregut dels trens de la RT2 en el tram l’Arboç –
Vilafranca del Penedès per facilitar la connexió ferroviària amb l’àrea de
Tarragona-Reus.
c) Construcció d’una estació intermodal a Vilafranca que permeti la parada
de trens regionals i d’alta velocitat i la seva connexió amb els trens de
Rodalies.
Sobre aquest darrer aspecte sabem que hi ha varies propostes però només
demanem que n’hi hagi una. Després ja discutirem a on. En definitiva l’objectiu
fonamental és posar sobre la taula i davant de les administracions competents
una sèrie de demandes per millorar el funcionament del servei de rodalies i de
les estacions de l’Alt Penedès.
13- Moció que presenta el grup comarcal d’En Comú Guanyem per a la
millora de la mobilitat ferroviària sostenible i pública
El transport ferroviari és un dels principals mitjans de mobilitat interna i externa
de les altpenedesenques i dels altpenedesencs i el més sostenible i, per tant,
cal impulsar-ne el seu ús.
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L’Alt Penedès ha passat de ser capdavantera en infraestructures i serveis des
del segle XIX i ara està a la cua d’ambdós. La nostra comarca pateix un
veritable problema amb el transport ferroviari, tant pel que fa a les
infraestructures, com als serveis, especialment el de rodalies (R4). Actualment,
les sis estacions de ferrocarril de l’Alt Penedès presenten mancances
d’accessibilitat i serveis i problemes de seguretat pels usuaris.
El mal funcionament del servei de Rodalies, concretament de la Línia R4,
provoca conseqüent malestar i queixes de milers d’altpenedesencs i
altpenedesenques que utilitzen aquest servei diàriament. A més, els retards, la
poca freqüència en hores punta i la durada dels trajectes, situa a les usuàries i
usuaris de la nostra comarca en inferioritat de condicions davant dels que
utilitzen altres línies i estacions que s’han modernitzat darrerament.
Les nostres estacions de ferrocarril necessiten reformes urgents per tal de
facilitar els moviments de les persones amb mobilitat reduïda; dotar-les de
serveis públics per a homes, dones, persones amb mobilitat reduïda i fins i tot
espai per atendre les necessitats dels nadons; millorares en l’accessibilitat, la
mobilitat interna i la seguretat.
Cada dia es produeix un gran flux de d’altpenedesenques i altpenedesencs
que es desplacen diàriament a Barcelona, Tarragona i altres poblacions per a
treballar, estudiar, fer us dels serveis públics, comprar o fer gestions. Així com
un gran flux de persones de fora que es desplacen a la nostra comarca per
aquests mateixos motius.
La línia ferroviària de Rodalies que travessa l’Alt Penedès, la R4, és segons la
Generalitat de Catalunya, “una de les línies amb més trànsit de la xarxa de
Rodalia de Barcelona, ja que és utilitzada per uns 134.213 viatgers de mitjana
cada dia laborable”. Molts d’ells son penedesencs, la qual cosa mostra la
necessitat de millorar-ne el servei, fent-lo més segur, puntual, regular, adaptat
a la diversitat d’usuaris.
La necessitat de millorar la mobilitat sostenible, especialment la ferroviària,
contrasta amb el fet que la majoria de planejaments a deu anys vista, com el
Pla Director d’Infraestructures de Transport públic colꞏlectiu de la Regió
Metropolitana de Barcelona (PDI-RM-2021-2030) i el Pla de Rodalies de
Catalunya 2020-2030 no contemplen cap millora substancial en el servei
ferroviari a la comarca de l’Alt Penedès.
El Penedès està immers en el debat del Pla Territorial Parcial del Penedès i
ara és l’hora de prendre la iniciativa: d’analitzar les deficiències i proposar les
millores necessàries que garanteixi una mobilitat sostenible, segura i pública a
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totes les vilafranquines i vilafranquins, penedesencs i penedesenques. En
aquest sentit la formació de la Taula de Mobilitat del Penedès.
Ens cal avançar cap a una millora substancial de la mobilitat sostenible i
pública de les altpenedesenques i dels altpenedesencs:
• Mes ràpida, còmode, segura i assequible econòmicament per a tothom.
• Que faciliti els desplaçaments dels penedesencs i penedesenques als
destins més freqüents, dins i fora de la vila i la vegueria: centres de
treball, d’estudis, de tràmits administratius, ..
• Que redueixi les emissions de CO2, en la lluita contra el Canvi climàtic i
que redueixi l’ús del vehicle privat.
• Que disposi d’una xarxa de comunicacions que possibiliti i equilibri el
desenvolupament del territori.
• Que millori la intermodalitat entre els diversos mitjans de mobilitat.
Assolir aquests objectius seria positiu per a tota la ciutadania altpenedesenca i
penedesenca, però, especialment per a les dones, els joves, la gent gran i les
famílies amb menys recursos econòmics.
La consecució d’aquests objectius tan sols és possible mitjançant la implicació
de les diverses administracions implicades: Estat, Generalitat, Ajuntaments,
Consells Comarcals, ...
Per tot plegat es proposa al Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès
l’adopció dels següents Acords:
1. Convocar una Junta de Portaveus monogràfica per parlar de la situació de
la mobilitat ferroviària i de les millores possibles a la comarca de l’Alt
Penedès, tant pel que fa a serveis, com a estacions.
2. Proposar a la Taula de Mobilitat del Penedès que convoqui una reunió de
les alcaldesses i alcaldes dels municipis de l’Alt Penedès i del Baix
Penedès pels que passa la R4 (Gelida, Sant Sadurní, Subirats, La
Granada, Vilafranca, Santa Margarida i els Monjos, l’Arboç i El Vendrell),
per tal de plantejar una estratègia conjunta per a la millora dels serveis i les
estacions de la línia R4, de manera que facilitin l’accessibilitat i millorin la
seguretat, la informació i la comoditat de les persones usuàries.
3. Fer arribar a la Taula de Mobilitat del Penedès les propostes sorgides de la
Junta de Portaveus que preveu el punt 1, per tal que aquesta les debati i, si
s’escau, les faci arribar al govern de la Generalitat de Catalunya i al govern
espanyol, per tal d’abordar en el mínim termini i la màxima eficàcia
possibles les principals deficiències del transport ferroviari de la comarca
de l’Alt Penedès i del Penedès.
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4. Fer arribar a la Taula de Mobilitat del Penedès les següents propostes que
tenen un ampli consens a la comarca:
a) Augmentar la freqüència de trens de la R4 i la R8 per fer més fluid el
trànsit entre el Penedès i el Vallès Occidental, en una primera fase, i el
Vallès Oriental i Maresme (R7), en una fase posterior, avançant cap a
l’eix orbital ferroviari.
b) Prolongar el recorregut dels trens de la RT2 en el tram l’Arboç –
Vilafranca del Penedès per facilitar la connexió ferroviària amb l’àrea de
Tarragona-Reus.
c) Construcció d’una estació intermodal a Vilafranca que permeti la parada
de trens regionals i d’alta velocitat i la seva connexió amb els trens de
Rodalies.
5. Donar a conèixer aquests acords a als altres Consells Comarcals de la
vegueria del Penedès; als Ajuntaments de la segona corona Metropolitana
de Barcelona, a la Regió Metropolitana de Barcelona, al Departament de
Polítiques digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya, als grups del
Parlament de Catalunya i al Ministerio de Fomento del govern de l’estat.
INTERVENCIONS:
Alba Mitjans, Candidatura d’unitat popular (CUP):
Abans ja ho comentaven en Junta de Portaveus. Compartim tot el que es diu
en la moció a excepció del punt en què es fa referència a l’estació intermodal
de trens. Sempre ha estat un posicionament en contra sobretot pel projecte que
hi havia de fora de Vilafranca, entre Vilafranca i la Granada. No es pot anar a
posar diners en una nova construcció sinó que s’han de posar en el reforç de la
línia de rodalies que és la que fa servir la major part de la gent. En tot cas,
farem una abstenció.
Francisco Romero, Partit dels Socialistes de Catalunya – Coalició de Progrés
(PSC-CP):
Trobem positiva la moció. També ho vam parlar a nivell municipal i aquesta
taula ofereix una oportunitat de fer arribar aquells temes i diferents mocions
que s’han aprovat al Consell i que hem anat presentant i acordant els diferents
grups i cal que aquestes iniciatives arribin i tinguem resposta i puguem avançar
amb aquestes reivindicacions. Per tant endavant.
Pere Sàbat: Coalició Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal
(ERC):
Votarem a favor i tal com hem anat fent durant aquest dos anys hem debatut
moltes mocions sobre mobilitat i més concretament sobre trens. Des del Pla de
millora per les estacions de Renfe fins a mocions en relació a l’eix transversal
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ferroviari per evitar la saturació de la R4 i conduir cap a una bona manera els
trens de mercaderies que passen per la comarca. Per tant, això demostra la
importància d’aquest tema en el present i futur del Penedès en el seu conjunt ja
que depenent de com es resolgui tot plegat ens afectarà a les quatre
comarques i per tant, un cop llegits els punts de la moció i tal com han dit els
companys anteriorment, bona part del que s’exposa a nivell de demandes és
com un recopilatori dels punts que s’han aprovat i debatut perquè ho hem fet
molts cops i segurament hem pogut anar construint un consens a base
d’aquestes mocions apartades entre elles. En aquest sentit, aquí rau la
necessitat i entenem l’objecte de la moció que cal reincidir en aquests
plantejaments perquè és absolutament vital. Totalment d’acord en aprofundir
en les reclamacions que s’apunten en la moció i de fer-la de forma conjunta en
la totalitat del territori. De fet des d’esquerra hem dit mil vegades que cal una
estratègia conjunta sobre trens ja que sinó cadascú fa la seva guerra. Fa anys
que no hi és i és una immensa debilitat pel territori. És imprescindible
l’estratègia i el treball conjunt i trobar tots els mecanismes, òrgans i taules per
establir el punt comú entre tot el territori i considerem que evidentment es fa
tard perquè l’adormiment de les institucions del nostre territori en relació a la
problemàtica gravíssima que representa l’estat actual i futur si no hi fem res en
l’àmbit ferroviari demostra doncs que les institucions del Penedès no han estat
a l’alçada, fins ara, per poder trobar les solucions que el nostre territori
necessita. Per tant, com que el més calent està a l’aigüera tot l’espai que es
pugui aconseguir i tirar endavant comptarà amb el suport d’Esquerra
Republicana i per tant votarem a favor d’aquesta moció.
Jordi Torné, conseller de Joventut, Coalició Junts (JUNTS):

Trobem la moció perfecte i pensem que s’han de fer accions d’aquestes per
millorar l’estat ferroviari a la nostra comarca però sí que dins d’aquesta
demanaríem poder fer un petit canvi de redactat. Trobem interessant convocar
la Junta de Portaveus per parlar d’aquest tema i per posar en comú totes les
idees i mirar d’anar el més junts possibles però el que sí que en el punt núm. 2,
convocar els alcaldes i alcaldesses del Baix Penedès potser no ens pertoca i
caldria modificar el text i dir que el Consell Comarcal proposa a la Taula de
Mobilitat que convoqui als alcaldes i alcaldesses que pertoquin.
President:
Com ho veuria tot això el Ramon Arnabat?
Ramon Arnabat Mata, Coalició en Comú Guanyem (ECGP):
En primer lloc comentar als companys i companyes de la CUP que aquí es
proposa una estació intermodal no s’aposta. Com tots sabem hi ha dues
propostes d’estació intermodal, una a l’estació de Vilafranca i l’altra a les afores
entre Vilafranca i la Granada on actualment és magatzem de l’AVE. Som
conscients d’aquest debat i cadascú té una opinió però el que es proposa és
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que aprofitant que les dues línies passen per Vilafranca, a tocar una de l’altra
doncs que hi hagi la possibilitat que alguns trens regionals parin a Vilafranca i
puguem fer aquest pas de rodalies a regionals. La moció no aposta per una
solució sinó que aposta per la necessitat de que hi hagi això.
Respecte a la proposta de Junts i que ja hem comentat en reunió de Portaveus
doncs, a nosaltres ens sembla correcte. Apoderem aquesta Taula de Mobilitat
d’una vegada ja que des de que es va constituir a la primera reunió ja ha
passat mig any i a veure si aconseguim entre tots posar-la en marxa i veiem bé
la proposta que es fa, que sigui la taula qui convoqui els alcaldes i alcaldesses
afectats.
President:
Per part meva comentar que estic d’acord amb aquesta moció tal com s’ha dit.
No estic d’acord amb alguna cosa que s’ha dit com que des d’Esquerra es diu
que les institucions s’han adormit, en absolut estic d’acord. Les institucions han
treballat i continuen treballant, el món no ha començat avui fa molts dies que
està aquí, i jo personalment juntament amb el diputat Pere Pons i el diputat de
Madrid, en Genís, hem fet rodes de premsa, reivindicacions, hem entrat
mocions i s’ha fet pressió que després, les altres institucions et recolzen o no
recolzen, però d’aquí a que les institucions del Penedès estan adormides és un
abisme i que no està amb la realitat que ha succeït. És una opinió personal i
cadascú té la seva.
Si us sembla bé passarem a votar a la moció amb els canvis proposats i afegir i
saludar al conseller Lluís Valls que ja s’ha incorporat en el plenari. Ara passem
a ser 32 consellers i conselleres i passaríem a la votació.
VOTACIÓ: L’acord és aprovat per 30 vots a favor dels consellers i de les
conselleres presents dels grups polítics comarcals de JUNTS, d’ERC, del PSCCP i d’ECGP i 2 abstencions del grup polític comarcal de la CUP.
14- Informacions de la Presidència.
La informació que us volia traslladar és la presentació que es va fer des de
l’Àrea d’infraestructures de la Diputació de Barcelona aquesta setmana mateix
del Pla zonal de la xarxa local de carreteres. Són actuacions que en el Consell
Comarcal es van debatre l’any 2017. Es van demanar una sèrie de camins que
poguessin ser carreteres i en principi la Diputació ho ha treballat i estudiat amb
els diferents municipis i la proposta que ens van fer que falta que s’acabi de
tancar amb els diferents alcaldes i municipis és la transformació de camí en
carretera el camí de Can Ros, amb una inversió d’un milió quatre-cents
seixanta un mil euros aproximadament, entre Torrelavit i Sant Pere de
Riudebitlles. Una altra seria la millora de seguretat viària entre Moja i Daltmar
amb una inversió de quatre-cents mil euros i afecta al TM Olèrdola i Monjos. La
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tercera actuació és de les Cabanyes a Pacs, millora de seguretat viària amb
una inversió de dos-cents setanta-sis mil euros. Aquesta és la proposta de
Diputació i falta que els alcaldes acabin d’acordar però des del Consell
Comarcal donarem el recolzament que decideixin però sí que celebrem que hi
vulgui haver una inversió tant important a la nostra comarca.
15- Precs i Preguntes.
Pol Pagès, Coalició Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal
(ERC):
La meva pregunta és sobre l’edifici que es vol comprar al Consell Comarcal és
que si ja s’ha tancat i a quin preu s’ha tancat?
President:
No està tancat. Estem demanant autorització que s’ha de demanar a
l’administració local i el preu és la valoració que van fer els nostres equips
tècnics que ronda als quatre-cents deu mil euros que és el preu que s’ha
traslladat a l’administració local perquè autoritzi aquesta compra. Més que
tancar preu és una valoració tècnica d’una entitat independent i supervisada
pels tècnics de la casa.
Afegir tal com s’ha informat en Junta de Portaveus, i si es veu bé per part de
tots els grups, el darrer plenari abans de l’estiu el farem presencial donat que
les ràtios d’ocupació ja han pujat al 70% i tenim un local molt gran i tenim
ganes de veure’ns i saludar-nos en persona. Així doncs, per les vostres
agendes tingueu present que serà presencial.
I sense més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió quan són les
20.25 hores, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
El Secretari

El president

Xavier Rodado Honorato

Xavier Lluch i Llopart

DILIGÈNCIA.- Faig constar, d’acord amb el preceptuat a l’art. 199.1.3 del
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
que l’acta transcrita comprèn 90 pàgines relacionades amb els números de la 1
a la 90.
El Secretari
Xavier Rodado Honorato
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