ACTA NÚM. G1007-000014/2021
JG03062021

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN DEL CONSELL
COMARCAL DEL DIA 3 DE JUNY DE 2021
A Vilafranca del Penedès, quan són les 17.55 hores de la tarda, del dia 3 de juny de
2021, es reuneixen telemàticament els membres de la Junta de Govern d’aquest
Consell Comarcal amb la finalitat de celebrar sessió ordinària, en virtut del que disposa
l’apartat 3 a l’article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local, amb les persones assistents ressenyades tot seguit:
CONSELLERS ASSISTENTS
Xavier Lluch i Llopart, president
Albert Tort i Pugibet, vicepresident primer
Joan Manel Montfort i Guasch, vicepresident segon
Carles Morgades i Àguila, vicepresident tercer
Jordi Ferrer i Durich, vicepresident quart
Lluís Valls i Comas, vicepresident cinquè
Ramon Riera i Bruch, vicepresident sisè
Igualment assisteix, el gerent, senyor Francesc Rosell Bascompte.
Interventor: Jaume Miret Puig
Secretari: Xavier Rodado Honorato.

El president obre la sessió d’acord amb els punts de l’ordre del dia següents:
Ordre del dia
1. Aprovar les actes de les sessions anteriors de 20 i 27 de maig de 2021.

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
2. Adjudicar el contracte per a l’execució de l’actuació Condicionament de

dues àrees de pícnic al parc dels talls a Vilobí del Penedès, inclosa a
l’operació Penedès 360º cofinançada pel PO FEDER de Catalunya
2014-2020, eix prioritari 6.
3. Aprovar el retorn garantia definitiva del contracte menor LOT 1 – Obra

per a l’execució de l’actuació del Sender da la Via Augusta al seu pas
per l’Alt Penedès a l’empresa NOUVERD SCCL.
4. Aprovar la certificació 1a de obra Adequació del Mirador de Circell, del

municipi d’Avinyonet del Penedès, inclosa a l’operació Penedès 360º
cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6,
presentada per l’empresa COVAN OBRES PÚBLIQUES SL.
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5. Aprovar la certificació 3a de l’obra Restauració Interior de la Torre de

Moja a Olèrdola (Fase III), inclosa a l’operació Penedès 360º
cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari,
presentada per l’empresa MCM Projects i Serveis SA.
6. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de l’obra Museïtzació del “Cava

Centre – Sant Sadurní d’Anoia”, inclosa a l’operació Penedès 360º
cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6.
7. Deixar sense efectes el conveni amb l’Ajuntament de Castellví de la

Marca per a la prestació continuada d’assistència tècnica per part del
Consell Comarcal de l’Alt Penedès en matèria enginyeria.
8. Aprovar l’addenda al conveni amb l’Ajuntament de les Cabanyes per a la

prestació continuada d’assistència tècnica per part del Consell Comarcal
de l’Alt Penedès en matèria d’arquitectura i urbanisme.
9. Aprovar el conveni amb la Federació d’Agrupacions de Defensa Forestal

(ADF) per a la salvaguarda del sistema forestal per a l’any 2021.
ÀREA D’ECONOMIA I HISENDA
10. Donar compte de Decrets de la Presidència en relació a l’àrea.
11. Solꞏlicitar a la Diputació de Barcelona el recurs econòmic “Promoció del

canal electrònic en la relació amb les entitats i les empreses”, en el marc
del Catàleg de Serveis 2021-2023 del Pla Xarxa de Governs Locals
2021.
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
12. Aprovar o denegar les solꞏlicituds de prestacions d’urgència social.
13. Aprovar o denegar les solꞏlicituds d’Ajut de Pobresa Energètica.
14. Aprovar o denegar les solꞏlicituds de SAD Social.
15. Aprovar o denegar les solꞏlicituds de SAD dependència, serveis a

prestar per SUMAR, serveis públics d’acció social de Catalunya, SL.
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16. Altes i baixes dels Compromisos Socioeducatius (COSE) a les situacions

de risc greu dels infants i adolescents.
17. Aprovar la pròrroga al conveni de colꞏlaboració amb la Fundació Privada

Mas Albornà per a la gestió del punt de distribució d’aliments de la Unió
Europea.
ÀREA DE PLANS TRANSVERSALS
18. Aprovar l’inici i l’expedient per a la contractació del Servei de menjador

escolar dels centres públics el Roure i La Fassina de la comarca de l'Alt
Penedès
19. Atorgar o denegar les solꞏlicituds d’ajuts individuals de menjador, del

període extraordinari, adreçats a alumnat d’ensenyaments obligatoris, de
segon cicle d’educació infantil i de centres d’educació especial sufragats
amb fons públics de la comarca de l’Alt Penedès, per al curs 2020-2021.
20. Solꞏlicitar subvenció en règim de concurrència no competitiva, a la

Generalitat de Catalunya, destinada al finançament de les escoles de
música de la seva titularitat del curs 2018-2019 i 2019-2020.
21. Aprovar el conveni amb la Fundació Festa Major de Vilafranca del

Penedès per a l’organització d’actes de la Festa Major 2021.
22. Aprovar el conveni amb l’Acadèmia Tastavins Penedès Sant Humbert

per a l’organització de la 14a Edició del Vijazz Penedès.
23. Aprovar el conveni amb l’Institut d’Estudis Penedesencs (IEP) per a la

investigació, l’estudi i la difusió de la cultura de l’Alt Penedès per a l’any
2021.
24. Informar de la inspecció periòdica de les instalꞏlacions juvenils de l’Alt

Penedès (cases de colònies o albergs).
25. Aprovar l’atorgament, extraordinari, d’ajuts adreçats a arrendadors

d’habitatges arrendats mitjançant el programa de borsa de lloguer del
servei comarcal d’habitatge de l’Alt Penedès, sufragats amb fons públics
de la comarca de l’Alt Penedès.
26. Aprovar la concessió de microcrèdits per facilitar l’accés o evitar la

pèrdua de l’habitatge de lloguer de la Borsa de lloguer del Servei
Comarcal d’Habitatge.
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27. Acceptar la solꞏlicitud de cessió de crèdits al Consell Comarcal de l’Alt

Penedès dels drets de cobrament de subvencions i ajuts en matèria
d’habitatge.
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I COMARCAL
28. Acceptar l’ajut econòmic de la Diputació de Barcelona per a la realització

de cursos en el marc del Programa Recull d’Activitats de Suport al Teixit
empresarial del Catàleg de serveis 2021.
29. Solꞏlicitar subvenció, al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya del

Departament de Treball, Afers Social i Família, per a la concessió
destinada a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves
beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, per a l’any
2021, en el marc de la resolució TSF/1556/2021, d’11 de maig.
30. Acceptar l’ajut econòmic de la Diputació de Barcelona, en règim de

concurrència competitiva, actuacions de suport a la indústria per
l’actuació “Millora i dinamització dels PAES de l’Alt Penedès”, en el marc
del Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021.
31. Informació general.
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1- Aprovar les actes de les sessions anteriors de 20 i 27 de maig de 2021.
Vist els esborranys de les actes de la sessions de 20 de maig de 2021, en
sessió ordinària i 27 de maig de 2021, en sessió extraordinària, que han estat
distribuïdes juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia, sense necessitat de
ser llegida en donar-se el supòsit previst en l’art.110.3 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, és aprovada per assentiment dels membres presents
sense esmenes ni correccions i, en conseqüència es converteix en acta a tots
els efectes.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
El president d’aquesta Àrea, senyor Joan Manel Montfort Guasch, presenta les
propostes següents:
2- Adjudicar el contracte per a l’execució de l’actuació Condicionament de
dues àrees de pícnic al parc dels talls a Vilobí del Penedès, inclosa a
l’operació Penedès 360º cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 20142020, eix prioritari 6
La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 13 de maig de 2021, va
aprovar l’inici i l’expedient per a l’execució de l’obra Condicionament de dues
àrees de pícnic al parc dels talls a Vilobí del Penedès, inclosa a l’operació
Penedès 360º cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari
6 (exp. G50386-000001/2021). Igualment, va aprovar el plec de clàusules
administratives que regirà la contractació i la memòria tècnica valorada.
El pressupost base de licitació es va establir en dos mil quatre-cents setanta-nou
euros amb trenta-quatre cèntims (2.479,34 €), IVA exclòs, equivalent al
pressupost net, més l’IVA al tipus vigent, per import de 520,66 €, és a dir, un
pressupost total de licitació de tres mil euros (3.000,00 €), IVA inclòs, d’acord
amb allò establert a l’article 100 LCSP.
La contractació es tramita de forma ordinària i no està subjecta a regulació
harmonitzada, es durà a terme mitjançant procediment obert simplificat abreujat i
amb l’adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració tots avaluables
de forma automàtica, en virtut d’allò que estableixen els articles 145, 146, 159.6 i
concordants de la LCSP.
En data 16/05/2021 es va publicar al perfil del contractant l'anunci de licitació.
S’estableix la data de 28/05/2021, a les 23.59 hores, com a termini de
presentació d’ofertes.
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Les PROPOSICIONS PRESENTADES telemàticament són les que es
relacionen a continuació:
Denominació social

NIF

Data d'entrada

Hora
d'entrada

Registre d'entrada

Crous Expert S.L.

B64582216

19/05/2021

15:52:26

E/006623-2021

LA CYCA PROJECTS AND SERVICES B63876494
SL

27/05/2021

09:34:11

E/0007089-2021

CONSTRUCCIONS F. MUNNÉ, S.A.

28/05/2021

13:14:00

E/0007204-2021

A08867228

De conformitat amb allò establert a l’article 159.6d de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic (LCSP), en el marc del procediment
obert simplificat abreujat, no és necessària la constitució de mesa i l’òrgan de
contractació estar auxiliat per una unitat tècnica formada per la Cap del Servei
Oficina Tècnica / Arquitecte/a i supervisor/a de les actuacions de l’operació
Penedès 360º i el secretari del Consell Comarcal.
En data 31/05/2021 es procedeix a l’obertura de les ofertes:
Denominació social

OFERTA ECONÒMICA

Crous Expert S.L.

2.282,53€ + 479,33€= 2.761,86€

LA CYCA PROJECTS AND
SERVICES SL
CONSTRUCCIONS F.
MUNNÉ, S.A.

2.244,88 €+ 471,42 €= 2.716,30€
2.478,77€+ 520,54€ = 2.999,31€

MILLORA
Termini de garantia + Ampliació en 2
anys
Termini de garantia + Ampliació en 2
anys
No s’amplia el termini de garantia
mínim d’1 any

Es traspassa la documentació a la unitat tècnica per tal que emetin informe de
valoració d’acord amb el que estableix l’apartat H del quadre de característiques
del Plec de clàusules administratives.
En data 01/06/2021 els membres que formen la unitat tècnica emeten informe el
contingut del qual, parcialment transcrit, és el següent:
“...
Totes les empreses han presentat la declaració responsable ben complimentada i
signada segons model dels Plecs Administratius en el perfil del contractant.
Un cop revisada la documentació presentada per les empreses, s’ha realitzat el
següent quadre, seguint les puntuacions definides en els plecs, amb màxim de 50
punts.
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Preu licitació sense IVA
Punts preu
Punts increment termini garantia
TOTAL
Nom empresa
Construccions F. Munné S.A
Crous Expert SL
La Cyca Projects & Services SL

2.479,34 €
45
5
50
Import preu
Sense IVA

2.478,77 €
2.282,53 €
2.244,88 €

Puntuació per
Puntuació Puntuació
increment de garantia preu
total

5
5
5

40,75
44,32
45,00

45,75
49,32
50,00

En el present procediment s’eximeix a l’empresa proposada com adjudicatària
l’acreditació de la solvència així com la constitució de garantia definitiva.
L’empresa es troba inscrita en el RELI, i d’acord amb la clàusula 13 del PCAP es
comprova que està degudament constituïda, el signant de la proposició té poder
bastant per formular l’oferta, i no està incursa en cap prohibició per contractar.
Igualment, es comprova que hi consta actualitzada Documents acreditatius previstos a
l’apartat L.2 del quadre de característiques corresponent a l’assegurança de
responsabilitat civil.
D’acord amb la documentació revisada les sotasignants proposen:
Adjudicar la licitació de l’obra CONDICIONAMENT DE DUES ÀREES DE PÍCNIC A
VILOBÍ DEL PENEDÈS, 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. G5036-000001/2021) a LA CYCA PROJECTS &
SERVICES SL (B63876494), per l’import i la millora proposats per la licitadora”.

Vist l’informe emès, per l’interventor del Consell Comarcal, de data de signatura
de 2 de juny de 2021, en el qual s’informa de l’existència de consignació
adequada i suficient a l’aplicació 1721.65090 del pressupost 2021 “Obra projecte
Penedès 360º” i es proposa disposar el crèdit de l’aplicació per import de
2.716,30€.
Vist el que disposa la clàusula 12, 13, 14 i 16 del plec de clàusules
administratives particulars que regula el contracte en relació a la unitat tècnica.
Vist el que disposen els articles 151, 153, 154, 159.6 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.
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S’ACORDA:
1- Adjudicar el contracte de l’obra Condicionament de dues àrees de pícnic al
parc dels talls a Vilobí del Penedès, 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 (G5036-000001/2021), a
l’empresa LA CYCA PROJECTS AND SERVICES SL (B63876494), per
l’import i la millora següent:

2- Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària mitjançant notificació
electrònica i publicar la resolució d’adjudicació del contracte 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 qual s’efectuarà en el termini de quinze dies hàbils següents al dia en què
s’efectuï la notificació de l’adjudicació.
3- Facultar al president per a la completa execució de l’acord en particular per a
la formalització del contracte.
4- Publicar en el perfil del contractant la formalització del contracte, en el termini
no superior a quinze dies naturals, després del seu perfeccionament.
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.
6- Donar trasllat de l’acord a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat i a la tresoreria del
Consell Comarcal.
VOTACIÓ: L’acord és aprovat per unanimitat.
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3- Aprovar el retorn garantia definitiva del contracte menor LOT 1 – Obra
per a l’execució de l’actuació del Sender da la Via Augusta al seu pas per
l’Alt Penedès a l’empresa NOUVERD SCCL.
La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 19 d’octubre de 2017,
va aprovar adjudicar contracte menor LOT 1 – Obra per a l’execució de
l’actuació del Sender da la Via Augusta al seu pas per l’Alt Penedès a
l’empresa NOUVERD SCCL (CIF F60705415) (exp. G5038-0039/2017), pel
preu de 42.159,53 € + 8.853,50 € (21% IVA) = 51.013,03 €.
En la clàusula cinquena de dit contracte consta:
“Per garantir el compliment de les obligacions que es derivin del present
contracte, s’ha constituït una garantia definitiva mitjançant efectiu, per import
de 2.107,98 €, que serà retornat de conformitat amb el que preveu la legalitat
vigent (annex B).
Per altra banda, l’empresa adjudicatària ha aportat l’import en efectiu de
315,16€ en concepte de publicitat (annex C).”
En la clàusula desena s’estableix:
“El termini de garantia serà de 12 mesos a comptar de la signatura de l’acta de
recepció, tenint en compte que quinze dies abans del compliment del termini
de la garantia, el director facultatiu realitzarà un informe sobre l’estat de les
obres, d’acord amb el que s’estableix en l’article 235 del TRLCSP.”
Tenint en compte que la data de l’acta és de 31 d’octubre de 2018.
La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 25 d’octubre de 2018,
va aprovar la certificació d’obra núm. 1 i última, de l’obra adequació Sender de
la Via Augusta al seu pas per l’Alt Penedès (fase 1 del projecte executiu), i
executada per l’empresa Nou Verd SCCL, (exp. G5038-0039/2017 i X10030033/2018), amb un import executat de 51.010,23€ (IVA inclòs).
L’acta de replanteig de l’obra es va iniciar en data 5 de febrer de 2018 i
finalitza el 31 d’octubre de 2018 (acta de recepció).
En data 30 de juliol de 2020 i amb registre d’entrada al CCAP E/007329-2020,
l’empresa NOUVERD SCCL (CIF F60705415) solꞏlicita la devolució de la
fiança de l’obra esmentada.
Vist l’informe emès, per l’arquitecta del Consell Comarcal, de data de signatura
de 20 de maig de 2021, en el qual consta que ha acabat el període de garantia
de l’obra, sense que s’hagin produït anomalies o desperfectes greus
ocasionats per defecte d’execució.
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Vist l’informe emès, per l’interventor del Consell Comarcal, de data de
signatura de 20 de maig de 2021, en el qual informa que procedeix a la
devolució de la fiança per import de 2.107,98€.
Vist el que disposen els articles 102 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de Contractes del sector
públic.
Vist que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern
Local en virtut de les delegacions expressament delegades per Decret de la
Presidència núm. G1009-0063/2019 de 24 de juliol de 2019.
S’ACORDA:
1- Aprovar el retorn de la garantia definitiva del contracte menor LOT 1 –
Obra, per a l’execució de l’actuació del Sender de la Via Augusta al seu
pas per l’Alt Penedès, a l’empresa NOUVERD SCCL (CIF F60705415)
(exp. G5038-0039/2017 – X1003-0033/2018), per import de 2.107,98€.
2- Notificar el present acord l’empresa interessada.
3- Donar trasllat de l’acord a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat i a la tresoreria
del Consell Comarcal, als efectes oportuns.
VOTACIÓ: L’acord és aprovat per unanimitat.
4- Aprovar la certificació 1a de obra Adequació del Mirador de Circell, del
municipi d’Avinyonet del Penedès, inclosa a l’operació Penedès 360º
cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6,
presentada per l’empresa COVAN OBRES PÚBLIQUES SL.
La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 8
d’octubre de 2020, i donant compte en el Ple en sessió de 12 de novembre de
2020, va adjudicar el contracte de l’obra Lot 1 - Adequació del Mirador del
Circell, del municipi d’Avinyonet del Penedès, inclosa a l’operació Penedès
360º cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6 (exp.
G5036-000001/2020) a favor de l’empresa COVAN OBRES PÚBLIQUES SL
(B43133750).
En data 19 de maig de 2021, amb registre d’entrada E/006636-2021, ha tingut
entrada la certificació mensual de l’obra núm. 1, mes de maig, amb un import
total executat de 36.404,47€ (IVA inclòs) i subscrita per l’empresa COVAN
OBRES PÚBLIQUES SL i signada pel director i el contractista de l’obra.
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Vist l’informe emès, per l’arquitecta del Consell Comarcal, de data de signatura
de 27 de maig de 2021, en el qual es posa de manifest que des del servei
tècnic del Consell Comarcal s’ha comprovat que les obres corresponents a la
certificació s’han executat amb total conformitat amb les prescripcions
tècniques i administratives, i per tant, proposa l’aprovació de la certificació
número 1, per un import de 36.404,47€ (IVA inclòs).
Vist l’informe emès, per l’interventor del Consell Comarcal, de data de
signatura de 27 de maig de 2021, en el qual s’informa de l’existència de
consignació adequada i suficient a l’aplicació 1721.65090 del pressupost 2021
“FEDER Penedès 360º (Eix 6), es proposa aprovar la certificació número 1a
per import 36.404,47€.
Vist el que disposa l’article 240 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic.
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- Aprovar la certificació 1a corresponent al Lot 1 - Adequació del Mirador del

Circell, del municipi d’Avinyonet del Penedès, inclosa a l’operació Penedès
360º cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6
(exp. G5036-000001/2020 – X1003-0026/2018) a favor de l’empresa
COVAN OBRES PÚBLIQUES SL (B43133750), amb càrrec a l’aplicació
1721.65090 del pressupost de 2021, pel preu de 30.086,34€ + 6.318,13€
(21% d’IVA)=36.404,47€ (IVA inclòs), amb el resum de dades de la
certificació següent:
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2- Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària i a l’ajuntament

interessat.
3- Publicar la informació al registre públic de contractes.
4- Donar trasllat de l’acord a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat i a la tresoreria
del Consell Comarcal.
VOTACIÓ: L’acord és aprovat per unanimitat.
5- Aprovar la certificació 3a de l’obra Restauració Interior de la Torre de
Moja a Olèrdola (Fase III), inclosa a l’operació Penedès 360º cofinançada
pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari, presentada per
l’empresa MCM Projects i Serveis SA.
La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 8
d’octubre de 2020 i donant compte en el Ple en sessió de 12 de novembre de
2020, va aprovar adjudicar el contracte de l’obra Restauració Interior de la
Torre de Moja a Olèrdola (Fase III), inclosa a l’operació Penedès 360º
cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6 (G5036000006/2020) a favor de l’empresa MCM PROJECTS I SERVEIS SA (CIF
A61424917) per l’import de 157.629,97€ + 33.102,29€ (21% IVA) =
190.732,26€.
La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 18 de
febrer de 2021, va aprovar la certificació 1a de l’obra Restauració Interior de la
Torre de Moja a Olèrdola (Fase III), inclosa a l’operació Penedès 360º
cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6 (G5036000006/2020 X1003-0017/2018) de l’empresa MCM PROJECTS I SERVEIS
SA (CIF A61424917), pel preu de 9.064,81€ + 1.903,61 € (21%IVA) =
10.968,42€ (IVA inclòs).
La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 18 de
març de 2021, va aprovar la certificació 2a, mes de febrer, de l’obra
Restauració Interior de la Torre de Moja a Olèrdola (Fase III), inclosa a
l’operació Penedès 360º cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020,
eix prioritari 6 (G5036- 000006/2020 - X1003-0017/2018) de l’empresa MCM
PROJECTS I SERVEIS SA (CIF A61424917), pel preu de 14.832,36€ +
3.114,80 € (21%IVA) = 17.947,16 € (IVA inclòs).
En data 11 de maig de 2021, amb registre d’entrada E/005906-2021, ha tingut
entrada la certificació mensual de l’obra núm. 3, mes de març, amb un import
executat de 13.557,93 € (IVA inclòs) i subscrita per l’empresa MCM
PROJECTS I SERVEIS SA i pels membres de la direcció facultativa de l’obra.
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Vist l’informe emès, per l’arquitecta del Consell Comarcal, de data de signatura
de 27 de maig de 2021, en el qual es posa de manifest que des del servei
tècnic del Consell Comarcal s’ha comprovat que les obres corresponents a la
certificació s’han executat amb total conformitat amb les prescripcions
tècniques i administratives de l’obra, i per tant, proposa l’aprovació de la
certificació número 3, per un import d’11.204,90€ + 2.353,03€ (21%IVA) =
13.557,93€ (IVA inclòs).
Vist l’informe emès, per l’interventor del Consell Comarcal, de data de
signatura d’1 de juny de 2021, en el qual s’informa de l’existència de
consignació adequada i suficient a l’aplicació 1721.65090 del pressupost 2021
“Obra projecte Penedès 360º”, es proposa aprovar la certificació número 3 per
import 13.557,93€.
Vist el que disposa l’article 240 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic.
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- Aprovar la certificació 3a, mes de març, de l’obra Restauració Interior de la
Torre de Moja a Olèrdola (Fase III), inclosa a l’operació Penedès 360º
cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6
(G5036- 000006/2020 - X1003-0017/2018) de l’empresa MCM PROJECTS
I SERVEIS SA (CIF A61424917), pel preu d’11.204,90€ + 2.353,03€
(21%IVA) = 13.557,93€ (IVA inclòs), amb el resum de dades de la
certificació següent:
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2- Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària i a l’ajuntament
interessat.
3- Publicar la informació al registre públic de contractes.
4- Donar trasllat de l’acord a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat i a la tresoreria
del Consell Comarcal, als efectes oportuns.
VOTACIÓ: L’acord és aprovat per unanimitat.
6- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de l’obra Museïtzació del “Cava
Centre – Sant Sadurní d’Anoia”, inclosa a l’operació Penedès 360º
cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6.
La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 4 de
febrer de 2021, va aprovar adjudicar el contracte mixt (subministrament i
serveis) per a l’execució de l’actuació Museïtzació del “Cava Centre – Sant
Sadurní d’Anoia”, 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 STOA PROPOSTES CULTURALS I TURISTIQUES
SL (B61566774).
En data 28 de maig de 2021, amb registre d’entrada E/007180-2021, el
coordinador de seguretat i Salut de l’opbra, ha presentat Informe d’aprovació
del pla de seguretat i salut redactat per l’empresa adjudicatària de l’obra
STOA PROPOSTES CULTURALS I TURISTIQUES SL (B61566774), per la
seva corresponent aprovació.
Vist l’informe emès, en data de signatura de 31 de maig de 2021, per
l’arquitecta del Consell Comarcal, en sentit favorable a l’aprovació del pla de
seguretat i salut, redactat per l’empresa adjudicatària STOA PROPOSTES
CULTURALS I TURISTIQUES SL (B61566774).
Vist el que disposa la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos
laborals i els articles 7 i 9 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel
qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres
de construcció.
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- Aprovar el PLA DE SEGURETAT I SALUT, per a l’execució de l’obra
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Museïtzació del “Cava Centre – Sant Sadurní d’Anoia”, inclosa a l’operació
Penedès 360º cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix
prioritari 6 (G5037-000013/2020 – X1003-0030/2018) a favor de l’empresa
STOA PROPOSTES CULTURALS I TURISTIQUES SL (B61566774).
L’empresa contractista donarà trasllat a l’autoritat laboral competent de
l’obertura del centre de treball, als efectes de complimentar el que estableix
l’article 19 del R.D. 1627/97; igualment, haurà de donar informació
adequada del contingut de totes les mesures a adoptar pel que fa a la
seguretat i salut en l’obra al seu servei de prevenció propi o concertat amb
entitat especialitzada; a les persones que intervinguin o concorrin a l’obra; i
als representants dels treballadors, perquè puguin presentar, per escrit i de
forma raonada suggeriments i alternatives que considerin oportunes.
El PLA DE SEGURETAT I SALUT aprovat, estarà a l’obra a disposició
permanent dels mateixos i de la Direcció Facultativa i de la Inspecció de
treball i Seguretat Social i dels òrgans tècnics en aquesta matèria de la
Generalitat de Catalunya.
Qualsevol modificació que es vulgui introduir al Pla aprovat, en funció del
procés de l’obra, d’evolució dels treballs o de les incidències i modificacions
que puguin sorgir durant l’execució de l’obra, requerirà l’informe favorable
previ del coordinador de seguretat i salut per a la seva efectiva aplicació, i
s’haurà de sotmetre al mateix tràmit d’informació, aprovació i trasllat per el
seu coneixement i efectes oportuns.
2- Notificar el present acord a l’empresa i a l’ajuntament interessat.
3- Donar trasllat de l’acord a l’àrea de Territori i Sostenibilitat.
VOTACIÓ: L’acord és aprovat per unanimitat.
7- Deixar sense efectes el conveni amb l’Ajuntament de Castellví de la
Marca per a la prestació continuada d’assistència tècnica per part del
Consell Comarcal de l’Alt Penedès en matèria enginyeria.
La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 6 de febrer de 2020,
va aprovar el conveni de colꞏlaboració amb l’Ajuntament de Castellví de la
Marca, per a la prestació continuada d’assistència tècnica per part del Consell
Comarcal de l’Alt Penedès, en matèria d’enginyeria (exp. G7013000013/2020):
HORES
SETMANA

HORES
MES

HORARI
MATÍ

7

28

dijous

32 €/hora per Enginyeria

32 € euros hora per
Enginyeria

COST
MENSUAL
ENGINYER/A

COST ANUAL
ENGINYER/A

896,00 €

10.752,00 €

VIGÈNCIA INICI / FI

01/03/2020 al
31/12/2020
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La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 17 de desembre de
2020, va provar la pròrroga dels convenis de colꞏlaboració amb ajuntaments de
l’Alt Penedès per a la prestació continuada d’assistència tècnica per part del
Consell Comarcal de l’Alt Penedès en matèria d’enginyeria (exp. G7013000171/2020).
En data 21 de maig de 2021 i amb núm. de registre d’entrada al CCAP
E/006809-2021, l’Ajuntament de Castellví de la Marca, fa arribar resolució
d’alcaldia de 19 de maig de 2021 la qual solꞏlicita la suspensió de dit conveni
en data d’efectes 1 de juny de 2021.
Vist l’informe emès, pel coordinador administratiu de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat, de data de signatura de 25 de maig de 2021.
Vist el que disposen els articles 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i 51 de
la Llei 40/2015, d’ 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
Vist que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern
Local en virtut de les delegacions expressament delegades per Decret de la
Presidència núm. G1009-0063/2019 de 24 de juliol de 2019.
S’ACORDA:
1- Deixar sense efectes el conveni de colꞏlaboració i la pròrroga amb
l’Ajuntament de Castellví de la Marca, per a la prestació continuada
d’assistència tècnica per part del Consell Comarcal de l’Alt Penedès en
matèria d’enginyeria (exp. G7013-000013/2020 i G7013-000171/2020), en
data d’efectes 1 de juny de 2021.
2- Notificar a l’ajuntament interessat.
3- Donar trasllat de l’acord a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat i a la tresoreria
del Consell Comarcal, als efectes oportuns.
VOTACIÓ: L’acord és aprovat per unanimitat.
8- Aprovar l’addenda al conveni amb l’Ajuntament de les Cabanyes per a
la prestació continuada d’assistència tècnica per part del Consell
Comarcal de l’Alt Penedès en matèria d’arquitectura i urbanisme.
La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 6 de febrer de 2020, va
aprovar, entre d’altres, el conveni de colꞏlaboració amb l’Ajuntament de les
Cabanyes, per a la prestació continuada d’assistència tècnica per part del
Consell Comarcal de l’Alt Penedès en matèria d’arquitectura i urbanisme, amb
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una prestació setmanal de 4 hores.
La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 21 de maig de 2020,
va aprovar l’addenda al conveni amb l’ajuntament de les Cabanyes per a la
disminució d’una hora pel que fa la prestació continuada d’assistència tècnica.
La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 22 d’octubre de 2020,
va aprovar l’addenda al conveni de colꞏlaboració amb l’Ajuntament de Les
Cabanyes, per l’increment d’hores en la prestació continuada d’assistència
tècnica per part del Consell Comarcal de l’Alt Penedès en matèria
d’arquitectura i urbanisme (exp. G7013-000024/2020), d’acord amb el detall
següent:
HORES
SETMANA

HORES
MES

HORARI
MATÍ

4

16

Dimecres

PREU
ARQUITECTURA
I URBANISME
39 €/HORA

COST
MENSUAL

COST
ANUAL

VIGÈNCIA INICI FINAL

624,00€

7.488,00€

01/10/2020 fins al
31/12/2020

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 17 de
desembre de 2020, va aprovar la pròrroga del conveni de colꞏlaboració (exp.
G7013-000166/2020) amb vigència de l’1 de gener de 2021 i fins el 31 de
desembre de 2023.
En data actual per raons d’ampliació i disponibilitat de professionals en aquesta
matèria es disposa de la possibilitat de poder ampliar la prestació del servi fins
a cobrir 7 h/setmanals.
D’acord amb l’article 28.1 en relació amb l’article 30 del Text refós de la Llei de
l’organització comarcal de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4
de novembre, correspon al Consell Comarcal prestar assistència tècnica als
municipis que ho requereixin i, en tot cas, ha d’exercir aquestes funcions tenint
en compte les necessitats dels diferents municipis.
L’article 85 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, d’acord amb el qual
correspon a la comarca l’adequada prestació dels serveis municipals en el
territori de la comarca i l’exercici de les competències municipals, en els termes
establerts per la Llei d’organització comarcal de Catalunya i per la legislació de
règim local.
Els articles 47 a 52 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic.
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L’article 150 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
estableix que els ens locals supramunicipals que tenen atribuïdes funcions de
cooperació poden establir convenis i que aquesta facultat s’ha d’exercir amb
criteris objectius i d’acord amb el principi d’igualtat i amb els criteris de
coordinació establerts.
L’article 167 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis, que estableix que la comarca, de
conformitat amb allò que estableixi el programa d’actuació comarcal, podrà
prestar serveis de competència municipal en virtut de delegació o conveni;
alhora, l’article 175 de l’esmentat Decret preveu que en els supòsits de
prestació de serveis per delegació o conveni haurà de garantir-se la intervenció
dels municipis corresponents en la prestació del servei. Finalment, els articles
303, 304 i 308 d’aquest text legal.
Vist l’informe emès pel coordinador administratiu de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat de data de signatura de 28 de maig de 2021.
Vist l’informe emès per l’interventor del Consell Comarcal, de data de signatura
d’1 de juny de 2021, pel qual s’informa favorablement sobre l’aprovació del
conveni.
Vist que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern
Local en virtut de les delegacions expressament delegades per Decret de la
Presidència núm. G1009-0063/2019 de 24 de juliol de 2019.
S’ACORDA:
1- Aprovar l’addenda al conveni de colꞏlaboració amb l’Ajuntament de les
Cabanyes, per l’increment d’hores en la prestació continuada d’assistència
tècnica per part del Consell Comarcal de l’Alt Penedès en matèria
d’arquitectura i urbanisme (exp. G7013-000101/2021), d’acord amb el detall
següent:
EXPEDIENT

G7013-000101/2021

MUNICIPI

LES CABANYES

HORES
SETMANA

HORES
MES

HORARI
MATÍ

39€ /H –
Arquitectura
i urbanisme

7

28

DIMECRES

39 €/h

COST
MENSUAL
(a partir 01
juny)
1.092,00€

2- Deixar sense efectes l’addenda aprovada per acord de la Junta de Govern
del Consell Comarcal, en sessió de 22 d’octubre de 2020 (exp. G7013000024/2020), per la qual s’establia la prestació del servei en 4 hores
setmanals.
3- Facultar al president per a la completa execució de l’acord, en particular, per
a la signatura de l’addenda al conveni.
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4- Notificar el present acord a l’ajuntament interessat.
5- Donar trasllat de l’acord a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat i a la tresoreria
del Consell Comarcal als efectes oportuns.
VOTACIÓ: L’acord és aprovat per unanimitat.
9- Aprovar el conveni amb la Federació d’Agrupacions de Defensa
Forestal (ADF) per a la salvaguarda del sistema forestal per a l’any 2021.
La Federació d’Associacions de Defensa Forestal (ADF) Penedès-Garraf es va
crear l’any 1998. L’objectiu de la mateixa és de vetllar pel patrimoni forestal,
mitjançant la prevenció dels incendis forestals i coordinant els efectius de les
ADF municipals, de l’Alt i Baix Penedès, i del Garraf, des de la seva seu a
l’edifici de la Policia Local de Vilafranca del Penedès.
Per aconseguir els objectius la Federació d’ADF Penedès-Garraf, necessita
d’una estructura que es subvenciona des del moment de la seva fundació i
mitjançant successius convenis de colꞏlaboració amb els consells comarcals
de les respectives comarques.
La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 21 de març de 2019,
es va aprovar el conveni de colꞏlaboració (exp. G7013- 000051/2019) i al
mateix temps, es va cedir una sèrie de material i eines forestals detallades en
un inventari annex al conveni de colꞏlaboració de l’any 2019 per tal que la
Federació en faci ús per a realitzar tasques forestals de prevenció d’incendis
forestals i tasques d’utilitat pública o social amb colꞏlaboració amb el
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya en l’execució de
programes de Treballs en Benefici de la Comunitat (Pacte sisè del conveni de
l’any 2019).
Atesa la necessitat de preservació i millora del medi natural de la comarca, des
del punt de vista de garantir la qualitat de vida tant de la ciutadania del present
com dels de les generacions futures.
El Consell Comarcal, com a conseqüència de la identitat d’objectius, considera
oportú colꞏlaborar mitjançant la Federació en la tasca que realitzen les ADF de
les tres comarques en la salvaguarda d’un sistema forestal que, en bona
mesura, manté la seva continuïtat i unitat a través dels territoris del Baix
Penedès, el Garraf i l’Alt Penedès.
El conveni per a la renovació per l’any 2021 té caràcter bilateral entre el
Consell Comarcal i la Federació d’ADF Penedès-Garraf, renovable anualment.
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Mitjançant escrit amb registre d’entrada E/0007292-2021 de 31/05/2021, la
Federació Federació d’ADF Penedès-Garraf, solꞏlicita la renovació del conveni
per l’any 2021.
Vist l’informe emès, pel coordinador administratiu i la tècnica de Medi Ambient
del Consell Comarcal.
Vist l’informe emès, per l’interventor del Consell Comarcal, de data de
signatura de 27 maig de 2021, en el qual informa favorablement sobre
l’aprovació del conveni i existeix consignació pressupostària adequada i
suficient a la partida 136.48050 “Trasnferència a la Federació d’ADF” per
import de 9.552,00€.
Vist el que disposen els articles 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i 47
a 53 de la Llei 40/2015, d’ 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
Vist que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern
en virtut de les delegacions expressament delegades per Decret de la
Presidència núm. G1009-0063/2019 de 24 de juliol de 2019.
S’ACORDA:
1- Aprovar el conveni de colꞏlaboració entre el Consell Comarcal de l’Alt
Penedès i la Federació d’Agrupacions de Defensa forestal (ADF) PenedèsGarraf (exp. G7013-000107/2021) per a l’any 2021, amb el contingut dels
pactes següents:
“Primer- És objecte d’aquest conveni establir les condicions de colꞏlaboració entre el
Consell Comarcal de l’Alt Penedès (en endavant CCAP) i la Federació
d’Agrupacions de Defensa Forestal Penedès-Garraf (en endavant la FEDERACIÓ)
per a donar continuïtat a l’objectiu comú de la preservació del patrimoni forestal
de la comarca, mitjançant la prevenció i l’extinció dels incendis forestals,
coordinant els efectius de les ADF de cada municipi, de l’Alt i Baix Penedès, i del
Garraf.
Segon- El CCAP ofereix a la FEDERACIÓ suport econòmic atorgant-li la quantitat
de 9.552,00€ (NOU MIL CINC-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS) per aquest any
2021, per aconseguir els seus objectius, obligació econòmica incorporada a
l’aplicació pressupostària 136.48050 del pressupost de 2021.
Alhora, també el CCAP ofereix en espècie, dins el concepte global de subvenció i
ajut atorgat a la Federació, la possibilitat d’utilitzar tot un seguit d’eines per a
coadjuvar a facilitar l’execució de les seves tasques materials.
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La FEDERACIÓ, precisa també d’una infraestructura que li permeti seguir disposant
d’un local convenientment equipat que el CCAP ve garantint des del moment de
la seva fundació.
El suport econòmic del CCAP a la FEDERACIÓ va destinat a despeses corrents de
personal, de lloguer i manteniment d’elements, immobles, mobles i el manteniment
de la flota de vehicles de l’estructura bàsica per a la consecució de l’objectiu del
present conveni.
Tercer- El CCAP farà efectiu aquest
pagaments trimestrals durant tot l’any 2021.

ajut

econòmic

mitjançant

quatre

El pagament corresponent al 4t trimestre no es farà efectiu fins al compliment
efectiu de les dues condicions que tot seguit es transcriuen:
El lliurament, per part de la FEDERACIÓ, de la documentació següent:
- Memòria anual que inclourà l’estat de comtes anual de l’exercici
econòmic i l’obligatorietat de la qual s’estableix al pacte quart.
- Certificat emès pels òrgans competents de l’entitat en el què es faci
constar que reben aportacions dels Consells Comarcals del Baix Penedès i
el Garraf per al sosteniment econòmic de la FEDERACIÓ, la informació
del qual es podrà incorporar al certificat exigit a l’apartat següent relacionat
amb les despeses objecte de subvenció.
Quart- La FEDERACIÓ s’obliga a presentar al CCAP la documentació següent:
- A presentar un certificat expedit per les persones que ostentin la
Presidència i la Secretaria de la FEDERACIÓ, amb el detall de les
despeses a què va destinat el suport econòmic del CCAP (Pacte segon), on
també s’inclouran d’altres subvencions rebudes, sobretot dels consells
comarcals, per tal de justificar el no sobrefinançament. El CONSELL
COMARCAL es reserva la capacitat per poder demanar a la Federació els
comprovants de pagament de les despeses certificades.
- A presentar una memòria explicativa del desenvolupament d’activitats
realitzades corresponent a l’any en curs, aprovada per l’Assemblea General
de l’entitat, comprensiva de les activitats realitzades en aquest exercici, amb
la documentació justificativa de les despeses efectuades pels conceptes
subvencionables.
- A presentar fotografies, documents gràfics amb el logotip del Consell Comarcal.
Cinquè- La FEDERACIÓ, de conformitat amb els seus estatuts, integrarà una
persona representant d’aquest Consell Comarcal, com a membre de ple dret, a la
seva Assemblea General, podent optar a formar part de la seva Junta Directiva.
Sisè- La Federació es compromet a fer servir les eines cedides l’any 2019 pel
Consell Comarcal de forma acurada i sempre d’acord amb la seves pròpies funcions i
utilitats, i a retornar-les a la finalització del servei per les que va ser cedides, en les
condicions de conservació i manteniment adients al servei que hi hagin prestat.
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Setè - La vigència d’aquest conveni té efectes des del dia 1 de gener de 2021 -data
a la qual es retrotrauen els seus efectes- i el de la presentació de la documentació
establerta al seu pacte quart acreditada de forma fefaent i completa, presentació
que no podrà ultrapassar el dia 1 de març de 2022.
Vuitè- El present conveni es pot extingir per les causes següents:
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència.
- Per avinença de les parts signatàries.
- La denúncia.
- L’incompliment dels acords per qualsevol de les parts.
Novè - Les parts signants estan obligades al compliment del que estableix la Llei
Orgànica de Protecció de dades personals i garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD)
3/2018 i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu, i en aquest sentit, es
podran tractar les dades personals facilitades per a la realització de les activitats
objecte del present conveni en els termes que en ell s’estableixen i d'acord amb les
instruccions facilitades pels responsables del seu seguiment. També es comprometen
a no aplicar ni utilitzar les esmentades dades personals per a una finalitat diferent que
no sigui la prestació del servei objecte del conveni i a establir les mesures de
seguretat de naturalesa tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de
les dades personals i evitar la seva alteració, tractament o accés no autoritzat.
Desè.- De conformitat amb el que estableix l'article 8 b) i f) de la Llei 19/2013, de 9 de
desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern (BOE núm.
295 de 10.12.2013) i l’article 14 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780 de
31.12.2014), el Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en relació amb aquest conveni,
farà pública la informació relativa a les parts signants, l’objecte, la vigència, les
obligacions que hi assumeixen, incloent-hi les econòmiques, i qualsevol modificació
que es realitzi.
Onzè - Jurisdicció competent:
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment del conveni
seran resoltes per acord de les parts i a falta d’aquest es podran sotmetre a la
jurisdicció contenciosa administrativa.”

2- Facultar al president per a la completa execució de l’acord, en particular
per a la signatura del conveni.
3- Notificar aquest acord a l’entitat interessada.
4- Donar trasllat de l’acord a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat i a la tresoreria
del Consell Comarcal.
VOTACIÓ: L’acord és aprovat per unanimitat.
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ÀREA D’ECONOMIA I HISENDA
El president d’aquesta Àrea, senyor Carles Morgades Àguila, presenta les
propostes següents:
10- Donar compte de Decrets de la Presidència en relació a l’àrea.
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
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.
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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.

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.
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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.
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
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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.
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).
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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
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
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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:
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
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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:
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
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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
RESULTATS FINALS
IVAN FREIXEDES ALMIRALL
31,00
MANUEL DAVID ZAMORA
30,50
JAVIER JIMENEZ GARCIA
25,00
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,
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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
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.

31

ACTA NÚM. G1007-000014/2021
JG03062021

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.
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
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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.
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
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3-

45-

6-

7-

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).
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.
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.

La Junta en resta assabentada.
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11- Solꞏlicitar a la Diputació de Barcelona el recurs econòmic “Promoció
del canal electrònic en la relació amb les entitats i les empreses”, en el
marc del Catàleg de Serveis 2021-2023 del Pla Xarxa de Governs Locals
2021.
La Diputació de Barcelona, mitjançant el Catàleg 2021-2023: Xarxa de
Governs Locals 2021 ofereix un suport econòmic de promoció del canal
electrònic en la relació amb les entitats i les empreses.
Aquest recurs de suport a activitats que tenen per objectiu impulsar l'ús del
canal digital entre els colꞏlectius obligats a la relació telemàtica amb
l'administració (entitats sense personalitat jurídica, empreses i colꞏlectius
professionals d'obligada colꞏlegiació).
Els tallers han de perseguir un dels següents objectius:
1. Promoure l'ús del canal digital i dels mitjans d'identificació electrònica entre
els colꞏlectius obligats.
2. Ajudar a la petita i mitjana empresa a licitar i facturar de forma electrónica.
3. Donar a conèixer el funcionament de la Finestreta Única Empresarial.
4. Ajudar a les entitats locals en la tramitació i justificació de subvencions.
5. Ajudar a les gestories en la seva relació amb l'administració.
6. Ajudar a colꞏlectius professionals o socials concrets en la seva relació amb
l'administració.
7. Donar a conèixer de forma pràctica el dret d'accés a la informació pública
El termini per presentar la solꞏlicitud del recurs és fins el 30 de setembre de
2021 i l’import subvencionable no pot superar el llindar de 100€/hora de taller.
Vist l’informe emès, per la cap de l’Oficina Comarcal de Suport a
l’Administració Electrònica del Consell Comarcal, de data de signatura de 26
de maig de 2021.
Vist que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern
Local en virtut de les delegacions expressament delegades per Decret de la
Presidència núm. G1009-0063/2019 de 24 de juliol de 2019.
S’ACORDA:
1- Solꞏlicitar a la Diputació de Barcelona el recurs econòmic “Promoció del
canal electrònic en la relació amb les entitats i les empreses”, en el
marc del Catàleg de Serveis 2021-2023 del Pla Xarxa de Governs Locals
2021 (exp. G7016-000038/2021), per import total solꞏlicitat de 480 €, amb el
següent desglòs:
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Taller

Durada

Cost

Import solꞏlicitat
Diputació

2h

240€

200€

2h

240€

200€

Taller sobre Certificat digital, Idcat Mòbil
Identitat digital i Signatura Electrònica - ús
simple i eficient
Taller sobre Factura Electrònica

2- Trametre la solꞏlicitud a través de la Plataforma de tramitació del Pla Xarxa
de Governs Locals, accessible des del Portal de tràmits dels ens locals i
altres administracions de la Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona.
3- Donar trasllat de l’acord a l’Oficina Comarcal de Suport a l’Administració
Electrònica i a la tresoreria del Consell Comarcal, als efectes oportuns.
VOTACIÓ: L’acord és aprovat per unanimitat.”
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
El president d’aquesta Àrea, senyor Jordi Ferrer Durich, presenta les propostes
següents:
12- Aprovar o denegar les solꞏlicituds de prestacions d’urgència social.
Dins de les competències bàsiques comarcals recollides en la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local es contemplen, en el article 25.2,
apartat e, la prestació de serveis socials i de promoció i reinserció.
La Llei 13/2006 de prestacions socials de caràcter econòmic determina el règim
jurídic propi de les prestacions socials de caràcter econòmic, establint drets
subjectius per a determinades situacions i regles bàsiques que guiaran el
procés d’atorgament de prestacions econòmiques.
La Llei 12/2007 d’11, d’octubre de serveis socials, que en el seu article 17
estableix com una de les funcions dels equips bàsics d’atenció social la gestió
de prestacions d’urgència social i la tramitació de les prestacions econòmiques
d’àmbit comarcal o municipal les altres que li siguin atribuïdes.
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès ha de donar compliment als principis que,
en funció de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques, han d’imperar en la relació entre
l’administració i la ciutadania en matèria d’objectivitat, transparència,
proporcionalitat, confiança legítima, bona fe, eficàcia i eficiència dels serveis
públics; particularment en un àmbit tan sensible com és el de l’atenció a les
persones en situació de vulnerabilitat i exclusió social.
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El Consell Comarcal de l’Alt Penedès contempla com actuació comarcal
preeminent i rellevant l’ajut a persones i famílies en situació de vulnerabilitat
social. Sense perjudici del benestar individual i familiar, la consecució d’índexs
de cohesió social al municipis de la comarca, esdevé una condició per al
creixement econòmic i social del mateix.
El Ple del Consell Comarcal, en sessió de 18 de gener de 2018, va aprovar el
Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social del Consell
Comarcal de l’Alt Penedès, el qual va ser modificat pel Ple, en sessió de 12 de
juliol de 2018.
Es va sotmetre a informació pública sense que es presentessin reclamacions i
l’aprovació va esdevenir definitiva publicant-se el text íntegrament al BOPB de
4 d’octubre de 2018 i en extracte al DOGC núm. 7728, de 17 d’octubre de
2018.
La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 17 de
desembre de 2021, va aprovar obrir la convocatòria per a les prestacions
econòmiques de caràcter social del Consell Comarcal de l’Alt Penedès
regulades pel Reglament publicat íntegrament al BOPB de 4 d’octubre de 2018,
amb les dotacions màximes inicialment disponibles de 19.560€ per als ajuts
destinats a urgència social (exp. G7004-000019/2020), amb càrrec de
l’aplicació 231.48020 del pressupost de 2021.
De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es va publicar extracte
de la convocatòria al BOPB de 19 de gener de 2021 (CVE2021001138) i codi
BDNS (Identif.): 544335.
Les solꞏlicituds presentades han estat valorades per les persones professionals
del Servei de Benestar Social i compleixen amb els criteris establerts en el
Reglament.
Vist l’informe emès, per la cap del Servei de Benestar Social del Consell
Comarcal, de data de signatura de 27 de maig de 2021 (inf. 76/2021).
Vist l’informe emès, per l’Interventor de la corporació, de data de signatura el
dia 27 de maig de 2021, en el qual s’informa de l’existència de disponibilitat
pressupostària per atendre la despesa a l’aplicació 231.48020 del pressupost
de 2021.
Vist que l’òrgan competent per resoldre sobre la concessió o denegació de les
prestacions solꞏlicitades és la Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt
Penedès d’acord amb el que estableix l’article 10 Reglament de prestacions
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econòmiques de caràcter social del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.
S’ACORDA:
1- Aprovar les solꞏlicituds per a prestació d’ajuts d’urgència social al Consell
Comarcal de l’Alt Penedès (exp. G5054-000020/2021) a les persones
beneficiàries i pels conceptes següents:
NUM. EXP

PERSONES
BENEFICIÀRIES

MUNICIPI

CONCEPTE

X2004-000097/2021

J.E.A.C

CASTELLVÍ DE LA MARCA

AT. MENORS

220,00 €

X2004-000102/2021

E.R.S

GELIDA

HABITATGE

328,00 €

X2004-000104/2021

I.B

GELIDA

HABITATGE

510,00 €

X2004-000105/2021

G.P.R

GELIDA

HABITATGE
TOTAL

IMPORT

406,40 €
1.464,40 €

2- Notificar el present acord a les persones interessades.
3- Donar trasllat de l’acord al Servei de Benestar Social i a la tresoreria del
Consell Comarcal, als efectes oportuns.
VOTACIÓ: L’acord és aprovat per unanimitat.
13- Aprovar o denegar les solꞏlicituds d’Ajut de Pobresa Energètica.
La Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència
en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, l’article 6, apartat 2n, disposa
que les administracions públiques han de garantir el dret d’accés als
subministraments bàsics d’aigua potable, de gas i d’electricitat a les persones i
unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial, mentre duri aquesta
situació.
El Reial Decret 897/2017, de 6 d’octubre, pel qual es regula la figura del
consumidor vulnerable, el bo social i altres mesures de protecció per als
consumidors domèstics d’energia elèctrica. En els termes i condicions que
s’estableixin per reglament, els subministraments a consumidors que tinguin la
condició de vulnerables severs i que estiguin sent atesos pels serveis socials
de les administracions públiques competents en relació amb els
subministraments esmentats pel fet de trobar-se, en atenció a la seva renda, en
risc d’exclusió social, tenen caràcter d’essencials.
Així mateix, per tenir la condició de consumidors vulnerable sever en risc
d’exclusió social i de conformitat amb el Reial Decret Llei 7/2016, de 23 de
desembre, el Reial decret determina que el cost de la seva factura elèctrica ha
de ser cofinançat per l’Administració pública corresponent i per les empreses
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comercialitzadores d’energia elèctrica. En aquestes condicions, aquesta norma
determina la impossibilitat que el subministrament d’aquest colꞏlectiu de
consumidors en risc d’exclusió social es pugui veure suspès.
El Ple del Consell Comarcal, en sessió de 18 de gener de 2018, va aprovar el
Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social del Consell
Comarcal de l’Alt Penedès, el qual va ser modificat pel Ple, en sessió de 12 de
juliol de 2018.
Es va sotmetre a informació pública sense que es presentessin reclamacions i
l’aprovació va esdevenir definitiva publicant-se el text íntegrament al BOPB de
4 d’octubre de 2018 i en extracte al DOGC núm. 7728, de 17 d’octubre de
2018.
La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 17 de
desembre de 2021, va aprovar obrir la convocatòria per a les prestacions
econòmiques de caràcter social del Consell Comarcal de l’Alt Penedès
regulades pel Reglament publicat íntegrament al BOPB de 4 d’octubre de 2018,
amb les dotacions màximes inicialment disponibles de 24.508€ per als ajuts
destinats a la pobresa energètica (exp. G7004-000019/2020), amb càrrec a
l’aplicació 231.48026 del pressupost de 2021.
De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es va publicar extracte
de la convocatòria al BOPB de 19 de gener de 2021 (CVE2021001138) i codi
BDNS (Identif.): 544335.
Les solꞏlicituds presentades han estat valorades per les persones professionals
del Servei de Benestar Social.
Vist l’informe emès, per la cap del Servei de Benestar Social, de data de
signatura de 27 de maig de 2021 (inf. 75/2021).
Vist l’informe emès, per l’Interventor de la corporació, de data de signatura el
dia 27 de maig de 2021, en el qual s’informa de l’existència de disponibilitat
pressupostària per atendre la despesa a l’aplicació 231.48026 del pressupost
de 2021.
Vist que l’òrgan competent per resoldre sobre la concessió o denegació de les
prestacions solꞏlicitades és la Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt
Penedès d’acord amb el que estableix l’article 10 Reglament de prestacions
econòmiques de caràcter social del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.
S’ACORDA:
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1- Aprovar les solꞏlicituds d’ajuts de pobresa energètica (exp. G5054000021/2021) següents:
NUM. EXP

INICIALS

MUNICIPI

CONCEPTE

X2004-000096/2021

M.G

SANT SADURNÍ D'ANOIA

SUBMINIS (LLUM)

X2004-000098/2021

R.C.A

SANT SADURNÍ D'ANOIA

SUBMINIS (LLUM)

X2004-000099/2021

V.M.R.G

GELIDA

SUBMINIS (LLUM + GAS)

X2004-000100/2021

A.O.I

SANT SADURNÍ D'ANOIA

SUBMINIS (LLUM)

X2004-000101/2021

N.E.U.C

SANT SADURNÍ D'ANOIA

SUBMINIS (LLUM)

X2004-000103/2021

S.E.J

VILOBÍ DEL PENEDÈS

SUBMINIS (LLUM)
TOTAL

IMPORT
71,45 €
120,73 €
210,00 €
45,65 €
123,41 €
70,00 €
641,24 €

2- Notificar el present acord a les persones interessades.
3- Donar trasllat de l’acord al Servei de Benestar Social i a la intervenció del
Consell Comarcal, als efectes oportuns.
VOTACIÓ: L’acord és aprovat per unanimitat.
14- Aprovar o denegar les solꞏlicituds de SAD Social.
El Ple de 7 d’octubre de 2010 va aprovar inicialment el Reglament dels serveis
d’atenció domiciliària, que regula el Servei públic d’Atenció Domiciliària (SAD)
en tots els seus aspectes, tant en el de caràcter SOCIAL com el que fa
referència a la DEPENDÈNCIA a l’Àrea Bàsica competència del Consell
Comarcal de l’Alt Penedès, publicat íntegrament al BOPB de 7 de gener de
2011 (CVE núm. de registre: 022010037717).
El SAD SOCIAL, està destinat a persones i/o unitats de convivència en situació
de risc social i amb dificultats d’adaptació social, i consta dels serveis següents:
 Cura de la persona i de la llar.
 Atenció de famílies o nuclis en situació de risc social, vulnerabilitat o
desestructuració.
Aquest conjunt d’accions o serveis s’organitzen mitjançant un pla d’atenció
social individual, familiar o convivencial i es realitzen en el domicili de la
persona beneficiària, per part de personal qualificat i preparat (treballadors/es
familiars).
Aquesta intervenció l’accepta la persona beneficiària voluntàriament a través del
pla d’atenció social individual. S’efectua de forma discontínua i el temps i la
intensitat van d’acord amb les necessitats de cada persona beneficiària i de la
disponibilitat del servei.
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La finalitat del servei és promoure una millor qualitat de vida dels ciutadans i
ciutadanes, potenciant la seva autonomia personal i unes condicions adients de
convivència en el seu propi entorn familiar i socio comunitari.
El Ple de 7 d’octubre de 2010 va aprovar provisionalment l’ordenança fiscal
núm. 10 reguladora de la Taxa per a la prestació del servei d’atenció domiciliària
a les persones en situació de dependència, la qual es troba publicada
íntegrament al BOPB de 31 de desembre de 2010 (CVE núm. de registre:
022010037120).
Ateses les solꞏlicituds presentades de SAD Social.
La Comissió tècnica d’avaluació del SAD ha procedit a estudiar les solꞏlicituds
de SAD social, en base al barem establert en el Reglament, i ha determinat la
idoneïtat o no del servei.
Vist l’informe emès, per la cap del Servei de Benestar Social del Consell
Comarcal, de data de signatura de 27 de maig de 2021, en el qual es proposen
altes i modificacions de SAD Social que s’hi relacionen (inf. 77/2021) (exp.
X2002-000018/2021).
Vist el que disposen els articles 10, 11 i 12 del Reglament dels serveis d’atenció
domiciliària i l’ordenança fiscal núm. 10 reguladora de la Taxa per a la prestació
del servei d’atenció domiciliària a les persones en situació de dependència.
Vist que l’òrgan competent per resoldre sobre la concessió o denegació del SAD
és la Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès d’acord amb el
que estableix l’article 11 del Reglament dels serveis d’atenció domiciliària, que
regula el Servei públic d’Atenció Domiciliaria (SAD).
S’ACORDA:
1- Aprovar el SAD SOCIAL pels conceptes següents:
Núm. registre

CONCEPTE

NÚM.
EXP
HESTIA

Inicials

E/006727-2021

ALTA

2021/42

JAG

2016/43

JGB

2013/102

DCR

E/006728-2021
E/006729-2021

MODIFICA
CIÓ
MODIFICA
CIÓ

E/0007031-2021

ALTA

2021/48

CCG

E/0007048-2021

ALTA

2021/44

PCS

Municipi

SANT SADURNÍ
D'ANOIA
SANT SADURNÍ
D'ANOIA
SANT SADURNÍ
D'ANOIA
OLESA DE
BONESVALLS
CASTELLET I LA
GORNAL

Hores
SETMANA
TF

Copagament
usuari €/h

1

----

1

MENSUAL

1

MENSUAL

3

----

2

----

Motiu

Resolució

SUPORT
PERSONAL
SUPORT
PUNTUAL
MILLORA
SITUACIÓ
SUPORT
FAMILIAR
SUPORT
PERSONAL

2- Notificar el present acord a les persones interessades.
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3- Donar trasllat de l’acord al Servei de Benestar Social del Consell Comarcal,
als efectes oportuns.
VOTACIÓ: L’acord és aprovat per unanimitat.
15- Aprovar o denegar les solꞏlicituds de SAD dependència, serveis a
prestar per SUMAR, serveis públics d’acció social de Catalunya, SL.
El SAD DEPENDÈNCIA, està destinat a persones dependents, i consta dels
serveis següents:
 Atenció i cura a persones dependents, reconegudes pel sistema de
dependència (SAAD).
 Neteja de la llar.
Els Serveis d’Ajuda a domicili són una prestació que ofereix un conjunt organitzat
i coordinat d’accions que es realitzen bàsicament a la llar de la persona i/o
família, dirigides a proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport social
a aquelles persones i/o famílies amb dificultats de desenvolupament o
d’integració social o manca d’autonomia personal. Aquest conjunt d’accions o
serveis es realitzen per part de personal qualificat i preparat (treballadors/es
familiars). Aquesta intervenció l’accepta la persona beneficiària voluntàriament a
través del pla d’atenció social individual. S’efectua de forma discontínua i el
temps i la intensitat van d’acord amb les necessitats de cada persona
beneficiària i de la disponibilitat del Servei.
La finalitat del servei és promoure una millor qualitat de vida dels ciutadans i
ciutadanes, potenciant la seva autonomia personal i unes condicions adients de
convivència en el seu propi entorn familiar i socio comunitari. Van adreçades a
atendre les mancances d’autonomia personal, tot cobrint les necessitats
bàsiques de la vida diària, procurant que totes les accions promoguin
l’autonomia i les capacitats de les persones usuàries.
La prestació i execució material d’aquest servei es realitza, per part de SUMAR,
serveis públics d’acció social de Catalunya, SL i el Consell Comarcal realitza la
supervisió tècnica del servei.
El Ple de 7 d’octubre de 2010 va aprovar inicialment el Reglament dels serveis
d’atenció domiciliària, que regula el Servei públic d’Atenció Domiciliària (SAD) en
tots els seus aspectes, tan en el de caràcter SOCIAL com el que fa referència a
la DEPENDÈNCIA a l’Àrea Bàsica competència del Consell Comarcal de l’Alt
Penedès, publicat íntegrament al BOPB de 7 de gener de 2011 (CVE núm. de
registre: 022010037717).
El Ple de 7 d’octubre de 2010 va aprovar provisionalment l’ordenança fiscal núm.
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10 reguladora de la Taxa per a la prestació del servei d’atenció domiciliària a les
persones en situació de dependència, la qual es troba publicada íntegrament al
BOPB de 31 de desembre de 2010.
Ateses les solꞏlicituds presentades de SAD dependència.
La Comissió tècnica d’avaluació del SAD ha procedit a estudiar cadascuna de
les solꞏlicituds presentades de SAD, en base al barem establert en el Reglament,
i ha determinat la idoneïtat o no del servei.
Vist l’informe emès, per la cap del Servei de Benestar Social del Consell
Comarcal, de data de signatura de 27 de maig de 2021, en el qual es proposen
altes i baixes de SAD DEPENDÈNCIA, que s’hi relacionen (inf. 78/2021) (exp.
X2002-000019/2021).
Vist el que disposen els articles 10, 11 i 12 del Reglament dels serveis d’atenció
domiciliària i l’ordenança fiscal núm. 10 reguladora de la Taxa per a la prestació
del servei d’atenció domiciliària a les persones en situació de dependència.
Vist que l’òrgan competent per resoldre sobre la concessió o denegació del SAD
és la Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès d’acord amb el que
estableix l’article 11 del Reglament dels serveis d’atenció domiciliària, que regula
el Servei públic d’Atenció Domiciliaria (SAD).
S’ACORDA:
1- Aprovar el SAD Dependència pels conceptes següents:
Núm. registre

E/00069992021
E/00070022021
E/00070012021
E/00070052021
E/00070062021
E/00070072021

Concepte

ALTA
BAIXA

Núm. exp.
Hestia

2021/45
2019/28

Inicials

MR.E.C.
MR.M.G

ALTA

2021/43

JAR

BAIXA

2021/1

JDA

ALTA
ALTA

2021/41
2021/46

SDS
RMC

Municipi

LES CABANYES
SUBIRATS
SANT PERE DE
RIUDEBITLLES
SANT MARTÍ
SARROCA
VILOBÍ DEL
PENEDÈS
SANT MARTÍ
SARROCA

Hores
MENSUAL
TF
AUX
16.62€ 14.35€

------12
---8
----

Copagame
nt usuari
€/h

Motiu

Resolució

8

----

PROJECTE
AJUNTAMENT

ACCEPTAT

----

----

CANVI DE GRAU

ACCEPTAT

8

----

ACCEPTAT

----

----

SUPORT PERSONAL
NO DISPONIBILITAT
HORÀRIA

----

----

ACCEPTAT

8

----

SUPORT PERSONAL
PROJECTE
AJUNTAMENT

ACCEPTAT

ACCEPTAT

2- Notificar el present acord a les persones interessades.
3- Donar trasllat de l’acord a SUMAR, serveis públics d’acció social de
Catalunya, SL.
4- Donar trasllat de l’acord al Servei de Benestar Social del Consell Comarcal,
als efectes oportuns.
VOTACIÓ: L’acord és aprovat per unanimitat.
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16- Altes i baixes dels Compromisos Socioeducatius (COSE) a les
situacions de risc greu dels infants i adolescents.
El Compromís socioeducatiu (d’ara endavant COSE) és un conveni de
naturalesa pública, del que deriven drets i obligacions per les parts signatàries,
que són, d’una banda, ens local responsable de l’EAIA encarregat d’elaborar el
document, i, de l’altra, els progenitors, tutors o guardadors. És un acte
administratiu resolutori o finalitzador del procediment, concretament, una forma
de terminació convencional del procediment, prevista en l’article 88 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú.
Aquest document ha de contenir la descripció i l’acreditació de la situació de
risc, la seva avaluació i la concreció de les mesures que s’aplicaran des dels
serveis socials bàsics o des d’altres serveis especialitzats per a la superació
de la situació perjudicial.
El COSE ve regulat per la Directriu General d’actuació 2/2010, de 29 de
desembre, per la qual es modifica la Directriu 1/2010, de 30 de juny, sobre
l’elaboració del COSE previst en l’article 103.4 de la llei 14/2010, de 27 de
maig, dels drets i les oportunitats en la infància i adolescència.
En aquesta directriu que s’acaba d’esmentar s’estableix que:
1. És l’EAIA qui elabora el COSE d’acord amb el model que estableix la
mateixa directriu.
2. Seguidament un responsable de l’ens local i la família signa el compromís.
3. Després de la signatura de les parts, es lliure una còpia del COSE a les
persones següents:
a. Als progenitors, tutors o guardadors a través de l’EAIA referent.
b. A l’EAIA referent.
c. A la Direcció general d’atenció a la infància i adolescència a través del
SÍNIA, sistema d’informació de la infància i adolescència-SÍNIA- de la
DGAIA, a través del qual l’EAIA comunica totes les actuacions
realitzades i annexa tots els documents generats. Aquest serà també, el
cas del COSE.
d. Als Serveis socials bàsics (professional de referència) a través d’EAIA.
4. El COSE estableix una data de finalització, la qual es pot prorrogar pel
termini que sigui acordat per les parts signatàries.
5. Per últim, el COSE pot finalitzar per diferents motius que ja esmenta la
directriu abans esmentada. Aquesta finalització s’ha de realitzar a través
d’una resolució de finalització.
6. Durant la vigència del COSE es pot generar una modificació del mateix o
un trasllat per canvi de territori.
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Vist l’informe emès, per la cap del servei de Benestar Social del Consell
Comarcal, de data de signatura de 27 de maig de 2021 (inf. 79/2021).
S’ACORDA:
1- Resoldre les obertures, tancaments, pròrrogues, modificacions i trasllats
dels Compromisos Socioeducatius (COSE) a les situacions de risc greu
dels infants i adolescents (exp. X2009-000006/2021) següents:
Nº EXPEDIENT DEL MENOR
ER-173744-2018
ER-173746-2018
ER-196292-2019

ESTAT DEL COSE
TANCAMENT
TANCAMENT
TANCAMENT

2- Comunicar la present resolució a la DGAIA. Aquest comunicat el portarà a
terme l’Equip d’Atenció a la infància i adolescència a través del sistema
d’informació de la infància i adolescència SÍNIA.
VOTACIÓ: L’acord és aprovat per unanimitat.
17- Aprovar la pròrroga al conveni de colꞏlaboració amb la Fundació
Privada Mas Albornà per a la gestió del punt de distribució d’aliments de
la Unió Europea.
La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 16 de juliol de 2020,
va aprovar el conveni entre el Consell Comarcal de l’Alt Penedès i la Fundació
Privada Mas Albornà (exp. G7013-000086/2020), amb l'objecte de gestionar el
punt de distribució dels aliments provinents de la Unió Europea per la seva
posterior distribució entre els Ajuntaments i entitats de la comarca en la seu de
la nau que la Fundació Privada Mas Albornà té en el Polígon Sant Pere
Molanta d’Olèrdola, Av. Mare de Deu de Montserrat 91.
La Fundació Mas Albornà recollirà els aliments que el Consell Comarcal els
farà arribar a la nau mitjançant transportista assignat i custodiarà els mateixos
durant un període màxim de 3 dies des de la seva arribada. Un cop s’hagin
rebut els aliments, la Fundació Mas Albornà prepararà els lots corresponents a
cada Ajuntament o entitat a partir de la informació que el Consell Comarcal els
haurà traslladat.
El projecte es desenvoluparà en tres fases: la primera compresa dins del mes
de juliol, la segona entre els mesos d’octubre/novembre, i la tercera fase entre
els mesos de febrer/març de 2022.
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Les dates concretes es determinaran de manera consensuada i conjunta al
llarg de cada fase. Des del departament de comunicació de Mas Albornà es
realitzarà la difusió als mitjans de comunicació de la colꞏlaboració en el
projecte conjunt d’ambdues entitats. La vigència d’aquest conveni és d’1 any a
partir de la data de signatura del mateix, essent prorrogable 1 any més si
ambdues parts mostren acord.
La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 22 d’abril de 2021, va
aprovar solꞏlicitar, un any més, la participació del Consell Comarcal de l’Alt
Penedès com a organització associada al repartiment (OAR) en el Programa
2021 d’ajuda alimentària del Fons d’Ajuda Europea per a les Persones Més
Desfavorides (FEAD) a Espanya (exp. G7013-000058/2021) gestionat per
Creu Roja Espanyola.
El Consell Comarcal Alt Penedès, treballa per fomentar la participació
ciutadana en general i, en particular, la de les associacions i fundacions que
tenen com a objectiu principal la millora de la qualitat de vida de la ciutadania.
El Consell Comarcal, tal i com s’estableix en l’article 78 de la Llei 11/2007, d’11
d’octubre de Serveis Socials, ha de fomentar d'una manera preferent la creació
i la participació de les entitats sense ànim de lucre en l'acompliment d'activitats
de serveis socials.
La Fundació Privada Mas Albornà és una institució permanent, sense ànim de
lucre i al servei de l'interès general, que té per finalitat la millora, en tots els
àmbits, de les condicions de vida de les persones amb discapacitat psíquica o
malaltia mental, realitzant serveis d’integració socio-laboral.
Aquest any 2021 i part de l’any 2022 es segueixen realitzant les diferents fases
del Programa Operatiu d’Ajuda Europea als més desfavorits FEAD 2021.
El conveni subscrit amb la fundació privada Mas Albornà, en data 28 de juliol
de 2020, estableix que la vigència del conveni és d’1 any a partir de la data de
la signatura del mateix, essent prorrogable 1 any més si ambdues parts
mostren acord.
Vist l’informe emès, per la cap del servei de Benestar Social del Consell
Comarcal de data de signatura el dia 31 de maig de 2021 (inf. 83/2021).
Vist el que disposen els articles 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i 47
a 53 de la Llei 40/2015, d’ 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
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Vist que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern
en virtut de les delegacions expressament delegades per Decret de la
Presidència núm. G1009-0063/2019 de 24 de juliol de 2019.
S’ACORDA:
1- Aprovar la pròrroga al conveni entre el Consell Comarcal de l’Alt Penedès i
la Fundació Privada Mas Albornà per a la gestió del punt de distribució
d’aliments de la Unicó Europea (exp. G7013-000086/2020).
El projecte es desenvoluparà en tres fases: la primera compresa dins del
mes de juliol, la segona entre els mesos d’octubre/novembre, i la tercera
fase entre els mesos de febrer/març de 2022.
S’estableix la vigència de la pròrroga del conveni amb efectes de data
d’inici el 29 de juliol de 2021 i fins a la finalització de 28 de juliol de 2022.
La resta de clàusules del conveni es mantenen igual.
2- Facultar al president per a la completa execució de l’acord, en particular
per a la signatura de la pròrroga del conveni.
3- Notificar el present acord a l’entitat interessada.
4- Donar trasllat de l’acord al servei de Benestar Social i a la tresoreria del
Consell Comarcal als efectes oportuns.
VOTACIÓ: L’acord és aprovat per unanimitat.
ÀREA DE PLANS TRANSVERSALS
El president d’aquesta Àrea, senyor Albert Tort Pugibet, presenta les propostes
següents:
18- Aprovar l’inici i l’expedient per a la contractació del Servei de menjador
escolar dels centres públics el Roure i La Fassina de la comarca de l'Alt
Penedès
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès té competències en la gestió d’aquest
servei, el qual comporta prestacions directes a la ciutadania.
El Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de
la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, en el seu article 25.1c, determina
que correspon als Consells Comarcals l’exercici de les competències que li són
delegades o encarregades de gestionar, sempre que aquest fet s’acompanyi de la
transferència de recursos necessaris pel seu exercici.
La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, preveu a l'article 159.5 que els
Consells Comarcals poden assumir la gestió dels serveis de menjador escolar i
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d'altres serveis escolars, d'acord amb el que s'estableixi per reglament. L'article 6
de dita Llei, estableix que les administracions públiques, a fi de facilitar l'accés en
condicions d'equitat als serveis escolars de menjador i transport durant els
ensenyaments obligatoris i en els ensenyaments declarats gratuïts, han d'oferir
ajuts als alumnes que visquin en poblacions sense escola, en nuclis de població
allunyats o en zones rurals, als alumnes amb discapacitats i als alumnes amb
necessitats educatives especifiques reconegudes.
El Decret 219/1989, d'1 d'agost, estableix la delegació de determinades
competències de la Generalitat a les comarques en matèria d'ensenyament.
L'article 8 estableix que l'assignació a cada comarca dels recursos econòmics,
materials i personals serà objecte de conveni individualitzat entre Generalitat de
Catalunya i la corresponent comarca.
D'acord amb aquestes previsions, el Decret 160/1996, de 14 de maig, regula el
servei escolar de menjador als centres docents públics de titularitat del
Departament d'Ensenyament. L’article 3 d’aquest Decret estableix que en els
centres públics de titularitat del Departament d’Ensenyament que imparteixen
ensenyaments dels nivells obligatoris i/o d’educació infantil, es podrà prestar el
servei escolar de menjador.
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès i el Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya tenen signat conveni per a la delegació al Consell
Comarcal de les competències quant a la gestió del servei de transport escolar i
per a la gestió del servei escolar de menjador i altres prestacions en matèria
d’ensenyament.
El servei escolar de menjador als centres docents públics és una prestació
complementària d’ajuda a l’escolarització i es regula, per una banda, com un
servei que s’ha de garantir amb caràcter preceptiu i com una prestació de
caràcter opcional que tots els centres poden oferir.
La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 5
d’agost de 2019, va aprovar adjudicar el contracte del Servei de menjador escolar
dels centres públics d’educació primària de la comarca de l'Alt Penedès (exp.
G5038-000014/2019) a l’empresa SERHS FOOD AREA SL.
La durada del contracte era pel curs escolar 2019-2020 i la Junta de Govern del
Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 10 de setembre de 2020, va
aprovar la pròrroga I i última del contracte.
Les escoles El Roure i La Fassina han solꞏlicitat novament al Consell Comarcal la
gestió del seu menjador escolar essent necessari la tramitació d’un nou expedient
de licitació per a la prestació del servei de menjador en el proper curs escolar.
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Les necessitats per a la correcta execució del contracte consten en el plec de
prescripcions tècniques.
El present contracte s’estima idoni atès que el Consell Comarcal no pot prestar
directament el servei del menjador escolar, ja que no disposa de la infraestructura
ni els mitjans humans, tècnics i materials suficients per organitzar i gestionar la
correcta execució del servei.
L’article 116.1 de la Llei de Contractes del Sector Públic 9/2017, de 8 de
novembre, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives
del Parlament Europeu i Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE (LCSP) disposa: “La
signatura de contractes per part de les administracions públiques requereix la
tramitació prèvia de l’expedient corresponent, que l’inicia l’òrgan de contractació
motivant la necessitat del contracte en els termes que preveu l’article 28
d’aquesta Llei”.
Aquesta contractació es tramitarà de forma ordinària i l’adjudicació es farà
mitjançant procediment obert, no subjecte a regulació harmonitzada, en aplicació
dels articles 22.1c, 116, 117 i 156 a 158 de la LCSP, de conformitat amb els
requisits que s’hi estableixen.
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 procediment, dels criteris d’adjudicació i
de la resta de requeriments previstos a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, LCSP.
Vist l’informe emès per l’interventor del Consell Comarcal, de data 1 de juny de
2021, en el qual s’informa que existeix consignació pressupostària adequada i
suficient a l’aplicació 326.48031 “Transferències d’ensenyament menjador no
obligatori”, es proposa autoritzar el crèdit de l’aplicació per import de 213.978,07€
(IVA inclòs).
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.
Vist el que disposen els articles 17, 22, 116, 117, 122, 124, 156, 308 i 309 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 les delegacions expressament delegades per Decret de la Presidència
núm. G1009-0063/2019 de 24 de juliol de 2019.
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S’ACORDA:
1- Aprovar l’inici i l’expedient de contractació del Servei de menjador escolar
dels centres públics el Roure i La Fassina de la comarca de l'Alt Penedès
(G5038-000008/2021).
2- Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques que regirà la
contractació del servei esmentat.
3- 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 màxim de TRES CENTS ONZE MIL DOS CENTS
QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS (311.240,83€), IVA
exclòs, tenint en compte el pressupost base de licitació més la possible
pròrroga i les modificacions que el plec preveu, d’acord amb el següent
desglossament:
• Import del contracte (3 cursos escolars, IVA exclòs): 194.525,52 €
• Import de la possible pròrroga (1 pròrroga d’1 curs escolar, IVA
exclòs) 64.841,84 €
• Modificacions 20%: 51.873,47 €

MENJAR

NOMBRE
MÀXIM DE
MENÚS
DIA

PREU DIA
IVA
EXCLÒS

LINIA FREDA

28

13,01 €

TIPUS

CENTRE
EDUCATIU
EL ROURE I
LA FASSINA

PREU
DIA IVA
INCLÒS

PREU
ESTIMAT
CURS IVA
EXCLÒS

PREU BASE
LICITACIÓ
3 CURSOS IVA
EXCLÒS

14,31 €

64.841,84 €

194.525,52 €

1 PRORROGA
IVA EXCLÒS

PREU BASE
LICITACIÓ
I PRORROGA
IVA EXCLÒS

MODIFICACI
Ó 20%

TOTAL 4
CURSOS +
MOFICACIONS

64.841,84 €

259.367,36 €

51.873,47 €

311.240,83 €

PREVISIO
INICIAL

PRORROGA

MODIFICACIONS
( 20 %)

VEC

Contracte

ANY 2021 (SET‐DES) 71 DIES

25.863,88 €

5.172,78 €

31.036,66 €

Contracte

ANY 2022 (GENER‐DESEMBRE) 178 DIES

64.841,84 €

12.968,37 €

77.810,21 €

Contracte

ANY 2023 (GENER‐DESEMBRE) 178 DIES

64.841,84 €

12.968,37 €

77.810,21 €

Contracte

ANY 2024 (GENER‐ JUNY 107 dies)

38.977,96 €

Pròrroga

ANY 2024 (SETEMBERE‐DESEMBRE) 71 DIES

25.863,88 €

5.172,78 €

31.036,66 €

Pròrroga

ANY 2025 (GENER‐ JUNY 107 dies)

38.977,96 €

7.795,59 €

46.773,55 €

194.525,52 € 64.841,84 €

51.873,47 €

311.240,83 €

7.795,59 €

El pressupost base de licitació del contracte, calculat per a una durada inicial
de 3 cursos escolars, s’estableix en CENT NORANTA QUATRE MIL CINCCENTS VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA DOS CÈNTIMS (194.525,52
€) més l’IVA al tipus vigent del 10%, per import de 19.452,55 €, és a dir, un
pressupost total de licitació de DOS CENTS TRETZE MIL NOU-CENTS
SETANTA VUIT EUROS AMB SET CÈNTIMS (213.978,07 €), IVA inclòs.
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APLICACIÓ

IMPORT

CONTRACTE

PRESSUPOSTÀRIA

IVA NO INCLÒS

2021 Menjador no obligatori

326.48031
Equivalent per al
exercici
Equivalent per al
exercici
Equivalent per al
exercici

2022 Menjador no obligatori
2023 Menjador no obligatori
2024 Menjador no obligatori

IVA

TOTAL

25.863,88 €

2.586,39 €

28.450,27 €

64.841,84 €

6.484,18 €

71.326,02 €

64.841,84 €

6.484,18 €

71.326,02 €

38.977,96 €

3.897,80 €

42.875,76 €

194.525,52 €

19.452,55 €

213.978,07 €

Es declara la despesa pluriennal amb la distribució de les anualitats següents:
CONTRACTE

PRESSUPOSTÀRIA

IVA NO INCLÒS

2021 Menjador no obligatori

326.48031
Equivalent per al
exercici
Equivalent per al
exercici
Equivalent per al
exercici

25.863,88 €

2.586,39 €

28.450,27 €

64.841,84 €

6.484,18 €

71.326,02 €

64.841,84 €

6.484,18 €

71.326,02 €

38.977,96 €

3.897,80 €

42.875,76 €

194.525,52 €

19.452,55 €

213.978,07 €

2022 Menjador no obligatori
2023 Menjador no obligatori
2024 Menjador no obligatori

El cost del curs s’ha calculat pel preu dia per 178 dies lectius.
La despesa prevista per aquest contracte s’imputarà a l’aplicació 326.48031 del
pressupost de l’exercici 2021.
Pel que fa la despesa per l’exercici 2022, 2023 I 2024 el seu finançament es
subordinarà al crèdit que per a l’esmentat exercici 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.
4- Tramitar aquesta contractació, que no està subjecta a regulació
harmonitzada d’acord amb l’article 22.1c LCSP, de forma ordinària, per
procediment obert i adjudicar-la per l’aplicació de més d’un criteri
d’adjudicació, d’acord amb el que disposen els articles 145, 146 i
concordants de la LCSP.
5- Aprovar l’inici dels tràmits necessaris per a la licitació del servei esmentat
per tal que es puguin presentar les proposicions en el termini de 15 dies
naturals.
6- Publicar l’anunci de licitació en el perfil del contractant del Consell Comarcal
d’acord amb l’article 135 LCSP.
7- Establir els membres que formaran part de la mesa de contractació:
Presidència:
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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- Donar trasllat de l’acord al servei d’Ensenyament i a la tresoreria del Consell
Comarcal.
VOTACIÓ: L’acord és aprovat per unanimitat.
19- Atorgar o denegar les solꞏlicituds d’ajuts individuals de menjador, del
període extraordinari, adreçats a alumnat d’ensenyaments obligatoris, de
segon cicle d’educació infantil i de centres d’educació especial sufragats
amb fons públics de la comarca de l’Alt Penedès, per al curs 2020-2021.
La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 19 de
març de 2020 i ratificades pel Ple del Consell Comarcal, en sessió de 14 de
maig de 2020, va provar inicialment les Bases reguladores per a l’atorgament
d’ajuts individuals de menjador adreçats a alumnat d’ensenyaments obligatoris,
de segon cicle d’educació infantil i de centres d’educació especial sufragats amb
fons públics de la comarca de l’Alt Penedès, per al curs 2020-2021 (G7004000011/2020), amb càrrec de l’aplicació 326.48031 del pressupost de 2020.
Es va publicar l’anunci de les bases, en el BOPB de data 2 d’abril de 2020 (CVE
2020009724), en la seu electrònica del CCAP, per un període de vint dies
hàbils, als efectes de reclamacions. Transcorregut el termini assenyalat no es
presenten alꞏlegacions, quedant, les bases, elevades a definitives.
La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 21 de
maig de 2020, va aprovar la convocatòria dels ajuts regulats a les Bases
reguladores per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador adreçats a
alumnat d’ensenyaments obligatoris, de segon cicle d’educació infantil i de
centres d’educació especial sufragats amb fons públics de la comarca de l’Alt
Penedès, per al curs 2020-2021 (G7004-000011/2020).
S’ha publicat la convocatòria dels ajuts al BOPB de 28 de maig de 2020, a la
Base de Dades Nacional de Subvencions amb el número d’identificació 506988,
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en els termes establerts a la Llei general de subvencions, i al tauler d’anuncis de
la seu electrònica.
Amb caràcter extraordinari es podrà demanar l’ajut posteriorment al termini
ordinari, en els supòsits següents:
- Alumnat de nova matriculació. Les famílies d’alumnat de P3 i matriculats en
posterioritat a l’últim dia del termini ordinari podran presentar la solꞏlicitud en
els terminis que s’estableixin en la convocatòria corresponent.
- Alumnat d’unitats familiars que la seva situació econòmica s’hagi vist
greument afectada per causa de força major i degudament justificada amb
posterioritat a la finalització del termini ordinari de presentació, podran
presentar solꞏlicitud com a màxim al 30 d’abril de 2021.
S’han rebut 4 noves solꞏlicituds de termini extraordinari corresponents a 4
trasllats d’expedient entre consells comarcals, que compleixen els supòsits
establerts en el punt 5.4.2 de les bases.
Vist l’informe emès, per la cap del Servei d’Ensenyament del Consell Comarcal,
de data de signatura de 28 de maig de 2021.
Vist el que disposen bases i valorades les solꞏlicituds i la documentació
presentada pel servei corresponent del Consell Comarcal.
Vista l’existència de consignació suficient a l’aplicació 326.48031 del pressupost
de 2021.
Vista que la competència per a l’aprovació de l’atorgament o denegació dels
ajuts de menjador correspon a la Junta de Govern d’acord amb el que disposen
les bases reguladores dels ajuts.
S’ACORDA:
1- Atorgar els ajuts individuals de menjador pel curs 2020-2021, de les
solꞏlicituds rebudes durant el període extraordinari (exp. G5054000043/2020), per a la utilització del servei escolar de menjador a l’alumnat
escolaritzat en els nivells d’ensenyament obligatori i en el segon cicle
d’educació infantil de la comarca de l’Alt Penedès, als quals no correspon la
gratuïtat del servei, amb valoració de les condicions econòmiques, familiars i
socials dels solꞏlicitants, i en funció de la disponibilitat econòmica del
Consell Comarcal que disposi per cada curs escolar, a l’alumnat solꞏlicitant i
que resumidament són els següents:
Beques atorgades (període extraordinari)
100%

Totals
2
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70%
TOTAL

2
4

2- Publicar la present resolució al taulell d’anuncis de la seu electrònica del
Consell Comarcal. Aquesta substituirà la notificació individualitzada, de
conformitat amb el que disposa l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
3- L’acte de resolució de la subvenció esgota la via administrativa, d’acord
amb el que disposa l’article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i
contra ell podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició en el termini
d’un mes a comptar del següent al de la seva publicació en tauler
d’anuncis de la seu electrònica del Consell Comarcal, o bé directament
recurs contenciós- administratiu davant dels Jutjats contenciosos
administratius de la província de Barcelona, dins del termini màxim de
dos mesos.
4- Donar trasllat de l’acord al servei d’Ensenyament i a la tresoreria del
Consell Comarcal.
VOTACIÓ: L’acord és aprovat per unanimitat.
20- Solꞏlicitar subvenció en règim de concurrència no competitiva, a la
Generalitat de Catalunya, destinada al finançament de les escoles de
música de la seva titularitat del curs 2018-2019 i 2019-2020.
En data 26 de gener de 2021 es publica al DOGC núm. 8326, l’Ordre
EDU/7/2021, de 22 de gener, per la qual s’aproven les bases reguladores del
procediment de concessió de subvencions, als ens locals de Catalunya,
destinades al finançament de les escoles de música de la seva titularitat, del
curs 2018-2019 i del curs 2019-2020.
En data 12 de maig de 2021 es publica al DOGC núm. 8408, la Resolució
EDU/1404/2021, de 5 de maig, per la qual s’obre el procediment de
convocatòria pública per a la concessió de subvencions, als ens locals de
Catalunya, destinades al finançament de les escoles de música de la seva
titularitat, del curs 2018-2019 i del curs 2019-2020 (ref. BDNS 562568).
Les línies de subvenció són les següents:
Línia 01: Escoles de música d'ens locals de Catalunya del curs 2018-2019.
Línia 02: Escoles de música d'ens locals de Catalunya del curs 2019-2020.
En l’apartat 4 de dita convocatoria s’estableix: “Els ens locals interessats
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poden presentar les seves solꞏlicituds i la documentació que estableixen les
bases reguladores 4 i 5, en el termini de 20 dies hàbils, a partir de l'endemà de
la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.”, per tant, el termini finalitza el
proper 9 de juny de 2021 i cal que es trameti mitjançant la Plataforma de les
Administracions Públiques (EACAT).
FONAMENTS JURÍDICS
ORDRE EDU/7/2021, de 22 de gener, per la qual s’aproven les bases
reguladores del procediment de concessió de subvencions, als ens locals de
Catalunya, destinades al finançament de les escoles de música de la seva
titularitat, del curs 2018-2019 i del curs 2019-2020.
RESOLUCIÓ EDU/1404/2021, de 5 de maig, per la qual s’obre el procediment
de convocatòria pública per a la concessió de subvencions, als ens locals de
Catalunya, destinades al finançament de les escoles de música de la seva
titularitat, del curs 2018-2019 i del curs 2019-2020 (ref. BDNS 562568).
Vist l’informe emès, per la cap del Servei d’Ensenyament del Consell
Comarcal, de data de signatura de 28 de maig de 2021.
Vist que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern
Local en virtut de les delegacions expressament delegades per Decret de la
Presidència núm. G1009-0063/2019 de 24 de juliol de 2019.
S’ACORDA:
1- Solꞏlicitar subvencions al Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya, en règim de concurrència no competitiva, destinades al
finançament de l’Escola de Música de l’Alt Penedès (EMAP) pels cursos
2018-2019 i 2019-2020 (exp. G7016-000037/2021), d’acord amb el detall
següent:
 Línia 01: Escoles de música d'ens locals de Catalunya del curs
2018-2019.
Número d'alumnat matriculat de 4 a 18 anys que finalitzen el curs
escolar: 310
Import solꞏlicitat: 153.636,50 €
 Línia 02: Escoles de música d'ens locals de Catalunya del curs
2019-2020.
Número d'alumnat matriculat de 4 a 18 anys que finalitzen el curs
escolar: 371
Import solꞏlicitat: 244.751,90 €
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2- Trametre les solꞏlicituds i la documentació corresponent a través de la
plataforma de l'Extranet de les Administracions Catalanes (EACAT).
3- Donar trasllat de l’acord al servei d’ensenyament i a la tresoreria del
Consell Comarcal, als efectes oportuns.
VOTACIÓ: L’acord és aprovat per unanimitat.
21- Aprovar el conveni amb la Fundació Festa Major de Vilafranca del
Penedès per a l’organització d’actes de la Festa Major 2021.
La Festa Major de Vilafranca, com a festa d’arrel tradicional, va ser declarada
“Festa d’Interès Nacional” a mitjans dels anys 90 i que l’any 2010 el Consell
Assessor en Cultura Popular de la Generalitat de Catalunya va declarar la
Festa Major de Vilafranca com a Festa Patrimonial d’Interès Nacional, la
màxima categoria dins el Catàleg de Patrimoni Festiu.
La Festa Major de Vilafranca del Penedès 2021 es celebrarà els dies 29, 30,
31 d’agost.
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès té la voluntat de colꞏlaborar enguany en
la promoció d’actes culturals de la Festa Major de Vilafranca.
En data 17 de maig de 2021 i amb registre d’entrada núm. E/006378-2021, la
Fundació Festa Major de Vilafranca del Penedès va presentar una solꞏlicitud
de subvenció sense concurrència competitiva per a l’organització de la Festa
Major de Vilafranca 2021.
Vist l’informe emès, per la cap del servei de Comunicació i Cultura del Consell
Comarcal, de data de signatura de 26 de maig de 2021.
Vist l’informe emès, per l’interventor del Consell Comarcal, de data de
signatura d’1 de juny de 2021, en el qual informa favorablement sobre
l’aprovació del conveni i existeix consignació pressupostària adequada i
suficient a la partida 338.48000 “Conveni Fundació Festa Major” per import de
1.500,00€.
Vist el que disposen els articles 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i 47
a 53 de la Llei 40/2015, d’ 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
Vist que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern
Local en virtut de les delegacions expressament delegades per Decret de la
Presidència núm. G1009-0063/2019 de 24 de juliol de 2019.
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S’ACORDA:
1- Aprovar el conveni entre el Consell Comarcal de l’Alt Penedès i la Fundació
Festa Major de Vilafranca del Penedès (CIF G65852485) per a la
colꞏlaboració en les despeses d’organització de la Festa Major 2021 (exp.
G7013-000054/2021), amb el contingut dels pactes següents:
“Primer - És objecte d’aquest conveni entre el Consell Comarcal de l’Alt Penedès i la
Fundació Festa Major de Vilafranca del Penedès la colꞏlaboració en les despeses
d’organització dels actes culturals de la Festa Major 2021.
Segon - El Consell Comarcal de l’Alt Penedès farà una aportació econòmica de 1.500
€ a la Fundació Festa Major de Vilafranca del Penedès, obligació incorporada a
l’aplicació 338.48000 Conveni Fundació FM del pressupost vigent de la corporació per
a aquest any 2021.
Tercer - Els administradors de la Festa Major 2021 de Vilafranca del Penedès es
comprometen a fer constar el patrocini el CCAP mitjançant els serveis publicitaris
següents:
 Cartell i faixa de “Patrocinador”.
 Agraïment al programa de la Festa Major com a patrocinador amb aparició del
logotip.
 Agraïment a la web de la Festa Major amb enllaç electrònic a la pàgina web del
Consell Comarcal amb aparició del logotip.
 Agraïment a la premsa comarcal.
 Presència a les lones d’agraïment de la Rambla amb aparició del logotip.
 Presència a l’escenari de la Rambla amb aparició del logotip.
Quart - Els administradors es comprometen a lliurar al CCAP el distintiu de
patrocinador i el programa de la Festa Major la setmana abans del inici de festa.
Cinquè - La Fundació Festa Major de Vilafranca es compromet a presentar al Consell
Comarcal, com a màxim durant el mes de novembre de 2021, a través del portal de
Tràmits i Gestions (Entitats/Tràmits genèrics):
 El formulari “Model de justificació de subvenció sense concurrència competitiva”.
 Una memòria de l’activitat segons el model normalitzat inclòs en el tràmit de
justificació de subvenció sense concurrència competitiva.
 Fotografies i documents gràfics per justificar l’acord tercer d’aquest conveni.
 Factures acompanyades del justificant material del seu pagament, per un import
igual o superior a 3.000 €.
Sisè - El pagament de la subvenció corresponent quedarà condicionat a l’aportació de
la documentació justificativa descrita en el punt anterior i sempre que l’entitat
beneficiària compleixi els requisits d’aquest conveni. Si finalitza el termini per justificar
i no s’ha presentat la corresponent justificació, el Consell Comarcal iniciarà d’ofici el
procediment de revocació d’aquest conveni.
Setè - Les parts signants estan obligades al compliment del que estableix la Llei
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Orgànica de Protecció de dades personals i garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD)
3/2018 i Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu, i en aquest sentit, es
podran tractar les dades personals facilitades per a la realització de les activitats
objecte del present conveni en els termes que en ell s’estableixen i d'acord amb les
instruccions facilitades pels responsables del seu seguiment.
També es comprometen a no aplicar ni utilitzar les esmentades dades personals per a
una finalitat diferent que no sigui la prestació del servei objecte del conveni i a establir
les mesures de seguretat de naturalesa tècnica i organitzativa necessàries per
garantir la seguretat de les dades personals i evitar la seva alteració, tractament o
accés no autoritzat.
Vuitè - La vigència d’aquest conveni és fins a la finalització del seu objecte,
mantenint-se aquesta fins a la justificació documental -per part del perceptor de l’ajutestablerta en el seu apartat quart, la qual tindrà com a límit temporal fins a 30 de
novembre de 2020.
Novè - Són causes de resolució del present conveni:
 La finalització del termini de vigència.
 La denúncia.
 El mutu acord de les parts.
 L’incompliment de les obligacions que se’n deriven. Si la causa és imputable a la
Fundació Festa Major de Vilafranca es produirà la pèrdua de l’aportació
econòmica, o el retorn de les quantitats que per aquest concepte hagin estat
percebudes.
Desè - Transparència
De conformitat amb el que estableix l'article 8 b) i f) de la Llei 19/2013, de 9 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (BOE núm.
295 de 10.12.2013) i l’article 14 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780 de
31.12.2014), el Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en relació amb aquest conveni,
farà pública la informació relativa a les parts signants, l’objecte, la vigència, les
obligacions que hi assumeixen, incloent-hi les econòmiques, i qualsevol modificació
que es realitzi.
Onzè - Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment del
conveni seran resoltes per acord de les parts i a falta d’aquest es podran sotmetre a la
jurisdicció contenciosa administrativa.”

2- Facultar al president per a la completa execució de l’acord, en particular
per a la signatura del conveni.
3- Notificar el present acord a la Fundació Festa Major de Vilafranca.
4- Donar trasllat de l’acord al servei de Cultura i a la tresoreria del Consell
Comarcal, als efectes oportuns.
VOTACIÓ: L’acord és aprovat per unanimitat.
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22- Aprovar el conveni amb l’Acadèmia Tastavins Penedès Sant Humbert
per a l’organització de la 14a Edició del Vijazz Penedès.
L’Acadèmia Tastavins del Penedès Sant Humbert organitza la 14a edició del
festival Banc Sabadell ViJazz Penedès durant el primer cap de setmana del
mes de juliol 2021.
El ViJazz és un esdeveniment cultural innovador que marida els millors vins
del Penedès amb un festival de jazz internacional.
Els seus eixos principals són: una fira de més de 300 vins i caves d’una
cinquantena d’elaboradors de la zona del Penedès, que coincideix amb un
festival internacional de jazz, amb actuacions de destacats artistes
internacionals.
Vist l’informe emès, per la cap del servei de Comunicació i Cultura del Consell
Comarcal, de data de signatura de 25 de maig de 2021.
Vist l’informe emès, per l’interventor del Consell Comarcal, de data de
signatura d’1 de juny de 2021, en el qual informa favorablement sobre
l’aprovació del conveni i existeix consignació pressupostària adequada i
suficient a la partida 334.48003 “Conveni acadèmia Tastavins-ViJazz” per import de
1.500,00€.

Vist el que disposen els articles 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i 47
a 53 de la Llei 40/2015, d’ 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
Vist que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern
en virtut de les delegacions expressament delegades per Decret de la
Presidència núm. G1009-0063/2019 de 24 de juliol de 2019.
S’ACORDA:
1- Aprovar el conveni de colꞏlaboració entre el Consell Comarcal de l’Alt
Penedès i l’Acadèmia Tastavins Penedès Sant Humbert per a l’organització
de la 14a edició del Festival Banc Sabadell Vijazz Penedès (exp. G7013000096/2021), amb el contingut dels pactes següents:
“Primer - És objecte d’aquest conveni establir les condicions de colꞏlaboració entre el
Consell Comarcal de l’Alt Penedès i l’associació Acadèmia Tastavins Penedès per a
la celebració de la 14a edició del ViJazz Penedès.
Segon - El Consell Comarcal de l’Alt Penedès farà una aportació econòmica de 1.500
€ (mil cinc-cents euros) a l’Acadèmia Tastavins Penedès per a l’organització de la 14a
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edició del ViJazz Penedès. Aquesta obligació econòmica està incorporada a
l’aplicació pressupostària 334.48003 Conveni Acadèmia Tastavins – Vijazz del
pressupost vigent de la corporació per a aquest any 2021.
Tercer - L’Acadèmia Tastavins Penedès es compromet a fer present la colꞏlaboració
del CCAP en la campanya de comunicació i promoció de la fira i el festival i a fer
constar el logotip del CCAP en els suports publicitaris.
Quart - L’Acadèmia Tastavins Penedès es compromet a presentar al Consell
Comarcal, com a màxim durant el mes de setembre de 2021 i a través del portal de
Tràmits i Gestions (Entitats/Tràmits Genèrics):
 Formulari Justificació de subvenció sense concurrència competitiva emplenat.
 Una memòria explicativa del desenvolupament de l‘activitat.
 Fotografies i documents gràfics amb el logotip del Consell Comarcal per
justificar l’objecte del conveni.
 Factures acompanyades del justificant material del seu pagament, per un
import igual o superior a 3.000 €.
Cinquè - El pagament de la subvenció corresponent quedarà condicionat a l’aportació
de la documentació justificativa descrita en el punt anterior i sempre que compleixi els
requisits d’aquest conveni. Si finalitza el termini per justificar i no s'ha presentat la
corresponent justificació, el Consell Comarcal iniciarà d'ofici el procediment de
revocació d'aquest conveni.
Sisè - Les parts signants estan obligades al compliment del que estableix la Llei
Orgànica de Protecció de dades personals i garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD)
3/2018 i Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu , i en aquest sentit, es
podran tractar les dades personals facilitades per a la realització de les activitats
objecte del present conveni en els termes que en ell s’estableixen i d'acord amb les
instruccions facilitades pels responsables del seu seguiment.
També es comprometen a no aplicar ni utilitzar les esmentades dades personals per a
una finalitat diferent que no sigui la prestació del servei objecte del conveni i a establir
les mesures de seguretat de naturalesa tècnica i organitzativa necessàries per
garantir la seguretat de les dades personals i evitar la seva alteració, tractament o
accés no autoritzat
Setè - La vigència d’aquest conveni és fins a la finalització del seu objecte, mantenintse aquesta fins a la justificació documental -per part del perceptor de l’ajut- establerta
en els seus apartats quart i cinquè, la qual tindrà com a límit temporal el dia 30 del
proper mes de setembre.
Vuitè - Són causes de resolució d’aquest contracte de publicitat:
 La finalització del termini de vigència.
 La denúncia.
 El mutu acord de les parts.
 L’incompliment de les obligacions que se’n deriven. Si la causa és imputable a
l’Acadèmia Tastavins del Penedès es produirà la pèrdua de l’aportació econòmica,
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o el retorn de les quantitats que per aquest concepte hagin estat percebudes.
Novè.- Transparència
De conformitat amb el que estableix l'article 8 b) i f) de la Llei 19/2013, de 9 de
desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern (BOE núm.
295 de 10.12.2013) i l’article 14 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780 de
31.12.2014), el Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en relació amb aquest conveni,
farà pública la informació relativa a les parts signants, l’objecte, la vigència, les
obligacions que hi assumeixen, incloent-hi les econòmiques, i qualsevol modificació
que es realitzi.
Desè.- Jurisdicció competent
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment del
conveni seran resoltes per acord de les parts i a falta d’aquest es podran sotmetre a
la jurisdicció contenciosa administrativa.”

2- Facultar al president per a la completa execució de l’acord, en particular,
per a la signatura del conveni.
3- Notificar el present acord a l’entitat interessada.
4- Donar trasllat de l’acord al servei de Cultura i a la tresoreria del Consell
Comarcal.
VOTACIÓ: L’acord és aprovat per unanimitat.
23- Aprovar el conveni amb l’Institut d’Estudis Penedesencs (IEP) per a la
investigació, l’estudi i la difusió de la cultura de l’Alt Penedès per a l’any
2021.
L’Institut d’Estudis Penedesencs (IEP), és una entitat que es va fundar l’any
1977 i que té com a objectius la investigació, l’estudi i la divulgació de la
història, l’art, el folklore, la llengua, la toponímia, la literatura, la geografia,
l’arqueologia, la bibliografia, les ciències naturals, la natura i l’economia, dins
l’àmbit del Penedès històric i el seu entorn.
Durant els més de 40 anys d’activitat, l’IEP s’ha consolidat dins l’àmbit comarcal
i ha assolit un gran prestigi més enllà del Penedès. El 1997, l’IEP va ser declarat
“entitat d’interès cultural” per la Generalitat de Catalunya.
El CCAP té entre els seus objectius el foment de la cultura a la comarca
mitjançant el suport a les activitats culturals que organitzen les persones, les
entitats i els ajuntaments de l’Alt Penedès.
En data 18 de maig de 2021 i amb núm. de registre d’entrada E/006518-2021,
l’IEP ha presentat una solꞏlicitud de subvenció sense concurrència competitiva
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per a la producció i l’organització d’activitats durant l’any 2021, en concret,
durant aquest any la subvenció es destinarà a les següents activitats:
 XXIX Jornades d'Estudis Penedesencs
 Accions amb motiu del 90è aniversari de la República
 Estudi sobre les Colꞏlectivitats Agràries
 Revista del Penedès, 37
 Publicació del llibre Americanos del Penedès interior a les Antilles.
Comerç i correspondència, els sobreports en cartes prefilatèliques al
Penedès
 Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès
Vist l’informe emès, per la cap del servei de Comunicació i Cultura del Consell
Comarcal, de data de signatura de 25 de maig de 2021.
Vist l’informe emès, per l’interventor del Consell Comarcal, de data de signatura
de 25 de maig de 2021, en el qual informa que hi ha disponibilitat a la partida
334.48008 “Conveni Institut d’Estudis Penedesencs” per import de 1.000,00€.

Vist el que disposen els articles 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i 47 a
53 de la Llei 40/2015, d’ 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
Vist que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern en
virtut de les delegacions expressament delegades per Decret de la Presidència
núm. G1009-0063/2019 de 24 de juliol de 2019.
S’ACORDA:
1- Aprovar el conveni de colꞏlaboració entre el Consell Comarcal de l’Alt
Penedès i l’Institut d’Estudis Penedesencs (IEP) (CIF G08885311) (exp.
G7013-000097/2021), d’acord amb el contingut dels pactes següents:
“Primer - És objecte d’aquest conveni la colꞏlaboració del Consell Comarcal de l’Alt
Penedès amb l’Institut d’Estudis Penedesencs per a la investigació, l’estudi i la difusió
de la cultura de l’Alt Penedès durant l’any 2021.
Segon - El Consell Comarcal de l’Alt Penedès es compromet a:
1. Aportar la quantitat de 1.000 € a l’Institut d’Estudis Penedesencs per a la
investigació, l’estudi i la difusió de la cultura de l’Alt Penedès durant l’any 2021,
obligació incorporada a l’aplicació pressupostària 334.48008 del pressupost vigent
de la corporació per aquest any 2021.
La subvenció es destinarà a les activitats següents:
 XXIX Jornades d'Estudis Penedesencs
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Accions amb motiu del 90è aniversari de la República
Estudi sobre les Colꞏlectivitats Agràries
Revista del Penedès, 37
Publicació del llibre Americanos del Penedès interior a les Antilles. Comerç i
correspondència, els sobreports en cartes prefilatèliques al Penedès
Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès

2. Posar a disposició de l’Institut d’Estudis Penedesencs, prèvia solꞏlicitud de l’IEP i
autorització del CCAP, les seves instalꞏlacions i els mitjans de comunicació que
tingui al seu abast per tal de contribuir a una bona difusió de les activitats.
Tercer - L’Institut d’Estudis Penedesencs es compromet a:
1. Publicitar a la web www.penedescultura.cat totes les activitats culturals
públiques que organitzi al llarg de l’any 2021.
2. Lliurar al Consell Comarcal de l’Alt Penedès un exemplar de les publicacions
que realitzi durant l’any 2021.
3. Fer constar la colꞏlaboració del CCAP, mitjançant la impressió del seu logotip,
en qualsevol publicitat impresa relacionada amb les activitats objecte de
subvenció.
4. Complir la normativa vigent relativa a política lingüística i el reglament d’ús de la
llengua catalana del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.
5. Oferir al Consell Comarcal de l’Alt Penedès tot l’assessorament que li sigui
requerit amb relació a temes culturals. En concret, l’IEP nomenarà un
representant al jurat del Premi a l’Edició de Recerca Històrica del Consell
Comarcal.
6. Presentar al CCAP, com a màxim durant el mes de febrer de 2022 i a través del
portal de Tràmits i Gestions del Consell Comarcal (Entitats / Tràmits genèrics):
el formulari de “Justificació de subvenció sense concurrència competitiva”, una
memòria de les activitats segons el model normalitzat inclòs en el mateix tràmit,
fotografies i documents gràfics amb el logotip del Consell Comarcal i factures
(acompanyades del justificant material del seu pagament) per un import igual o
superior al doble de la quantitat subvencionada pel Consell Comarcal.
7. Presentar al CCAP, com a màxim durant el mes de febrer de 2022 i a través del
portal de Tràmits i Gestions del Consell Comarcal (Entitats / Tràmits genèrics),
el full de Dades de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria del
Consell Comarcal.
Quart - La vigència d’aquest conveni és fins a la finalització del seu objecte, mantenintse aquesta fins a la justificació documental -per part del perceptor de l’ajut- establerta
en els seus apartats anteriors, la qual tindrà com a límit temporal a el mes de febrer de
2022.
Cinquè - El pagament de la subvenció corresponent quedarà condicionat a l’aportació
de la documentació justificativa descrita en el punt anterior i sempre que l’entitat
beneficiària compleixi els requisits d’aquest conveni.
Si finalitza el termini per justificar i no s'ha presentat la corresponent justificació, el
Consell Comarcal iniciarà d'ofici el procediment de revocació d'aquest conveni.
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Sisè - Les parts signants estan obligades al compliment del que estableix la Llei
Orgànica de Protecció de dades personals i garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD)
3/2018 i Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu , i en aquest sentit, es
podran tractar les dades personals facilitades per a la realització de les activitats
objecte del present conveni en els termes que en ell s’estableixen i d'acord amb les
instruccions facilitades pels responsables del seu seguiment.
També es comprometen a no aplicar ni utilitzar les esmentades dades personals per a
una finalitat diferent que no sigui la prestació del servei objecte del conveni i a establir
les mesures de seguretat de naturalesa tècnica i organitzativa necessàries per garantir
la seguretat de les dades personals i evitar la seva alteració, tractament o accés no
autoritzat.
Setè - Són causes de resolució d’aquest conveni:
 La finalització del termini de vigència.
 La denúncia.
 El mutu acord de les parts.
 L’incompliment de les obligacions que se’n deriven. Si la causa és imputable a
l’Institut d’Estudis Penedesencs es produirà la pèrdua de l’aportació econòmica, o el
retorn de les quantitats que per aquest concepte hagin estat percebudes.
Vuitè.- Transparència
De conformitat amb el que estableix l'article 8 b) i f) de la Llei 19/2013, de 9 de
desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern (BOE núm. 295
de 10.12.2013) i l’article 14 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780 de 31.12.2014), el
Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en relació amb aquest conveni, farà pública la
informació relativa a les parts signants, l’objecte, la vigència, les obligacions que hi
assumeixen, incloent-hi les econòmiques, i qualsevol modificació que es realitzi.
Novè.- Jurisdicció competent
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment del conveni
seran resoltes per acord de les parts i a falta d’aquest es podran sotmetre a la
jurisdicció contenciosa administrativa.”

2- Facultar al president per a la completa execució de l’acord, en particular per
a la signatura del conveni.
3- Notificar el present acord a l’Institut d’Estudis Penedesencs (IEP).
4- Donar trasllat de l’acord al servei de Comunicació i Cultura i a la tresoreria
del Consell Comarcal, als efectes oportuns.
VOTACIÓ: L’acord és aprovat per unanimitat.

64

ACTA NÚM. G1007-000014/2021
JG03062021

24- Informar de la inspecció periòdica de les instalꞏlacions juvenils de
l’Alt Penedès (cases de colònies o albergs).
El 12 de desembre de 2012, es va subscriure el conveni de colꞏlaboració entre
la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Benestar Social i
Família i el Consell Comarcal de l'Alt Penedès, en matèria de polítiques de
joventut amb l’objecte d’establir les línies de colꞏlaboració i cooperació mútua,
amb la finalitat de garantir el funcionament del Servei Comarcal de Joventut,
de facilitar al Consell Comarcal les accions de seguiment de les activitats
subjectes al Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats
d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys, així com,
finalment, de fer efectiva a favor del Consell Comarcal la delegació de les
facultats executives en matèria d’instalꞏlacions juvenils competència de la
Generalitat.
La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 4 de febrer de 2021,
va aprovar realitzar d’ofici, per part del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, la
inspecció periòdica, que es dur a terme conjuntament per l’enginyera i pel
coordinador tècnic del Servei de Joventut, a les instalꞏlacions juvenils, entre
d’altres, (exp. X5002-000002/2021) Alberg Municipal de Vilafranca.
En exercici d’aquesta delegació el Consell Comarcal ha dut a terme una
inspecció d'ofici de les instalꞏlacions del seu àmbit territorial, amb l'objectiu de
verificar que continuen ajustant-se a la normativa vigent d’instalꞏlacions
destinades a activitats amb infants i joves.
Vista la disposició transitòria primera del Decret 140/2003, de 10 de juny,
d’aprovació del Reglament d’instalꞏlacions destinades a activitats amb infants i
joves, que estableix que les instalꞏlacions juvenils ja autoritzades en el moment
de l’entrada en vigor d’aquest Decret se seguiran regint per la normativa
d’instalꞏlacions juvenils aplicable en el moment de l’autorització, sens perjudici
del que estableixen les disposicions transitòries següents i l’art. 19, 2 i 3 del
reglament aprovat per aquest Decret.
Vist que el Ple del Consell Comarcal, en sessió de 10 de novembre de 2011,
va aprovar la creació del registre comarcal d’instalꞏlacions destinades a
activitats de lleure amb infants i joves de l’Alt Penedès, adscrit al servei de
Joventut del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Igualment, va aprovar el
Reglament regulador d’aquest nou registre.
Vist el Decret 140/2003, de 10 de juny, aplicable només en els aspectes que
no contradiguin el Decret Legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, per a l’adequació
de normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del
Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior,
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que ha modificat la Llei 38/1991 d'instalꞏlacions juvenils i ha substituït el règim
d'autorització pel de comunicació prèvia amb declaració responsable.
Vist el que disposa l’article 10 del 140/2003, de 10 de juny: “ 10.1. Amb
l’objectiu de verificar que s’ajusten a la comunicació prèvia i a la declaració
responsable, les instalꞏlacions juvenils estan subjectes a les inspeccions
següents: (...) b) Inspeccions periòdiques posteriors, que han de dur a
terme els serveis d’inspecció de l’Administració competent cada dos
anys, a comptar des de la data d’inscripció de la comunicació prèvia a la
posada en funcionament pel departament competent en matèria de joventut.
Amb motiu d’aquesta inspecció s’ha de procedir, si escau, a l’actualització de
les dades que derivin de la comunicació. S’ha d’informar el Registre sobre el
resultat de la inspecció, amb les dades actualitzades, si escau, i les
resolucions que s’adoptin en conseqüència han de ser notificades, en el
termini màxim d’un mes, al departament competent en matèria de joventut
perquè siguin inscrites, si escau, al Registre.
Alberg Municipal de Vilafranca (exp. X5002-00002/2021)
En data 19 de maig de 2021, el responsable tècnic del Servei de Joventut i
l’Enginyera assessora del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, realitzen la
inspecció periòdica de l’Alberg de Vilafranca del Penedès. Com a resultat de
la visita es redacten les actes de control que s’adjunten, de les quals se’n
deixa còpia als responsable de la instalꞏlació, i s’emet el següent informe:
En aplicació de l’article 20 del Decret 140/2003 es revisa la documentació que
a continuació s’expressa i que sigui a disposició de les persones usuàries:
 Autorització de funcionament / inscripció
 Informe de l’any en curs que acrediti les correctes condicions higièniques i
sanitàries de la instalꞏlació emès pel Departament de Salut
 Llista de preus de l’any en curs
 Reglament de règim interior
En aplicació de l’article 20 del Decret 140/2003 es revisa que a disposició de
les persones degudament acreditades existeix:
 Registre de les persones usuàries.
 Actes conforme s’han realitzat les inspeccions periòdiques i els certificats
conforme s’han portat a terme les reparacions indicades en les actes.
Com a resultat de la visita no es detecten mancances durant la inspecció.
Vist l’informe favorable, emès per l’enginyera assessora i el tècnic responsable
del servei de Joventut d’aquest Consell Comarcal, de data de signatura de 26
de maig de 2021.
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S’ACORDA:
1- Informar favorablement de la inspecció tècnica realitzada de l’Alberg
Municipal de Vilafranca (exp. X5002-00002/2021).
2- Notificar el present acord a l’entitat interessada.
3- Donar trasllat de l’acord al Servei d'Educació en el Lleure de la Direcció
General de Joventut, a l’ajuntament del municipi on es troba ubicada la
casa de colònies, el Servei de Joventut i l’enginyera del Consell Comarcal
de l’Alt Penedès.
VOTACIÓ: L’acord és aprovat per unanimitat.
25- Aprovar l’atorgament, extraordinari, d’ajuts adreçats a arrendadors
d’habitatges arrendats mitjançant el programa de borsa de lloguer del
servei comarcal d’habitatge de l’Alt Penedès, sufragats amb fons públics
de la comarca de l’Alt Penedès
La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 3 de desembre de
2020, va aprovar l’atorgament dels ajuts adreçats a arrendadors d’habitatges
arrendats mitjançant el programa de borsa de lloguer del servei comarcal
d’habitatge de l’Alt Penedès, sufragats amb fons públics de la comarca de l’Alt
Penedès, per a l’any 2020 (exp. G7004-000015/2020).
En la mateixa junta es va aprovar denegar, per manca de pressupost, els ajuts
adreçats a arrendadors d’habitatges arrendats mitjançant el programa de
borsa de lloguer del servei comarcal d’habitatge de l’Alt Penedès, sufragats
amb fons públics de la comarca de l’Alt Penedès, per a l’any 2020 (exp.
G7004-000015/2020), entre d’altres, els següents:
CONTRACTE NOU

CRITERI 1

CRITERI A

CRITERI B

CRITERI C

CRITERI D

CRITERI E

CRITERI F

RENDA

M

CRITERI 3/RENDA/M2

TOTAL PUNTS

*31

X5033000033/2020

GELIDA

24/03/2017

NO

SÍ

0

0

20

0

0

0

410

64,2

6,39

20

*32

X5033000017/2020

NO

SÍ

0

0

20

0

0

0

400

59,89

6,68

20

X5033000024/2020

SANTA
MARGARIDA I
ELS MONJOS
SANT QUINTÍ
DE MEIDONA

24/04/2019

*33

FRANCISCA
FERNANDEZ
CAMPS
FRANCISCA
CARRASCO
HARO
M. ROSA DUCH
PUIGARNAU

01/10/2020

SÍ

SÍ

0

0

20

0

0

0

440

55,53

7,92

20

2

MUNICIPIS
ON
S’UBICA
HABITATGE
OBJECTE
SUBVENIÓ

ORDRE

SOL.LICITANT

CONTRACTE

CRITERI 2
EXPEDIENT

*3 solꞏlicituds per manca de pressupost (número d’ordre 31 a 33)

En el Ple de 15 d’abril de 2021, el Ple del Consell Comarcal va aprovar
l’expedient de modificació de crèdit núm. 2 corresponent al pressupost de
2021 amb un suplement de crèdit de 1.500€ per a la partida 150.48000 ajuts
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captació habitatges lloguer.
Vist l’informe emès, pel cap del servei d’Habitatge del Consell Comarcal, de
data de signatura de 21 de maig de 2021.
Vist l’informe emès, per l’interventor del Consell Comarcal, de data de
signatura de 25 de maig de 2021, en el qual s’informa de la disponibilitat
pressupostària a l’aplicació 150.48000 del pressupost de 2021.
Vist que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern
Local en virtut de les delegacions expressament delegades per Decret de la
Presidència núm. G1009-0063/2019 de 24 de juliol de 2019.
S’ACORDA:
1- Aprovar l’atorgament dels ajuts adreçats a arrendadors d’habitatges

ORDRE

arrendats mitjançant el programa de borsa de lloguer del servei comarcal
d’habitatge de l’Alt Penedès, sufragats amb fons públics de la comarca de
l’Alt Penedès (exp. G7004-000015/2020), denegades inicialment per
manca de pressupost, següents:
EXPEDIENT

31

X5033-000033/2020

32

X5033-000017/2020

33

X5033-000024/2020

SOL.LICITANT

FRANCISCA FERNANDEZ
CAMPS
FRANCISCA CARRASCO
HARO
M. ROSA DUCH PUIGARNAU

MUNICIPIS ON S’UBICA
HABITATGE OBJECTE
SUBVENIÓ

Import
subvenconat

GELIDA

500,00 €

SANTA MARGARIDA I ELS
MONJOS
SANT QUINTÍ DE MEIDONA
Total

500,00 €
500,00 €
1.500,00 €

2- Publicar la present resolució al taulell d’anuncis de la seu electrònica del
Consell Comarcal. Aquesta substituirà la notificació individualitzada, de
conformitat amb el que disposa l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
3- L'acte de resolució de la subvenció esgota la via administrativa, d'acord
amb el que disposa l'article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i contra
ell podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes
a comptar del següent al de la seva publicació en tauler d’anuncis de la seu
electrònica del Consell Comarcal, o bé directament recurs contenciósadministratiu davant dels Jutjats contenciosos administratius de la província
de Barcelona, dins del termini màxim de dos mesos.
4- Donar trasllat de l’acord al Servei Comarcal d’Habitatge i a la tresoreria del
Consell Comarcal.
VOTACIÓ: L’acord és aprovat per unanimitat.
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26- Aprovar la concessió de microcrèdits per facilitar l’accés o evitar la
pèrdua de l’habitatge de lloguer de la Borsa de lloguer del Servei
Comarcal d’Habitatge.
La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 9 d’octubre de 2014,
va aprovar el projecte microcrèdit per facilitar l’accés o evitar la pèrdua dels
habitatges de lloguer de la Borsa de lloguer del Servei Comarcal d’Habitatge,
així com el Protocol per a la concessió de microcrèdits, i modificat per acord de
la Junta de Govern de 10 de desembre de 2015.
Expedient núm. X5027-000004/2021
La persona solꞏlicitant, JGM amb DNI****6267*, ha estat perceptora des de
2017 de subvenció per al pagament del lloguer de l’Agència de l’Habitatge.
Així mateix ha sol.lictat la subvenció per la convocatòria 2021 i atès que no ha
canviat la seva situació socioeconòmica és preveu un ajut de 2.400 euros
anuals per l’any 2021. El pagament d’aquest ajut no es produirà fins a finals
del 2021.
La persona sol.licitant necessita adaptar el bany del seu habitatge per garantir
la mobilitat de diversos membres de la família afectats per discapacitats, tal i
com se’n deriva dels informes que consten a l’expedient. Per aquesta reforma
el pressupost ascendeix per un import de 2.488,00 euros.
Les condicions econòmiques de la persona interessada són les següents:

Atenent a aquestes condicions econòmiques i socials, i tenint en compte que
la renda neta mensual més quota de retorn del préstec representen un 29,92%
dels ingressos tot i tenint en compte que la persona interessada cedeix el dret
de cobrament de l’ajut de lloguer al Consell Comarcal amb la finalitat
d’avançament de despeses d’adaptació habitatge per discapacitat.
Vist l’informe emès, pel cap del Servei d’Habitatge del Consell Comarcal, de
data de signatura de 25 de maig de 2021.
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Vist l’informe emès per l’interventor de la corporació, de data de signatura de
27 de maig de 2021, en el qual s’informa de la disponibilitat pressupostària a
l’aplicació 150.83100 del pressupost de 2021.
Expedient núm. X5027-000005/2021
La persona solꞏlicitant, RMZ amb DNI****1104*, resideix en un habitatge llogat
mitjançant borsa de lloguer (exp. ALP-84723) i és perceptora d’ajut oridnari de
lloguer i solꞏlicitant de l’ajut en la convocatòria de 2021.
La persona sol.licitant necessita l’ajut amb la finalitat d’avançament de
subvenció per al pagament del lloguer per evitar imapagaments de les rendes
mensuals de lloguer.
Les condicions econòmiques de la persona interessada són les següents:
- Import del microcrèdit: 1.500 €
- Transferència microcrèdit: 15/06/2021.
- Període i import d’amortització: No. Amortització vinculada a cessió
cobrament ajut a CCAP.
- Garantia pagament: Cessió crèdit subvenció lloguer 2021, previsió 2.400
euros.
- Previsió d’amortització anticipada: Sí
Vist l’informe emès, pel cap del Servei d’Habitatge del Consell Comarcal, de
data de signatura de 28 de maig de 2021.
Vist l’informe emès per l’interventor de la corporació, de data de signatura d’1
de juny de 2021, en el qual s’informa de la disponibilitat pressupostària
adequada i suficient a l’aplicació 150.83100 del pressupost de 2021.
Vista la resolució TES/985/2021, de 7 d’abril, per la qual s’aproven les bases
reguladores per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les
subvencions per al pagament del lloguer.
S’ACORDA:
1- Concedir a la senyora JGM amb DNI****6267* (exp. X5027-000004/2021),
un microcrèdit de 2.000 € amb la finalitat d’avançament de despeses
d’adaptació habitatge per discapacitat, amb les condicions següents:





Retornar en un màxim de 36 mesos des de l’01/07/2021 mitjançant
pagament domiciliat entre l’1 i el 5 de cada mes.
Amortitzar mensualment la quantitat de 55,56€.
La interessada cedeix el dret de cobrament de la subvenció de lloguer
al Consell Comarcal.
La persona beneficiària adquireix el compromís de pagament mensual
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de les quotes mensuals d’amortització i sense interessos en les
condicions indicades.
Tanmateix la persona beneficiària podrà fer amortitzacions avançades
parcials o totals en qualsevol moment, operació que no comportarà cap
mena de comissió.
2- Concedir a la senyora RMZ amb DNI****1104* (exp. X5027-000005/2021),
un microcrèdit de 1.500 € amb la finalitat d’avançament subvenció per al
pagement del lloguer per evitar imapagments de les rendes mensuals de
lloguer, amb les condicions següents:





Transferència microcrèdit: 15/06/2021.
Període i import d’amortització: No. Amortització vinculada a cessió
cobrament ajut a CCAP.
Garantia pagament: Cessió crèdit subvenció lloguer 2021, previsió
2.400 euros.
Previsió d’amortització anticipada: Sí.

3- Advertir a les persones interessades que si, durant el període de retorn del
crèdit, rebés algun ajut en l’àmbit de l’habitatge per un import superior a
l’import pendent d’amortitzar, el retorn del capital pendent es faria amb un
últim rebut per a la totalitat.
4- Notificar el present acord a les persones interessades.
5- Donar trasllat de l’acord al servei d’Habitatge i a la tresoreria del Consell
Comarcal.
VOTACIÓ: L’acord és aprovat per unanimitat.
27- Acceptar la solꞏlicitud de cessió de crèdit al Consell Comarcal de l’Alt
Penedès dels drets de cobrament de subvencions i ajuts en matèria
d’habitatge.
El Departament de Medi Ambient i Habitatge, mitjançant l’Ordre MAH/402/2009,
de 5 d’agost, per la qual es regulen les prestacions permanents per al
pagament del lloguer, preveu en el seu article 15 Pagament de la prestació:
“15.3 Les prestacions es poden abonar directament a la persona beneficiària o
indirectament, si s’autoritza expressament, a la que presta un servei de tutela o
mediació a la qual se cedeixi aquest dret conforme la legislació vigent.”
El Departament de Territori i Sostenibilitat - Agència de l’Habitatge de
Catalunya, mitjançant la resolució TES/985/2021, de 7 d’abril, per la qual
s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència
competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer, preveu en el seu
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article 18 Justificació i pagament de la subvenció: “18.4. Les subvencions es
poden abonar directament a la persona beneficiària o, si s'autoritza
expressament, a la que presta un servei de tutela o mediació, a favor de la qual
es cedeixi aquest dret”.
En data 17 de maig de 2021, amb núm. registre d’entrada al CCAP E/0063632021, el senyor JBP amb DNI ****2952* (exp. X5038-000001/2021), ha
presentat solꞏlicitud per la cessió de crèdit de la seva ajuda d’ajut de lloguer a
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya com a garantia de devolució del
Microcrèdit solꞏlicitat al Servei d’Habitatge (exp. X5027-00003/2021).
En data 13 de maig de 2021, amb núm. registre d’entrada al CCAP E/0060522021, la senyora JGM amb DNI ****6267* (exp. X5038-000002/2021), ha
presentat solꞏlicitud per la cessió de crèdit de la seva ajuda d’ajut de lloguer a
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya com a garantia de devolució del
Microcrèdit solꞏlicitat al Servei d’Habitatge (exp. X5027-00004/2021).
En data 1 de juny de 2021, amb núm. registre d’entrada al CCAP E/0073542021, la senyora RMZ amb DNI****1104* (exp. X5038-000003/2021), ha
presentat solꞏlicitud per la cessió de crèdit de la seva ajuda d’ajut de lloguer a
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya com a garantia de devolució del
Microcrèdit solꞏlicitat al Servei d’Habitatge (exp. X5027-00005/2021).
Vistos els informes emesos, pel cap del Servei d’Habitatge del Consell
Comarcal, de data de signatura de 25 de maig de 2021 (exp. X5038000001/2021 i exp. X5038-000002/2021) i d’1 de juny de 2021 (exp. X5038000003/2021).
Vistos els informes favorables de l’nterventor del Consell Comarcal de data de
signatura de 27 de maig de 2021 (exp. X5038-000001/2021 i exp. X5038000002/2021) i de 2 de juny de 2021 (exp. X5038-000003/2021).
Vist que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern
en virtut de les delegacions expressament delegades per Decret de la
Presidència núm. G1009-0063/2019 de 24 de juliol de 2019.
S’ACORDA:
1- Aprovar l’acceptació de la cessió del crèdit solꞏlicitada pel senyor JBP amb
DNI ****2952* (exp. X5038-000001/2021 en relació a l’exp. X5027000003/2021), amb la condició que els imports rebuts des de l’Agència de
l’Habitatge pel concepte d’ajut de lloguer seran liquidats, en el seu moment,
atenent als deutes pendents de la persona interessada amb el Consell
Comarcal de l’Alt Penedès, procedint a la liquidació total o parcial d’aquests
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2-

3-

45-

i, si s’escau, a la liquidació de la resta de l’import a la persona interessada
i/o a la persona arrendadora.
Aprovar l’acceptació de la cessió del crèdit solꞏlicitada per la senyora JGM
amb DNI ****6267* (exp. X5038-000002/2021 en relació a l’exp. X5027000004/2021), amb la condició que els imports rebuts des de l’Agència de
l’Habitatge pel concepte d’ajut de lloguer seran liquidats, en el seu moment,
atenent als deutes pendents de la persona interessada amb el Consell
Comarcal de l’Alt Penedès, procedint a la liquidació total o parcial d’aquests
i, si s’escau, a la liquidació de la resta de l’import a la persona interessada
i/o a la persona arrendadora.
Aprovar l’acceptació de la cessió del crèdit solꞏlicitada per la senyora RMZ
amb DNI****1104* (exp. X5038-000003/2021 en relació a l’exp. X5027000005/2021), amb la condició que els imports rebuts des de l’Agència de
l’Habitatge pel concepte d’ajut de lloguer seran liquidats, en el seu moment,
atenent als deutes pendents de la persona interessada amb el Consell
Comarcal de l’Alt Penedès, procedint a la liquidació total o parcial d’aquests
i, si s’escau, a la liquidació de la resta de l’import a la persona interessada
i/o a la persona arrendadora.
Notificar el present acord a les persones interessades.
Donar trasllat de l’acord al Servei d’Habitatge i a la Tresoreria del Consell
Comarcal, als efectes oportuns.

VOTACIÓ: L’acord és aprovat per unanimitat.
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I COMARCAL
El president d’aquesta Àrea, senyor Lluís Miquel Valls Comas, presenta les
propostes següents:
28- Acceptar l’ajut econòmic de la Diputació de Barcelona per a la
realització de cursos en el marc del Programa Recull d’Activitats de
Suport al Teixit empresarial del Catàleg de serveis 2021.
La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 18 de març de 2021,
va solꞏlicitar a la Diputació de Barcelona l’ajut econòmic de 3.370,50€ per a la
realització dels cursos del Programa Recull d'Activitats de Suport al Teixit
Empresarial del Catàleg de serveis de l’any 2021 (exp. G7016-000024/2021),
a impartir a la seu del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, següents:
CURS
Parlar en públic amb
l’actor Joan Pera,
Roger Coma o Àlex
Casanovas

DURADA
TOTAL
(HORES)
5
(1 sessió)

CONSULTORA
Estratègies de
Desenvolupament
Humà, SL (6TMA)

COST
600,00 €

SOLꞏLICITUD
DIPUTACIÓ

CATEMPRÈN

540,00 €

60,00 €
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Mentre estàs a l’atur,
treballa
amb
les
idees.
Coneix els requisits
legals i fiscals de la
venda on-line.
Facebook i WhatsApp
per a negocis.
Impulsa el teu negoci
i fidelitza als teus
clients
amb
Instagram.

5
(1 sessió)

Maria Batet Rovirosa

600,00 €

540,00 €

60,00 €

6
(2 sessions)

Yolanda Presa Alamillos
(ypaproject)

660,00 €

594,00 €

66,00 €

13,5
(3 sessions)
4

Emili Rodríguez Miras
(Coaching Tecnológico)
Daniel Molina Sánchez
(Magnifik)

1.485,00 €

1.336,50 €

148,50 €

400,00 €

360,00 €

40,00 €

3.745,00 €

3.370,50 €

374,50 €

Totals

En data 25 de maig de 2021, la Diputació de Barcelona comunica que resol
aprovar la concessió dels recursos materials consistents en la realització de
serveis i activitats per a la realització de les següents actuacions, que formen
part del catàleg sectorial “Recull d’activitats de suport al teixit empresarial”, en
el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2021.
Vist l’informe emès, pel cap del Servei de Desenvolupament i Ocupació del
Consell Comarcal, de data de signatura de 26 de maig de 2021 (1755/2021).
Vist que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern
Local en virtut de les delegacions expressament delegades per Decret de la
Presidència núm. G1009-0063/2019 de 24 de juliol de 2019.
S’ACORDA:
1- Acceptar l’ajut econòmic de la Diputació de Barcelona per a la realització
de cursos en el marc del Programa Recull d’Activitats de Suport al Teixit
empresarial del Catàleg de serveis 2021 (exp. G7016-000024/2021),
següent:
CURS

CODI XML

Parlar en públic amb l’actor Joan Pera,
Roger Coma o Àlex Casanovas
Mentre estàs a l’atur, treballa amb les
idees.
Coneix els requisits legals i fiscals de
la venda on-line.
Facebook i WhatsApp per a negocis.
Impulsa el teu negoci i fidelitza als
teus clients amb Instagram.

21/Y/303940

COST
600,00 €

SOLꞏLICITUD
DIPUTACIÓ
540,00 €

FORMALITZ
ACIÓ
540,00 €

21/Y/303941

600,00 €

540,00 €

540,00 €

21/Y/303942

660,00 €

594,00 €

594,00 €

21/Y/303943
21/Y/303944

1.485,00 €
400,00 €

1.336,50 €
360,00 €

1.336,50 €
360,00 €

2- Donar trasllat de l’acord al servei de Desenvolupament i Ocupació i a la
Tresoreria del Consell Comarcal, als efectes oportuns.
VOTACIÓ: L’acord és aprovat per unanimitat.
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29- Solꞏlicitar subvenció, al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya del
Departament de Treball, Afers Social i Família, per a la concessió
destinada a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves
beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, per a l’any
2021, en el marc de la resolució TSF/1556/2021, d’11 de maig.
El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya del Departament de Treball, Afers
Social i Família ha publicat al DOGC núm. 8418 de 26 de maig de 2021, la
resolució TSF/1556/2021, d’11 de maig, per la qual s'obre la convocatòria, per
a l'any 2021, per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la
contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de
Garantia Juvenil a Catalunya (SOC – JENP) (ref. BDNS 565045).
Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria, per a l'any 2021, per a
la presentació de solꞏlicituds per a la concessió de les subvencions previstes a
l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol, per la qual s'aproven les bases
reguladores per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la
contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del programa de
Garantia Juvenil a Catalunya publicada al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya el dia 17 de juliol de 2018, DOGC núm. 7665.
És un Programa que compte amb el recolzament de tutor i aporta experiència
professional als joves, contribuint a donar un valor afegit en el desplegament
dels Programes en el territori.
El Servei de l’Oficina d’atenció al Ciutada i el Servei de Desenvolupament
econòmic i Ocupació han mostrat interès per uns perfils laborals que podrien
acollir-se al Programa de Joves en Pràctiques cas que sortís la convocatòria
es proposa solꞏlicitar dos joves per els esmentats serveis.
La quantia del mòdul de subvenció al qual fa referència la base 8 de l'annex 1
de l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol és d'11.000,00 euros, que representa
un cofinançament d’un 91,89%. Per cada contracte de sis mesos cal una
aportació de l’ens local de la diferència.
El termini de presentació de solꞏlicituds serà de 15 dies naturals a partir de
l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, essent el darrer dia de presentació el dia 11 de juny de 2021.
Les accions subvencionables que preveu aquesta Resolució s'han d'iniciar a
partir de l'1 de juliol de 2021 i de finalitzar com a màxim el 29 de març de 2022,
aquest inclòs. Sens perjudici que aquest darrer termini es vegi afectat pels
supòsits d'interrupció dels contractes en pràctiques regulats a l'article 11.1b del

75

ACTA NÚM. G1007-000014/2021
JG03062021

Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei de l'Estatut dels treballadors.
Vista l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol, per la qual s'aproven les bases
reguladores per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la
contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del programa de
Garantia Juvenil a Catalunya publicada al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya el dia 17 de juliol de 2018, DOGC núm. 7665
Vista l’Ordre TSF/1556/2021, d’11 de maig, per la qual s'obre la convocatòria,
per a l'any 2021, per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la
contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de
Garantia Juvenil a Catalunya (SOC – JENP) (ref. BDNS 565045).
Vist l’informe emès, pel cap del servei de Desenvolupament i Ocupació del
Consell Comarcal, de data de signatura de 28 de maig de 2021 (inf.
1757/2020).
Vist que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern
Local en virtut de les delegacions expressament delegades per Decret de la
Presidència núm. G1009-0063/2019 de 24 de juliol de 2019.
S’ACORDA:
1- Solꞏlicitar subvenció de 22.000 € al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per a la contractació
de dues persones (una persona realitzarà les tasques al servei de l’Oficina
d’atenció al ciutadà i al servei de Desenvolupament econòmic i ocupació),
per a la concessió destinada a incentivar la contractació en pràctiques de
persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil de
Catalunya, per a l’any 2021, en el marc de la resolució TSF/1556/2021,
d’11 de maig (exp. CCAP G7016-000039/2021).
2- Trametre la solꞏlicitud telemàticament mitjançant l’extranet de les
administracions públiques catalans, plataforma EACAT.
3- Donar trasllat de l’acord al servei de Desenvolupament i Ocupació i a la
tresoreria del Consell Comarcal als efectes oportuns.
VOTACIÓ: L’acord és aprovat per unanimitat.
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30- Acceptar l’ajut econòmic de la Diputació de Barcelona, en règim de
concurrència competitiva, actuacions de suport a la indústria per
l’actuació “Millora i dinamització dels PAES de l’Alt Penedès”, en el marc
del Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021.
La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió extraordinària de 25 de
febrer de 2021, va aprovar els projectes i les solꞏlicituds d’ajuts del Catàleg de
serveis 2021 en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (exp.
G7016-000007/2021), entre d’altres, la següent:
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I
COMERÇ

Programa
Descripció del recurs

Economia i treball

DEPENDÈNCIA
CONCERTACIÓ
DIBA

NOM ACTUACIÓ CCAP

SERVEI CCAP

COST
PREVIST
ACTUACIÓ

Servei Teixit
Productiu

Millora i dinamització
dels PAES a l’Alt
Penedès

Desenvolupament
i Ocupació

138.000,00

Actuacions de suport
a la indústria

IMPORT
SOLꞏLICITAT

82.800,00
60% CCAP:
49.680,00

Solꞏlicitud: CCAP
Participa: Ajuntament
Vilafranca del Penedès

40% AJ
Vilafranca:
33.120,00

La Diputació de Barcelona va aprovar per Junta de Govern en sessió de 25 de
maig de 2021, l’ajut econòmic en règim de concurrència competitiva
actuacions de suport a la indústria per l’actuació millora i dinamització dels
PAES de l’Alt Penedès, en el marc del Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs
Locals.
Vist l’informe emès, pel cap del Servei de Desenvolupament i Ocupació del
Consell Comarcal, de data de signatura d’1 de juny de 2021 (1758/2021).
Vist que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern
Local en virtut de les delegacions expressament delegades per Decret de la
Presidència núm. G1009-0063/2019 de 24 de juliol de 2019.
S’ACORDA:
1- Acceptar l’ajut econòmic en règim de concurrència de la convocatòria del
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021 (exp. G7016000040/2021), següent:
RECURS
Servei Teixit Productiu –
Actuacions de suport a la

CODI XGL

IMPORT
2021

IMPORT
2022

21/Y/308178

46.368,00€

11.592,00€

IMPORT
TOTAL
57.960,00€
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Indústria
Millora i dinamització dels PAES
a l’Alt Penedès

2- Donar trasllat de l’acord al servei de Desenvolupament i Ocupació i a la
Tresoreria del Consell Comarcal, als efectes oportuns.
VOTACIÓ: L’acord és aprovat per unanimitat.
31- Informació general.
No n’hi ha.

I sense més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió quan són les
18.16 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 78 pàgines relacionades amb els números 1 a 78.
El Secretari
Xavier Rodado Honorato
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