ACTA NÚM. G1007-000016/2021
JG17062021

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN DEL CONSELL
COMARCAL DEL DIA 17 DE JUNY DE 2021
A Vilafranca del Penedès, quan són les 18.10 hores de la tarda, del dia 17 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 3 i 10 de juny de 2021.
PRESIDÈNCIA
2. Aprovar l’inici i l’expedient del contracte pel Servei de suport integral per
a la gestió i execució del projecte d’especialització i competitivitat
territorial (PECT) Penedès territori vitivinícola: innovació sostenible i
saludable, cofinançat per la Generalitat de Catalunya.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
3. Aprovar la certificació 4a 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.
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4. Aprovar el conveni amb l’Ajuntament de La Granada per a la prestació
continuada d’assistència tècnica per part del Consell Comarcal de l’Alt
Penedès en matèria enginyeria.
ÀREA D’ECONOMIA I HISENDA
5. Donar compte de Decrets de la Presidència en relació a l’àrea.
6. Acceptar els ajuts en el marc del Catàleg de serveis 2021 del Pla “Xarxa
de Governs Locals 2020-2023” de la Diputació de Barcelona.
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
7. Aprovar l’adhesió a la Declaració institucional en motiu del 28 de juny de
2021, Dia per l’alliberament LGTBI.
8. Aprovar o denegar les solꞏlicituds de prestacions d’urgència social.
9. Aprovar o denegar les solꞏlicituds d’Ajut de Pobresa Energètica.
10. Aprovar o denegar les solꞏlicituds de SAD Social.
11. Aprovar o denegar les solꞏlicituds de SAD dependència, serveis a
prestar per SUMAR, serveis públics d’acció social de Catalunya, SL.
12. Altes i baixes dels Compromisos Socioeducatius (COSE) a les situacions
de risc greu dels infants i adolescents.
13. Aprovar l’inici i l’expedient de contractació del Servei de mediació
comunitària de l’Alt Penedès.
14. Aprovar les addendes als convenis de colꞏlaboració amb els ajuntaments
d’Avinyonet del Penedès, Torrelles de Foix i Sant Sadurní d’Anoia, que
formen part de l’Àrea Bàsica de Serveis socials, per a la prestació dels
serveis socials bàsics i altres programes relatius al Benestar social i
polítiques d’Igualtat.
15. Aprovar el conveni amb la Creu Roja Espanyola a l’Alt Penedès pel
manteniment del Banc d’ajudes tècniques (BAT).
16. Aprovar el conveni amb l’Associació contra el Càncer i de Suport al
Malalt oncològic AMPERT.
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17. Acceptar els recursos de la Diputació de Barcelona del Catàleg de
serveis 2021 en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2020-2023.
ÀREA DE PLANS TRANSVERSALS
18. Donar compte de Decrets de la Presidència en relació a l’àrea.
19. Aprovar les devolucions dels imports corresponents a la reducció de la
quota de les classes telemàtiques en l’Escola de Música de l’Alt
Penedès (EMAP).
20. Modificar les errades materials en el conveni amb la Fundació Festa
Major de Vilafranca del Penedès per a l’organització d’actes de la Festa
Major 2021.
21. Aprovar el conveni amb l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia per a
l’organització de la 25a Edició del Cavatast. Mostra de Caves i
Gastronomia.
22. Deixar sense efectes la convocatòria d’atorgament de subvencions a
l’organització d’activitats esportives i/o de promoció de l’esport del
Consell Comarcal de l’Alt Penedès per a l’exercici 2020.
23. Aprovar les bases reguladores de subvencions per arrendadors
d’habitatges arrendats mitjançant el Programa de borsa de lloguer del
Servei Comarcal d’Habitatge de l’Alt Penedès, per a l’any 2021, així com
la seva convocatòria.
24. Informació general.
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1- Aprovar les actes de les sessions anteriors de 3 i 10 de juny de 2021.
Vistos els esborranys de les actes de la sessions de 3 de juny de 2021, en
sessió ordinària, i 10 de juny 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.
PRESIDÈNCIA
2- Aprovar l’inici i l’expedient del contracte pel Servei de suport integral
per a la gestió i execució del projecte d’especialització i competitivitat
territorial (PECT) Penedès territori vitivinícola: innovació sostenible i
saludable, cofinançat per la Generalitat de Catalunya
En data 12 d’abril de 2021, s’emet resolució per la qual es resol el procediment
per a la selecció dels projectes d’especialització i competitivitat territorial
(PECT) emmarcats en la RIS3CAT als quals s’atorga subvenció amb càrrec al
pressupost de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (Ordre
PRE/161/2019, d’1 d’agost, modificada per l’ORDRE PRE/197/2020, de 10 de
novembre), d’acord amb les dades següents:
Puntuació

55,1

Entitat representant

Consell Comarcal Alt
Penedès

Nom PECT

Penedès, territori
vitivinícola:
Innovació sostenible i
saludable

Beneficiari

Nom Operació

Consell Comarcal de
l’Alt Penedès

Coordinació del PECT (Operació 7)

Despesa elegible
solꞏlicitada

2.434.117,63 €
Despesa elegible
solꞏlicitada
operació

Despesa no
acceptada

0,00 €

Despesa no
acceptada

Pressupost aprovat
(despesa elegible
aprovada)
2.434.117,62 €
Pressupost aprovat
(despesa elegible
aprovada)

Cofinançament aprovat
(50% de la despesa
elegible aprovada)
1.217.058,81 €
Cofinançament
aprovat (50% de la
despesa elegible
aprovada)

160.500,00 €

0,00 €

160.500,00 €

80.250,00 €

Ajuntament de
Open innovation lab incubator. Foment de l’autoocupació i
Vilafranca del Penedès l’emprenedoria (Operació 1)

699.617,63 €

0,00 €

699.617,62 €

349.808,81 €

(Consell Regulador
D.O Penedès)

OPEN innovation lab incubator. Plataforma
d’innovació vitivinícola (Operació 2)

394.000,00 €

0,00 €

394.000,00 €

197.000,00 €

Fundació parc
tecnològic del vi
(VITEC)

Millora de processos tradicionals d’elaboració
de vins escumosos (Operació 3)

240.000,00 €

0,00 €

240.000,00 €

120.000,00 €

Vins saludables (Operació 4)

400.000,00 €

0,00 €

400.000,00 €

200.000,00 €

Market Lab (Operació 5)

240.000,00 €

0,00 €

240.000,00 €

120.000,00 €

Nous espais colꞏlaboratius i tecnologies en enoturisme
per la valorització del territori vitivinícola del Penedès
(Operació 6)

300.000,00 €

0,00 €

300.000,00 €

150.000,00 €

Fundació parc
tecnològic del vi
(VITEC)
Fundació parc
tecnològic del vi
(VITEC)
Consell Comarcal de
l’Alt Penedès

4

ACTA NÚM. G1007-000016/2021
JG17062021

El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 15 d’abril de 2021,
va aprovar acceptar definitivament la subvenció de 230.250,50 €, sobre una
despesa elegible solꞏlicitada de 460.500,00 €, corresponent a les
operacions del Consell Comarcal de l’Alt Penedès incloses en el projecte
d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT PENEDÈS TERRITORI VITIVINÍCOLA: INNOVACIÓ SOSTENIBLE I
SALUDABLE, finançament amb càrrec al pressupost de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, segons l’autorització de despesa d’abat pluriennal
efectuada per l’Acord de Govern de 6 d’octubre de 2020 i la distribució de
partides pressupostàries establertes en la disposició addicional 2 de l’Ordre
PRE/197/2020, de 10 de novembre (DOGC núm. 8270, de 13.11.2020) i la
seva correcció d’errades (DOGC 8272 - 16.11.2020) (exp. G7016000041/2019), d’acord amb el detall següent:
Beneficiari

Nom Operació

Consell
Comarcal de
l’Alt Penedès

Coordinació del PECT (Operació 7)

Consell
Comarcal de
l’Alt Penedès

Nous espais colꞏlaboratius i
tecnologies en enoturisme per la
valorització del territori vitivinícola del
Penedès (Operació 6)
Totals

Despesa elegible
solꞏlicitada
operació

Despesa no
acceptada

Pressupost aprovat
(despesa elegible
aprovada)

Cofinançament
aprovat (50% de la
despesa elegible
aprovada)

160.500,00 €

0,00 €

160.500,00 €

80.250,00 €

300.000,00 €

0,00 €

300.000,00 €

150.000,00 €

460.500,00 €

0,00 €

460.500,00 €

230.250,00 €

Pel que respecte a la coordinació del PECT aquesta és assumida pel Consell
Comarcal de l’Alt Penedès i engloba totes les tasques de coordinació i gestió
global del PECT, és a dir, del conjunt d’operacions que porten a terme els
diferents socis beneficiaris, així com les tasques de justificació tècnica i
econòmica a l’autoritat competent. Igualment, és en el marc de l’operació de
Coordinació que es desplegarà el pla de comunicació previst en el projecte.
L’execució de projectes d’aquestes característiques exigeix un coneixement
acurat de la dinàmica d’execució en el marc d’un projecte PECT, sobretot en
allò a què respecta la contractació de les actuacions i la justificació de les
mateixes.
És per tant necessari disposar d’un equip interdisciplinar el qual presti un
servei de suport en la gestió i seguiment del projecte PECT en les diferents
fases de la seva execució, amb estricte compliment de la normativa nacional i
europea, en els seus aspectes administratius, tècnics, i financers i els derivats
del finançament subvencionat pels fons de la Generalitat de Catalunya així
com dels requeriments associats a la l’Ordre PRE/161/2019, d’1 d’agost, per la
qual s'aprovaven les bases reguladores (en endavant, les BASES) per a la
selecció de projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT)
emmarcats en la RIS3CAT i susceptibles de cofinançament a través del
FEDER de Catalunya 2014-2020, i la seva posterior modificació mitjançant
l’ordre PRE/197/2020, de 10 de novembre.
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El pressupost base de licitació és, d’acord amb el que disposa l’article 100
LCSP, de seixanta-un mil quatre-cents noranta-cinc euros (61.495,00 €), més
el iva al tipus vigent del 21%, per import de dotze mil nou-cents tretze euros
amb noranta cinc cèntims (12.913,95 €), és a dir, un pressupost total de
licitació de setanta-quatre mil quatre-cents vuit euros amb noranta-cinc
cèntims (74.408,95 €), iva inclòs.
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 publiques
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, que es tramitarà de forma ordinària i no està subjecta a
regulació harmonitzada, es durà a terme mitjançant procediment obert
simplificat i amb l’adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració, en
virtut d’allò que estableixen els articles 145, 146, 159 i concordants de la
LCSP.
Vist l’informe emès per la gerència del Consell Comarcal, de data de signatura
11 de juny de 2021, 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 de
signatura de 16 de juny de 2021, en el qual s’informa de l’existència de
consignació adequada i suficient a l’aplicació 412.2279900 “Projecte
d’especialització de competitivitat territorial (PECT)” del pressupost 2021, i es
proposa aprovar l’autorització de la despesa per import de 74.408,95€ IVA
inclòs.
Vist l’informe favorable del secretari de la corporació al plec de clàusules
administratives particulars, 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.
De conformitat amb allò establert a l’article 326 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contracte del sector públic (LCSP), en el marc del procediment
obert simplificat, els òrgans de contractació de les administracions públiques
han d’estar assistits per una Mesa de contractació, que serà l’òrgan competent
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per la valoració de les ofertes. Els membres de la Mesa, d’acord amb
l’esmentat precepte han de ser nomenats per l’òrgan de contractació.
Per altra banda, la disposició addicional tercera, a l’apartat 1, deixa clar que
les administracions públiques locals aplicaran les regles contingudes a la
LCSP, amb les especialitats que es recullen a les disposicions addicionals
segona i tercera, concretament, la DA 2.7 disposa quina ha de ser la
composició de la Mesa.
Vist el que disposa la clàusula 12 del plec de clàusules administratives
particulars que regula el contracte en relació a la mesa de contractació.
Vist el que disposen els articles 17, 116, 117, 135, 159, 326 i la DA2.7 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contracte del sector públic (LCSP).
Vist que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern
en virtut de la delegació expressa del Ple del Consell Comarcal de l’Alt
Penedès en sessió de 14 de novembre de 2019.
S’ACORDA:
1- Aprovar l’inici i l’expedient del contracte pel Servei de suport integral per a
la gestió i execució del projecte d’especialització i competitivitat territorial
(PECT) Penedès territori vitivinícola: innovació sostenible i saludable,
cofinançat per la Generalitat de Catalunya (G5038-000017/2021).
2- Aprovar el valor estimat del contracte i el pressupost de licitació a
consignar a l’aplicació 412.2279900 del pressupost de 2021, d’acord amb
el següent:
 Valor estimat del contracte (VEC): 61.495,00 €, IVA exclòs.
 Pressupost de licitació: 61.495,00 €, més l’IVA al tipus vigent del 21%,
per import de 12.913,95 €, és a dir, un pressupost total de licitació
74.408,95 €, IVA inclòs.
3- Aprovar el plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions
tècniques que regirà la contractació del servei esmentat.
4- Tramitar aquesta contractació, que no està subjecta a regulació
harmonitzada, de forma ordinària, per procediment obert simplificat i
adjudicar-la per l’aplicació de més d’un criteri d’adjudicació, d’acord amb el
que disposen els articles 145, 146, 159 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- Nomenar els membres de la mesa de contractació del Servei de suport
integral per a la gestió i execució del projecte d’especialització i
competitivitat territorial (PECT) Penedès territori vitivinícola: innovació
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sostenible i saludable, cofinançat per la Generalitat de Catalunya,
següents:
Presidència: Xavier Lluch i Llopart, president del Consell Comarcal de l’Alt
Penedès o persona en qui delegui.
Vocalies:
‐ Xavier Rodado Honorato, secretari del Consell Comarcal de l’Alt
Penedès, que actuarà també de secretari de la mesa.
‐ Jaume Miret Puig, interventor del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.
‐ Cristina Montserrat Bages, arquitecta del Consell Comarcal de l’Alt
Penedès.
Custodis: Xavier Rodado Honorato, Meritxell Tort Morgades i Goretti Tort
Morgades (dos custodis indistintament 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).
7- Publicar l’anunci de convocatòria de la licitació i els integrants de la mesa
de contractació al Perfil de contractant del Consell Comarcal.
8- Donar trasllat de l’acord al Servei de Recursos Humans i a la tresoreria del
Consell Comarcal.
VOTACIÓ: L’acord és aprovat per unanimitat.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
El president d’aquesta Àrea, senyor Joan Manel Montfort Guasch, presenta les
propostes següents:
3- Aprovar la certificació 4a 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
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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).
La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 3 de
juny de 2021, va 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)
En data 8 de juny de 2021, amb registre d’entrada E/007703-2021, ha tingut
entrada la certificació mensual de l’obra núm. 4, mes d’abril, amb un import
executat de 21.275,26 € (IVA inclòs) i subscrita per l’empresa MCM
PROJECTS I SERVEIS SA i pels membres de la direcció facultativa de l’obra.
Vist l’informe emès, per l’arquitecta del Consell Comarcal, de data de signatura
de 10 de juny 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 4, per un import de 17.582,86€ + 3.692,40€ (21%IVA) =
21.275,26 € (IVA inclòs).
Vist l’informe emès, per l’interventor del Consell Comarcal, de data de
signatura de 15 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 aprovar la certificació número 4
per import 21.275,26 €.
Vist el que disposa l’article 240 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic.
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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 4a, mes d’abril, 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 17.582,86€ + 3.692,40€
(21%IVA) = 21.275,26 € (IVA inclòs), amb el resum de dades de la
certificació següents:

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.
4- Aprovar el conveni amb l’Ajuntament de La Granada per a la prestació
continuada d’assistència tècnica per part del Consell Comarcal de l’Alt
Penedès en matèria enginyeria.
Atesa la necessitat expressada pels ajuntaments de disposar de professionals
de diferents especialitats, que formin part de l’Administració, que puguin
prestar serveis a temps parcial als municipis i facilitin els requeriments formals
i legals establerts, des del Consell Comarcal s’ha recollit aquesta petició i s’ha
portat a la pràctica.
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En el Ple del Consell Comarcal, en sessió de 12 de desembre de 2019, es va
aprovar el conveni marc amb els ajuntaments interessats per a la prestació
continuada d’assistència tècnica per part del Consell Comarcal de l’Alt
Penedès en matèria arquitectura i urbanisme, enginyeria i Tecnologies de la
informació (exp. G7013-000100/2019).
Aquest conveni preveu l’assistència tècnica als municipis que ha de ser
presencial, continuada en el temps i amb un compromís a mig i llarg termini, i
es regularà mitjançant un conveni entre l’Ajuntament i el Consell Comarcal.
Aquesta prestació de serveis està adreçada prioritàriament als municipis petits
i als municipis que ja tenen signats convenis de colꞏlaboració similars. Per la
qual cosa, es valorarà cada nova solꞏlicitud abans de fer arribar la proposta de
conveni de colꞏlaboració.
Les tasques previstes de la colꞏlaboració continuada amb els municipis en
matèria d’enginyeria municipal són:
a) Orientar i assessorar els òrgans de govern municipal i les comissions
informatives pertinents, sobre temes relacionats amb infraestructures de
serveis, instalꞏlacions urbanes, prevenció i control d’activitats i, en general
les relacionades amb l’enginyeria industrial municipal.
b) Elaborar informes tècnics de control i supervisió de serveis propis de
l’ajuntament. A tall enunciatiu, enllumenat públic, xarxa d’aigües residuals,
xarxa de subministrament d’aigua potable, etc.
c) Elaborar informes tècnics de control i supervisió de serveis i instalꞏlacions
externes d’infraestructura urbana del tipus gas, aigua, electricitat,
telefonia, etc. posant molta rellevància al control i estalvi energètic.
d) Elaborar informes tècnics que s’hagin d’incorporar expedients municipals,
com poden ser solꞏlicituds de subvencions, imposició i ordenació de taxes
de serveis, seguiment de contractes de manteniment, etc.
e) Assessorar i redactar plecs de prescripcions tècniques particulars en de
serveis, subministraments, gestió de serveis públics del seu àmbit de
coneixement tècnic o concessions o servei; i altres tasques vinculades
amb expedients de contractació.
f) Control i supervisió de projectes externs.
g) Emetre informes tècnics i de seguiment en expedients de prevenció,
control i inspecció d’activitats, coordinant-se amb la unitat d’urbanisme.
h) Atendre les entrevistes concertades per a resoldre consultes de la
ciutadania sobre instalꞏlacions municipals o bé sobre aspectes de
competència municipal com sorolls, vibracions, olors, contaminació
lluminosa.
i) Coordinació amb altres serveis municipals, sobretot amb els expedients
urbanístics i altres serveis i departaments d’administracions externes
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(Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, Aigües, Mancomunitat
Penedès-Garraf, municipis de la comarca de l’Alt Penedès).
j) Altres funcions que per disposició de la regidoria, alcaldia o de les
normatives vigents aplicables li siguin atribuïdes i siguin pròpies de les
funcions adscrites a la qualificació i formació professional d’enginyer,
prèviament consensuades amb el Consell Comarcal de l’Alt Penedès.
En data 23 de març de 2021, amb núm. de registre d’entrada E/002160-2021,
l’Ajuntament de La Granada va solꞏlicitar el servei d’assitència tècnica en
matèria d’enginyeria.
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.
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 25.1 a) en relació amb l’article 28.1 a), 28.2 i 30 del Text refós de la
Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
4/2003, de 4 de novembre, pel que fa a la competència de la comarca per a la
prestació d’assistència tècnica.
L’article 25.2. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local.
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;
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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 15 de juny 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 el conveni de colꞏlaboració, amb l’Ajuntament de La Granada, per
a la prestació continuada d’assistència tècnica, per part del Consell
Comarcal de l’Alt Penedès, en matèria d’enginyeria (exp. G7013000053/2021), d’acord amb el detall següent:
EXP.

G7013-000053/2021

MUNICIPI

LA GRANADA

HORES
SETMANA

32 €/hora per
Enginyeria

COST
MENSUAL
ENGINYER/A

VIGÈNCIA
INICI / FI

3,5

32 € euros hora
per Enginyeria

448,00 €

01/07/2021 al
31/12/2023

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’ajuntament interessat.
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.
ÀREA D’ECONOMIA I HISENDA
El president d’aquesta Àrea, senyor Carles Morgades Àguila, presenta les
propostes següents:
5- Donar compte de Decrets de la Presidència en relació a l’àrea.
Decret de la Presidència núm. G1009-0045/2021, de 3 de juny de 2021
Núm. expedient:
G4010-000005/2021
ANTECEDENTS
El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 28 de juliol de 2016, va
aprovar inicialment les Bases generals que regiran la creació i funcionament de les
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borses de treball per a contractacions laborals temporals del Consell Comarcal de l’Alt
Penedès (en endavant CCAP), íntegrament publicades en el BOPB de 4 d’octubre de
2016 i al DOGC núm. 7229 de 19 d’octubre 2016.
La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 8 d’abril de 2021, va aprovar
les bases específiques del procés selectiu per concurs de mèrits amb fase d’apreciació
de la capacitat per a la constitució d’una borsa de treball de tècnics/ques de l’oficina de
suport a l’administració electrònica del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, categoria
de tècnic/a mitjà/na, grup de classificació A2 (exp. G7004-000008/2021). Es van
publicar en el BOPB de 29 d’abril de 2021 i en extracte al DOGC núm. 8398 de 29
d’abril de 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 19 de maig del 2021.
Totes les persones aspirants, amb la signatura i presentació de la solꞏlicitud, han
declarat complir el requisit d’estar en possessió de la titulació d’accés i del nivell de
suficiència de català (nivell C), i 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.
En tot cas, 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 les bases generals o a les bases específiques
d’aquesta convocatòria, 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 3 de juny de 2021.
FONAMENTS JURÍDICS
Apartats 3r, 4t, 5è i 6è de les Bases generals que regiran la creació i funcionament de
les borses de treball per a contractacions laborals temporals i/o nomenaments
d'interins/nes del Consell Comarcal de l'Alt Penedès.
Apartats 3r, 4t, 5è, 6è i 7è de les bases específiques del procés selectiu per a la
constitució d’una borsa de treball de tècnics i tècniques de l’oficina comarcal de suport
a l’administració electrònica del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.
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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
G4010-000005/2021, procés selectiu per concurs de mèrits amb fase d’apreciació
de la capacitat per a la constitució d’una borsa de treball de tècnics/ques de
l’oficina de suport a l’administració electrònica del Consell Comarcal de l’Alt
Penedès, categoria de tècnic/a mitjà/na, grup de classificació A2, per a
contractacions laborals temporals i/o nomenaments d'interins/es per a substituir
empleats públics amb dret a reserva de lloc de treball, per cobrir temporalment
vacants o per atendre necessitats urgents, segons les necessitats del Consell
Comarcal, d’acord amb el detall següent:
NOM I COGNOMS
CARLOS BLADE AGUILAR
ELSA MARIA REINARES RODRIGUEZ
ERICA OBIOLS FIGUERAS
GUILLEM CODORNIU MIRET
JOSEFA SIERRA BALASCH
LAURA LOPEZ MENDEZ
MARCELꞏLI MARTORELL FONT
MARIA CINTA ESCRICHE
MARIA MARTI SABATE
MERCE SURIA FERRER
ROGER SANCHEZ ESTEBAN
SUSSANA SEGOVIA PEREZ
YOLANDA TARRAGO SANCHEZ
LILIANA GHEORGHINA TUDOR IOSIN
MARCEL SURIA RAVENTOS
MARCELꞏLI MARTORELL FONT
MARIA FE CARRERO ÁLVAREZ
MARIA MARTI SABATE
MERCE SURIA FERRER
ROGER SANCHEZ ESTEBAN
SUSANA GARCIA MAS
YOLANDA JOVER ALCANTARA
2- Excloure les persones aspirants de la convocatòria G4010-000005/2021, per a la
constitució d’una borsa de treball de tècnics/ques de l’oficina de suport a
l’administració electrònica del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, categoria de
tècnic/a mitjà/na, grup de classificació A2, per a contractacions laborals temporals
i/o nomenaments d'interins/es per a substituir empleats públics amb dret a reserva
de lloc de treball, per cobrir temporalment vacants o per atendre necessitats
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3-

4-

5-

6-

urgents, segons les necessitats del Consell Comarcal, d’acord amb el detall
següent:
NOM I COGNOMS
TANIA GIL SOTO, no disposa de la titulació mínima d’accés
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. Sussanna Planas Rosell, coordinadora tècnica del Servei de
Benestar Social del CCAP.
Suplent: Sra. Núria López Vea, cap del Servei de Benestar Social del CCAP
Vocalies:
Titular:
Sra. Roser Bondia Fabregat, tècnica superior del CCAP.
Suplent: Sra. Margarita Pauné Olivé, tècnica del servei d’Ocupació i
Desenvolupament del CCAP.
Titular:
Sr. Jaume de Castro Castro, a proposta de l’EAPC.
Suplent: Sra. Olivia Ortiz Ortega, 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, la cap del servei de l’Oficina
d’Atenció Ciutadana 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 21 de juny del 2021, a les 10.30h hores, a les dependències
del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.
Convocar a les persones aspirants admeses de la convocatòria G4010000002/2021, pel dia 21 de juny del 2021, a les 11.00 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.
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 publicarla a la seu electrònica de la corporació.

Decret de la Presidència núm. G1009-0047/2021, de 10 de juny de 2021
Núm. expedient: G4010-000002/2021
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).
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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).
En Decret de la Presidència núm. DEC-0042-2021, de 24 de maig de 2021, es va
resoldre 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.
En el llistat provisional no apareixen diverses persones aspirants que havien realitzat
el tràmit telemàtic de solꞏlicitud en temps i forma i cal afegir-les al llistat definitiu de
persones admeses.
Vist l’informe emès, pel cap del Servei de RHH i PRL del Consell Comarcal, de data de
signatura de 9 de juny de 2021.
FONAMENTS JURÍDICS
Apartat 4.3 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.
Apartat 5è 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. G7004-000011/2021).
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 definitiva 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
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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
ELISENDA PARERA PAHISSA
FERRAN RUIZ PEREZ
FRANCESC XAVIER ROIG CANTÍ
GEMA LOPEZ CALDERON
HECTOR SANCHEZ PABLO
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 CARBO CASTELLON
YOLANDA JOVER ALCANTARA
2- Publicar aquesta resolució a la seu electrònica de la corporació.

Decret de la Presidència núm. G1009-0048/2021, de 10 de juny de 2021
Núm. expedient: G4016-000017/2021
ANTECEDENTS
Per Decret de la Presidència G1009-2018-0077, de 28 de setembre de 2018, es va
resoldre, entre d’altres, contractar a la senyora IEB amb DNI ****3311*, per contracte
d’interinatge per substitució, com a Treballadora Social (grup A2) adscrita al servei de
Benestar Social, a raó de 35 hores setmanals, amb efectes del dia 1 d’octubre de 2018
vinculada a la reserva del lloc de treball de la senyora BCO amb DNI ****6067*, per
incapacitat absoluta permanent, segons estableix l’article 48.2 de l’Estatut dels
Treballadors on pot ser objecte de revisió per millora que permeti la seva
reincorporació al lloc de treball fins a la data de 17 d’agost de 2019 (exp. núm. G40160005/2018).
En data 4 de febrer de 2019, té entrada al registre del Consell Comarcal amb codi E001205-2019, la resolució de la direcció provincial de l’INSS de Barcelona, per la qual
es determina que la treballadora referenciada no es troba en cap grau d’incapacitat
permanent, motiu pel qual passa a la situació d’incapacitat temporal.
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En conseqüència el lloc de treball es manté vacant i la treballadora manté dret a la
reserva del mateix, d’acord amb l’article 48.2 del Reial Decret 5/2015 pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, amb efectes el dia 1 de
febrer de 2019.
Aquesta situació d’incapacitat temporal va ésser prorrogada per resolució de la
Direcció Provincial de l’Institut Nacional de la Seguretat Social amb data 6 de febrer de
2020, per un període màxim de 180 dies, atès que es considera que durant aquesta
pròrroga podria produir-se la millora del seu quadre patològic i per tant, la seva
reincorporació laboral.
En data 27 d’abril de 2021, la Direcció Provincial de l’Institut Nacional de la Seguretat
Social, va resoldre aprovar la pensió per incapacitat permanent, en el grau d’absoluta
per a qualsevol feina, de la Sra. BCO, amb DNI ****6067*.
Correspon en conseqüència vincular la contractació de la senyora IEB amb DNI
****3311*, en modalitat de contracte laboral per interinitat, per substitució en relació a
la reserva del lloc de treball de la treballadora BCO, amb DNI ****6067*, tècnica
mitjana, grup de classificació A2, per incapacitat absoluta permanent, d’acord amb el
que estableix l’article 48.2 de l’Estatut del Treballadors.
Aquesta situació es mantindrà mentre no es produeixi la revisió de la situació
d’incapacitat permanent absoluta, per agreujament o millora, que podrà produir-se a
partir del dia 1 de gener de 2022.
Vist l’informe emès, per la cap del Servei de Benestar Social del Consell Comarcal, de
data de signatura d’1 de juny de 2021 (inf.82/2021).
Vist l’informe emès, pel cap del Servei de RHH i PRL del Consell Comarcal, de data de
signatura de 4 de juny de 2021.
FONAMENTS JURÍDICS
Vist el que disposa l’article 48.2, subapartat D, del Real Decret Legislatiu 2/2015, de 23
de octubre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de l’Estatut dels Treballadors.
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 ’informe emès, per l’interventor del Consell Comarcal, en data de signatura de 9
de juny de 2021, en el qual s’informa de l’existència de disponibilitat pressupostària
adequada i suficient, per atendre l’objecte detallat, per un import total brut de
22.585,01 euros, d’acord el detall següent:
Aplicació pressupostària (Pressupost 2021)
Imports
231 1310000
17.188,01 euros
231 1600000
5.397,00 euros
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Per tot l’expressat anteriorment, RESOLC:
1- Vincular la contractació de la senyora Ihssane El Boughdadi Ben Chakra, amb DNI
****3311*, amb modalitat de contracte per interinitat a la substitució, per reserva
del lloc de treball de la treballadora senyora BCO amb DNI ****6067* treballadora
social, tècnica mitjana, grup de classificació A2, per incapacitat absoluta
permanent, d’acord amb el que estableix l’article 48.2 de l’Estatut del Treballadors i
fins el dia 1 de gener de 2022, mentre no es produeixi cap canvi en la situació de la
senyora BCO amb DNI ****6067*.
2- Notificar aquesta resolució a la persona interessada.
3- Donar trasllat de la resolució al servei de Benestar Social i Recursos Humans i
PRL, als efectes oportuns.

La Junta en resta assabentada.
6- Acceptar els ajuts en el marc del Catàleg de serveis 2021 del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2020-2023” de la Diputació de Barcelona.
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).
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 27 de maig de
2021, ha aprovat la resolució parcial del procediment de concessió d'ajuts
econòmics en règim de concurrència competitiva de la convocatòria del
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021.
La Presidència delegada de l'Àrea d'Acció Climàtica de la Diputació de
Barcelona, en data 11/06/2021, va dictar un decret amb número de registre
6170 sobre "Aprovar el contracte menor per a la redacció del Pla Director de la
mobilitat ciclable a l'Alt Penedès.".
El 14 de març de 2020, mitjançant el Reial Decret 463/2020, es declarava
l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària causada pel
COVID-19 amb la finalitat de reforçar la protecció de la salut pública i
d’assegurar el funcionament dels serveis públics essencials.
El Torneig de Futbol 7- Copa Penedès TV / Consell Comarcal de l’Alt Penedès
– Gran Premi Diputació de Barcelona s'organitza sempre sota el paraigua de la
Federació Catalana de Futbol, i aquesta mateixa Federació, va anunciar la
suspensió de totes les activitats futbolístiques per tal d’evitar contagis de la
COVID i no s’han reiniciat les competicions fins fa poc.
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Per aquests mateixos motius, com a organitzadors del Torneig Comarcal de
Futbol 7 s’ha proposat que aquesta fita lúdico-esportiva que sempre es feia
coincidir amb el final del curs i abans de l'inici de les vacances d'estiu no es
convoqui tampoc enguany donat que els participants no han tingut una
temporada regular i per la complexitat organitzativa d’aquest esdeveniment
tenint en compte el compliment de les mesures COVID.
La Presidència delegada de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut de la
Diputació de Barcelona, en data 11/05/2021, va dictar un decret amb número
de registre 4701 sobre “Concedir els recursos tècnics consistents en la
realització d’enquestes d’esdeveniments esportius, solꞏlicitats durant els mesos
de febrer i març de 2021, en el marc del Catàleg 2021 del Pla de concertació
Xarxa de Governs Locals 2020-2023”.
Vist el que disposen els articles 118 i 119 del Decret 179/95, de 13 de juny,
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, i concordants.
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- Acceptar els ajuts en el marc del Catàleg de serveis 2021 del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2020-2023” de la Diputació de Barcelona, següents:
ÀREA COHESIÓ SOCIAL, CIUTADANIA I BENESTAR
Programa
Descripció del recurs

Comerç i consum
Serveis públics de
consum (OMIC i
OCIC)
Dones i LGTBI

DEPENDÈNCIA
CONCERTACIÓ
DIBA

NOM ACTUACIÓ
CCAP

Servei de Suport a
les Polítiques de
Consum

Oficina Comarcal de
Consum

SERVEI
CCAP

Consum

COST
PREVIST
ACTUACIÓ

66.011,31

IMPORT
SOLꞏLICITAT

IMPORT OTORGAT

25.000,00

22.264,00

Codi XGL

21/Y/307822
(exp. CCAP G7016000003/2021)

Oficina de les
Dones i LGTBI

SIAD ALT
PENEDES

Benestar
Social

59.796,86

4.315,00

21/Y/306151

Finançament en
l'àmbit de l'abordatge
de les violències
masclistes
Dones i LGTBI
Finançament en els
àmbits d'igualtat de
gènere i de la
diversitat sexual,
afectiva i de gènere

4.315,00 €

(exp. CCAP G7016000047/2021)

Oficina de les
Dones i LGTBI

Igualtat i LGTBI

Benestar
Social

25.920,00

5.800,00

5.800,00 €
21/Y/305952
(exp. CCAP G7016000043/2021)
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Convivència, diversitat
i drets civils
Finançament en
l'àmbit de la
convivència, diversitat i
drets civils

Servei de
Convivència,
Diversitat i
Participació
Ciutadana

PARTICIPAT

Benestar
Social

15.000,00

8.800,00

8.430,22 €
21/Y/305961
(exp. CCAP G7016000046/2021)

ÀREA COHESIÓ SOCIAL, CIUTADANIA I BENESTAR
Programa

CENTRE GESTOR
DIBA

NOM ACTUACIÓ
CCAP

SERVEI
CCAP

Descripció del recurs

Benestar i ciutadania

Servei d’Acció
Social

Estudi per a
l’ampliació i millora
d’un dispositiu
d’acolliment
temporal

Projectes de suport al
dret a l’habitatge des de
l’àmbit social

Habitatge –
Benestar
social

COST
PREVIST
ACTUACIÓ

TIPUS DE
RECURS

-

Recurs
tècnic

RECURS OTORGAT
Codi XGL

21/Y/302741
(exp. CCAP G7016000045/2021)

ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT
Programa
Descripció del recurs

Educació
Noves oportunitats
educatives
4.10:finançament de
projectes innovadors
de transicions
educatives
Educació
Escoles i centres
educatius: finançament
d’escoles municipals
Educació
Escoles i centres
educatius: finançament
d’escoles municipals

DEPENDÈNCIA
CONCERTACIÓ
DIBA

NOM ACTUACIÓ CCAP

Gerència de
Serveis
d’Educació

T’acompanyem!!!
2021

SERVEI
CCAP

Joventut

COST
PREVIST
ACTUACIÓ

18.000,00

IMPORT
SOLꞏLICITAT

IMPORT OTORGAT
Codi XGL

9.000,00

4.292,89€
21/Y/305371
(exp. CCAP G7016000041/2021)

Gerència de
Serveis
d'Educació

Gerència de
Serveis
d'Educació

Escola de música de
l'Alt Penedès

Ensenyame
nt

438.659,00

69.000,00

11.152,73€
21/Y/305244

Escola de música de
l'Alt Penedès –
XARXA

Ensenyame
nt

18.000,00

15.000,00

(exp. CCAP G7016000008/2021)
9.511,60€
21/Y/305199
(exp. CCAP G7016000009/2021)

ÀREA DE CULTURA
Programa
Descripció del recurs

Cultura
Projectes culturals

DEPENDÈNCIA
CONCERTACIÓ
DIBA

NOM ACTUACIÓ CCAP

Oficina Estudis Penedès Cultura 2021
i Recursos
Culturals

SERVEI
CCAP

Cultura

COST
PREVIST
ACTUACIÓ

35.000,00

IMPORT
SOLꞏLICITAT

IMPORT OTORGAT

10.000,00

3.700,00 €

Codi XGL

21/Y/304818

(exp. CCAP G7016000005/2021)
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ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I
COMERÇ

Programa

NOM ACTUACIÓ CCAP

SERVEI
CCAP

Descripció del recurs

DEPENDÈNCIA
CONCERTACIÓ
DIBA

Polítiques de mercat de
treball

Servei Mercat
de Treball

Suport als municipis
que no disposen de
personal tècnic de
SLO

Desenvolupa
ment i
Ocupació

Estructures bàsiques
supramunicipals per als
serveis locals
d'ocupació

COST
PREVIST
ACTUACIÓ

33.333,34

IMPORT
SOLꞏLICITAT

IMPORT OTORGAT

25.000,00

15.000,00 €

Codi XGL

21/Y/308253
(exp. CCAP G7016000042/2021)

ÀREA INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS
Programa

CENTRE
GESTOR

NOM ACTUACIÓ
CCAP

SERVEI
CCAP

Descripció del recurs

Urbanisme i habitatge

Oficina
Activitats

Adquisició de recursos
i inversió en
equipaments destinats
a la protecció civil
Urbanisme i habitatge

Adquisició de
recursos per fer
front a emergències

Territori i
Sostenibilitat

COST
PREVIST
ACTUACIÓ

IMPORT
SOLꞏLICITAT

IMPORT OTORGAT
Codi XGL

10.000,00

10.000,00 €

10.000,00

21/Y/309326

(exp. CCAP G7016000016/2021)
Oficina
Activitats

Finançament del
servei de protecció
civil

Suport als municipis
en matèria de
protecció civil

Territori i
Sostenibilitat
Medi
Ambient

13.000,00

8.000,00 €

8.000,00

21/Y/309318

(exp. CCAP G7016000013/2021)

ÀREA D’ACCIÓ CLIMÀTICA
Programa

CENTRE
GESTOR

NOM ACTUACIÓ
CCAP

SERVEI
CCAP

Descripció del recurs

Medi ambient
Implantació d’accions
sostenibles

Oficina
Tècnica de
Canvi Climàtic
i Sostenibilitat

Manteniment de la
xarxa de sensors
d'humitat –
Observatori de la
sequera

Territori i
sostenibilitat
– Medi
Ambient

NOM ACTUACIÓ
CCAP

SERVEI CCAP

COST
PREVIST
ACTUACIÓ

IMPORT
SOLꞏLICITAT

IMPORT OTORGAT
Codi XGL

12.000,00

7.500,00 €

10.000,00

21/Y/308605

(exp. CCAP G7016000015/2021)

ÀREA D’ACCIÓ CLIMÀTICA
Programa

CENTRE
GESTOR

Descripció del recurs

Medi ambient
Promoció de la
mobilitat sostenible

Oficina Tècnica
de Canvi
Climàtic i
sostenibilitat

Pla director de la
mobilitat ciclable a
l’Alt Penedès

Territori i
sostenibilitat

COST
PREVIST
ACTUACIÓ

-

IMPORT
SOLꞏLICITAT

RECURS OTORGAT
Codi XGL

Recurs tècnic DIBA
adjudica
contracte menor a
VAIC MOBILITY SL
per import 6.530,37 €
21/Y/304419
(exp. CCAP G7016000017/2021)
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ÀREA D’INNOVACIÓ, GOVERNS LOCALS I COHESIÓ TERRITORIAL

Programa
Descripció del recurs

Innovació i Governs
Digitals
Solucions
d’administració digital

DEPENDÈNCIA
CONCERTACIÓ
DIBA

NOM ACTUACIÓ
CCAP

SERVEI CCAP

Direcció de
Serveis de
Tecnologies i
Sistemes
Corporatius

Manteniment de la
solució
d'administració
electrònica del
Consell Comarcal
de l'Alt Penedès

Sistemes de
la Informació

COST
PREVIST
ACTUACIÓ

9.684,00

IMPORT
SOLꞏLICITAT

IMPORT OTORGAT
Codi XGL

9.684,00

9.684,00

21/Y/308912
(exp. CCAP G7016000010/2021)

2- Renunciar als recursos en el marc del Catàleg de serveis 2021 del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, següents:
Programa

CENTRE GESTOR NOM ACTUACIÓ
DIBA
CCAP

SERVEI
CCAP

Descripció del recurs
Esport local: activitats
esportives

Oficina Activitats
Esportives

Esdeveniments
esportius
Esport local: activitats
esportives

Oficina Activitats
Esportives

Enquestes de
satisfacció
d'esdeveniments
esportius

Torneig comarcal de
futbol 7 - Copa
Penedès TV / Consell
Comarcal de l'Alt
Penedès

Esports

Torneig comarcal
futbol 7 - Copa
Penedès TV - Gran
premi Consell
Comarcal de l'Alt
Penedès

Esports

COST
PREVIST
ACTUACIÓ
18.000,00

TIPUS DE
RECURS

IMPORT OTORGAT
Codi XGL

6.000,00

3.000,00
RENÚNCIA
21/Y/303616
(exp. CCAP G7013000006/2021)

-

Recurs tècnic
RENÚNCIA
21/Y/303616
(exp. CCAP G7013000006/2021)

3- Donar compte de les solꞏlicituds denegades en el marc del Catàleg de
serveis 2021 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, següents:
ÀREA D’ACCIÓ CLIMÀTICA
Programa

CENTRE
GESTOR

NOM ACTUACIÓ
CCAP

SERVEI
CCAP

Descripció del recurs

Medi ambient
Agències d’energia

Oficina
Tècnica de
Canvi Climàtic
i Sostenibilitat

Implantació de
l'Oficina Comarcal
de l'Energia-gestor
energètic

Territori i
sostenibilitat

COST
PREVIST
ACTUACIÓ

10.041,15

IMPORT
SOLꞏLICITAT

IMPORT OTORGAT
Codi XGL

6.876,99 Desestimada per
incompliment de
Requisits
(núm. reg. PMT
202110024289)

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I
COMERÇ

Programa

CENTRE
GESTOR

NOM ACTUACIÓ
CCAP

SERVEI
CCAP

Descripció del recurs

Comerç i Consum
Cooperació comercial
entre diversos ens
locals

Gerència de
Serveis de
Comerç

Suport tècnic de
comerç a
ajuntaments que no
disposen de
personal tècnic de
comerç

Desenvolupa
ment i
Ocupació

COST
PREVIST
ACTUACIÓ

25.000,00

IMPORT
SOLꞏLICITAT

IMPORT OTORGAT
Codi XGL

22.500,00 Desestimada per

valoració més
baixa i manca de
recursos
(núm. reg. PMT
202110030239)
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4- Donar trasllat de l’acord als serveis 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:
7- Aprovar l’adhesió a la Declaració institucional en motiu del 28 de juny
de 2021, Dia per l’alliberament LGTBI.
El dia 28 de juny és el Dia Internacional de l’Orgull LGTBI.
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès és sensible a les demandes socials i a la
reivindicació dels drets del colꞏlectiu LGTBI.
Atès que un dels objectes del Pla LGTBI d’aquest Consell Comarcal és
reivindicar i defensar els drets del colꞏlectiu LGTBI.
Vist l’informe emès, per la cap del servei de Benestar Social del Consell
Comarcal, de data de signatura d’11 de juny de 2021.
S’ACORDA:
1- Aprovar l’adhesió a la Declaració institucional en motiu del 28 de juny
de 2021, Dia per l’alliberament LGTBI (exp. G7014-000007/2021),
següent:
“El 28 de juny és el Dia per l’alliberament Lesbià, Gai, Bisexual, Transsexual i
Intersexual en record dels anomenats fets de Stonewall –Estats Units- que van tenir
lloc el 28 juny de 1969, fa ja més de 50 anys. Aquell dia, persones transsexuals i
homosexuals van dir prou per primer cop a la discriminació a la que havien estat
sotmeses durant segles i va néixer el moviment d’alliberament LGTBI.
Aquest 2021, marcat encara per la influència de la Covid-19, que ens ha obligat a
recloure’ns i utilitzar nous canals per relacionar-nos entre nosaltres, i ha permès
seguir observant quin és el grau de discriminació real de les persones LGTBI en el
seu àmbit més proper com és la casa familiar. I hem de dir que, si bé a Catalunya la
immensa majoria de les persones LGTBI no s’han vist vexades per la seva identitat o
orientació sexual, s’han detectat alguns casos de LGBTI-fòbia a la pròpia llar, en
especial de persones trans* molt joves, així com també la deplorable LGBTI-fòbia a
les xarxes socials. Un cop iniciat el retorn a una certa normalitat, observem amb molta
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preocupació les agressions físiques violentes que estem coneixent aquests dies als
mitjans de comunicació.
Avui a Catalunya, que va liderar l’avanç en el reconeixement de les persones LGTBI
amb l’aprovació de la Llei 11/2014 per a garantir els drets de lesbianes, gais,
bisexuals, transgèneres i intersexuals, tenim eines per ajudar a eradicar l’homofòbia,
la bifòbia i la transfòbia, com són els Serveis d’Atenció Integral LGBTI (SAI),
desplegats a tot el territori, que des de la proximitat s’han convertit en punt
d’informació, assessorament, recolzament de les persones LGTBI i de visibilització del
colꞏlectiu i on estan pivotant les polítiques públiques LGBTI transversals,
independentment de que aquestes visquin en una gran ciutat o en el poble més petit. I
també el compromís de Mossos d’Esquadra i policies locals en la lluita contra la
LGBTIfòbia.
D’altra banda, la recent aprovació de la llei 19/20 de 30 de desembre, d’Igualtat de
tracte i no discriminació, és un gran pas endavant atès que permet una protecció
integral i per via administrativa contra la LGBTIfòbia i contra qualsevol mena de
discriminació, i preveu el desplegament d’un nou reglament sancionador.
Des del consell comarcal de l’Alt Penedès volem reivindicar i defensar els drets del
colꞏlectiu LGTBI, i atès que encara hi ha focus d’LGTBI-fòbia a casa nostra, fem una
crida a les persones afectades a no callar i utilitzar els canals que tenen al seu abast
en el nostre municipi i comarca, i demanem a tota la ciutadania que s’impliqui en la
defensa dels drets i llibertats de les persones LGTBI. Al cap i a la fi, els drets del
colꞏlectiu LGBTI són els drets de tothom, com a Drets Humans que són.
I per això, donem suport i fem pròpies les reivindicacions que el Consell Nacional
LGBTI fa públiques en el seu manifest:
El rebuig a la limitació de la llibertat que en el Registre Civil encara impedeix el
registre de les famílies homoparentals o el canvi de nom de les persones trans*; que
des de Catalunya es pugui gestionar el dret d’asil i la protecció de manera especial
d’aquelles persones LGTBI que es troben en situacions vulnerables i de les que no
han pogut accedir a una regularització de la seva situació legal.
Continuar avançant en la formació específica pel professorat de la diversitat i de la
realitat LGTBI, que permeti la creació d’espais segurs i de confiança per l’alumnat
LGTBI, respectuosos i lliures d’LGTBI-fòbia, i la modificació de tots els impresos i
formularis administratius de caràcter sexista i/o binarista.
En el camp de la salut cal garantir el dret a la reproducció assistida a dones lesbianes
i als homes trans* i la reducció de les llistes d’espera en aquest camp.
Continuar la descentralització del Servei de Trànsit, que atén les persones TRANS*,
implementant la seva presència a totes les regions sanitàries de Catalunya per
facilitar els processos de transició arreu.
.
Millorar l’accés a la informació de les persones sordes lgbti en igualtat de drets de la
resta de ciutadania, la creació i administració d’un d’espais inclusius i segurs per a les
persones grans LGTBI i/o intergeneracional LGTBI (residència, apartaments amb
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serveis, etc.) així com la formació de les persones que treballin amb persones grans i
dependents.
Tenir molt present el món rural, on el nombre de persones del colꞏlectiu LGTBI és
menor i està més disseminat, ajudant a disposar d’espais de trobada i oferir serveis
de suport al colꞏlectiu i promoure activitats que ajudin a visualitzar-lo des de
l’administració de proximitat.
Continuar implementant la llei 11/2014 adaptant-la a les noves necessitats i traduint
els seus articles en accions, protocols i Plans de polítiques públiques d’una manera
integral on totes les administracions i la societat civil i trobin els espais en comú per
fer-ho possible.
Per part de l’ajuntament/ consell comarcal de l’Alt Penedès, assumim el compromís
de visibilitzar el 28 de juny i mantenir, la resta de l’any, el compromís amb el dret a
ser, vestir-se, expressar-se i estimar com cadascú vulgui, amb tots els drets i tot
l’orgull, i participar en la campanya “Fem els cims dels Drets LGBTI”, penjant la
bandera de l’Arc de Sant Martí, i donant a conèixer a la ciutadania les accions fetes
durant els darrers 12 mesos, amb la fita d’assolir els més alts nivell –o cims- dels
drets LGBTI.”

2- Donar trasllat de l’acord als ajuntaments de la comarca de l’Alt Penedès.
VOTACIÓ: L’acord és aprovat per unanimitat.
8- 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,
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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.
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 10 de juny de 2021 de 2021 (inf. 95/2021).
Vist l’informe emès, per l’interventor de la corporació, de data de signatura el
dia 15 de juny 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.
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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:
1- Aprovar les solꞏlicituds per a prestació d’ajuts d’urgència social al Consell
Comarcal de l’Alt Penedès (exp. G5054-000022/2021) a les persones
beneficiàries i pels conceptes següents:
NUM. EXP
X2004-000107/2021

PERSONES
BENEFICIÀRIES

MUNICIPI

CONCEPTE

IMPORT

I.D.C

CASTELLVÍ DE LA MARCA

AT. SANITÀRIA

145,80 €

X2004-000106/2021

F.E.G

STA. MARGARIDA I ELS
MONJOS

ESTADES PUNTUALS

250,00 €

X2004-000108/2021

M.I.P.C

MEDIONA

HABITATGE

300,00 €

X2004-000116/2021

Y.B.R

VILOBÍ DEL PENEDÈS

AT. MENORS

80,00 €

X2004-000117/2021

M.A.T.J

MEDIONA

HABITATGE

138,00 €

X2004-000122/2021

S.R.S

FONT-RUBÍ

AT. MENORS

328,00 €

X2004-000123/2021

G.C.R

TORRELLES DE FOIX

AT. MENORS

86,00 €
TOTAL

1.327,80 €

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.
9- 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
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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
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 15 de juny de 2021 (inf. 94/2021).
Vist l’informe emès, per l’interventor de la corporació, de data de signatura el
dia 15 de juny 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.
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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:
1- Aprovar les solꞏlicituds d’ajuts de pobresa energètica (exp. G5054000023/2021) següents:
NUM. EXP

INICIALS

MUNICIPI

CONCEPTE

X2004-000110/2021

M.E.O

SANT SADURNÍ D'ANOIA

SUBMINIST. (LLUM + AIGUA)

X2004-000112/2021

L.D.M.C

SANT SADURNÍ D'ANOIA

SUBMINIST. (LLUM + GAS)

X2004-000113/2021

R.C.A

SANT SADURNÍ D'ANOIA

SUBMINISTRAMENT LLUM

X2004-000114/2021

J.H.C

SANT SADURNÍ D'ANOIA

SUBMINIST. (LLUM, AIGUA I GAS)

X2004-000109/2021

Y.F.C

SANT PERE DE RIUDEBITLLES

SUBMINISTRAMENT LLUM

X2004-000111/2021

R.G.H

SANT SADURNÍ D'ANOIA

SUBMINISTRAMENT LLUM

X2004-000115/2021

S.A.P

GELIDA

SUBMINISTRAMENT AIGUA

X2004-000118/2021

I.A

SANT SADURNÍ D'ANOIA

SUBMINISTRAMENT LLUM

X2004-000120/2021

J.R.C

SANT SADURNÍ D'ANOIA

SUBMINISTRAMENT LLUM

X2004-000119/2021

M.T.B.M

SANT SADURNÍ D'ANOIA

SUBMINISTRAMENT AIGUA

X2004-000121/2021

R.J.L

TORRELLES DE FOIX

SUBMINISTRAMENT LLUM
TOTAL

IMPORT
243,37 €
203,18 €
141,26 €
103,31 €
380,29 €
89,98 €
43,56 €
147,76 €
220,82 €
15,95 €
47,01 €
1.636,49 €

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.
10- 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).
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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.
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 10 de juny de 2021, en el qual es proposa
una alta de SAD Social que s’hi relacionen (inf. 96/2021) (exp. X2002000022/2021).
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).
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S’ACORDA:
1- Aprovar el SAD SOCIAL pels conceptes següents:
Núm. registre

CONCEPTE

NÚM.
EXP
HESTIA

Inicials

Municipi

E/0007788-2021

ALTA

2021/49

DHC

SANTA
MARGARIDA I
ELS MONJOS

Hores
SETMANA
TF

Copagament
usuari €/h

1

---

Motiu

Resolució

SUPORT
PERSONAL

ACCEPTAT

2- Notificar el present acord a les persones interessades.
3- Donar trasllat de l’acord al Servei de Benestar Social del Consell Comarcal,
als efectes oportuns.
VOTACIÓ: L’acord és aprovat per unanimitat.
11- 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.
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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.
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 10 de juny de 2021, en el qual es proposen
altes, una baixa i una modificació de SAD DEPENDÈNCIA, que s’hi relacionen
(inf. 97/2021) (exp. X2002-000020/2021).
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

Concepte

Núm. exp.
Hestia

Inicials

E/00076442021
E/00076452021

MODIFIC
ACIÓ

2020/29

MOJ

ALTA

2021/47

AMA

Municipi

TORRELLES DE
FOIX
TORRELLES DE
FOIX

Hores
MENSUAL
TF
AUX
16.62€ 14.35€

Copagame
nt usuari
€/h

Motiu

Resolució

22

8

----

SUPORT FAMILIAR

ACCEPTAT

4

10

----

SUPORT PERSONAL

ACCEPTAT
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E/00077942021
E/00077952021
E/00077962021
E/00074612021
E/00074552021
E/00077922021

ALTA

2021/53

GPA

ALTA

2021/50

AGV

ALTA

2020/83

FAA

ALTA

2021/52

EPF

ALTA

2021/51

JCM

BAIXA

2015/30

MAD

SANTA
MARGARIDA I
ELS MONJOS
SANT MARTÍ
SARROCA
SANT QUINTÍ DE
MEDIONA
OLÈRDOLA
(SANT PERE
MOLANTA)
SANT QUINTÍ DE
MEDIONA
PLA DEL
PENEDÈS

----

8

----

SUPORT AL
DOMICILI

ACCEPTAT

----

8

----

PROJECTE
AJUNTAMENT

ACCEPTAT

14

----

2,2

SUPORT PERSONAL

ACCEPTAT

12

----

1

SUPORT FAMILIAR

ACCEPTAT

6
----

----

----

PROJECTE
AJUNTAMENT
INGRÉS
RESIDENCIAL

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.
12- 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.
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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.
Vist l’informe emès, per la cap del servei de Benestar Social del Consell
Comarcal, de data de signatura de 15 de juny de 2021 (inf. 105/2021).
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. X2009-000007/2021) següents:
Nº EXPEDIENT DEL MENOR
ER-210245-2020
ER-186808-2019

ESTAT DEL COSE
TANCAMENT
OBERTURA

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.
13- Aprovar l’inici i l’expedient de contractació del Servei de mediació
comunitària de l’Alt Penedès.
La Llei 12/2017, en el seu article 4. D’objectius de serveis socials, estableix en
el seu apartat d) d’“Afavorir la convivència social”, en l’h) s’estableix “Promoure
la cohesió social i la resolució comunitària de les necessitats socials,
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mitjançant polítiques preventives i comunitàries a tot el territori”, i en l’apartat j)
s’estableix l’objectiu de “Promoure la tolerància, el respecte i la responsabilitat
en les relacions personals, familiars”.
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió d’11 de març de
2021, va adoptar diversos acords d’aprovar les concessions del fons de
prestació, entre els quals: “Impuls i consolidació dels serveis de mediació
ciutadana” (exp. núm. 2021/0000463).
La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 8
d’abril de 2021, va adoptar, entre d’altres, acceptar les concessions dels fons
de prestació de la Diputació de Barcelona, en el marc de la convocatòria del
Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023
(exp. G7016-000025/2021) següent: “Impuls i consolidació dels serveis de
mediació ciutadana” (exp. núm. 2021/0000463) Expedient: 21/Y/299516;
Recurs econòmic: 28.500,00 €.
El Servei de mediació comunitària de l’Alt Penedès es basa en la resolució
pacífica dels conflictes entre el veïnat, entitats, associacions i famílies, i es
presenta com una via extrajudicial complementària i/o alternativa de sistemes
de resolució de conflictes.
L’actual contracte finalitza el 31 de juliol de 2021 i cal iniciar un nou expedient
de contractació per a la prestació 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, que es tramitarà 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.
El pressupost base de licitació calculat per a una durada d’1 ANY, és de
30.036,25€ més l’IVA al tipus vigent del 21% per import de 6.307,61€ € és a
dir, un pressupost total de licitació de 36.343,86€, IVA inclòs.
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Vist l’informe emès per la cap del servei de Benestar Social 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 de
signatura de 17 de juny de 2021, en el qual s’informa de l’existència de
consignació adequada i suficient a l’aplicació 231.2279911 “Mediació
comunitària” pressupost 2021, i es proposa aprovar l’autorització de la
despesa per import de 15.143,27 € IVA inclòs, per l’anualitat corresponent a
l’any 2021. Pel que fa a la despesa corresponent a l’anualitat de l’any 2022,
per import de 21.200,59 €, el seu finançament es subordinarà al crèdit que per
a l’esmentat exercici autoritzi el pressupost corresponent.
Vist l’informe favorable del secretari de la corporació al plec de clàusules
administratives particulars, 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.
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 pot estar auxiliat per una unitat tècnica.
Vist el que disposa la clàusula 12 del plec de clàusules administratives
particulars que regula el contracte en relació a la unitat tècnica.
Vist el que disposen els articles 17, 116, 117, 135 i 159.6 de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de contracte 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.
S’ACORDA:
1- Aprovar l’inici i l’expedient de contractació del Servei de mediació
comunitària de l’Alt Penedès (exp. G5038-000014/2021).
2- Aprovar el valor estimat del contracte i el pressupost de licitació a
consignar a l’aplicació 231.2279911 del pressupost de 2021, d’acord amb
el detall següent:
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 Valor estimat del contracte (VEC) (1 any): 30.036,25€, IVA exclòs.
 Pressupost de licitació: 30.036,25 €, equivalent al pressupost net,
més l’IVA al tipus vigent del 21%, per import de 6.307,61 €, és a dir, un
pressupost total de licitació de 36.343,86 €, IVA inclòs.
EXERCICI 2021
CONTRACTE
Serveis de mediació comunitària de l’Alt Penedès

APLICACIÓ
IMPORT
PRESSUPOSTÀRIA IVA NO INCLÒS
231.2279911
TOTAL

EXERCICI 2022
CONTRACTE
Serveis de Mediació comunitària de l’Alt Penedès

IVA

IMPORT
TOTAL

12.515,1€

21%

15.143,27€

12.515,1€

21%

15.143,27€

IVA

IMPORT
TOTAL

17.521,15

21%

21.200,59€

17.521,15

21%

21.200,59€

APLICACIÓ
IMPORT
PRESSUPOSTÀRIA IVA NO INCLÒS
231.2279911
TOTAL

Pel que fa la despesa per l’exercici 2022 el seu finançament es subordinarà al
crèdit que per 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 anteriorment citat.
3- Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques que regirà la
contractació del servei esmentat.
4- Tramitar aquesta contractació, que no està subjecta a regulació
harmonitzada, de forma ordinària, per procediment obert simplificat
abreujat i adjudicar-la per l’aplicació de més d’un criteri d’adjudicació tots
avaluables de forma automàtica, d’acord amb el que disposen els articles
145, 146, 159.6 i concordants de la LCSP.
5- Aprovar l’inici dels tràmits necessaris per a la licitació de l’obra esmentada
per tal que es puguin presentar les proposicions en el termini de 10 dies
hàbils.
6- Nomenar els membres de la unitat tècnica, següents:
-

Núria López Vea, Cap del servei de Benestar Social.
Xavier Rodado Honorato, secretari del Consell Comarcal.

7- Publicar l’anunci de convocatòria de la licitació i els integrants de la unitat
tècnica al Perfil de contractant del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.
8- Donar trasllat de l’acord al Servei de Benestar Social i a la tresoreria del
Consell Comarcal.
VOTACIÓ: L’acord és aprovat per unanimitat.
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14- Aprovar les addendes als convenis de colꞏlaboració amb els
ajuntaments d’Avinyonet del Penedès, Torrelles de Foix i Sant Sadurní
d’Anoia, que formen part de l’Àrea Bàsica de Serveis socials, per a la
prestació dels serveis socials bàsics i altres programes relatius al
Benestar social i polítiques d’Igualtat.
La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 22 d’abril de 2021, va
aprovar, entre d’altres, els convenis de colꞏlaboració amb els ajuntaments de la
comarca de l’Alt Penedès que formen part de l’Àrea Bàsica de Serveis socials
(excepte Vilafranca del Penedès) per a la prestació dels serveis socials bàsics
i altres programes relatius al Benestar social i polítiques d’Igualtat, entre
d’altres, els següents:
NÚM. EXP ANNEXA

MUNICIPI

QUOTA SSB
2021

Total quota
SAD

SAD
Alt Foix
QUOTA

PARLEM-NE
Quota

PREVENCIÓ DE
DROGUES

Dinamitzador
gent gran

0,00

592,27

6.107,91

AVINYONET DEL
PENEDÈS

17.542,00 €

1.830,00

0,00

G7013-000079/2021

SANT SADURNÍ D'ANOIA

40.226,60 €

26.822,35

0,00

0,00

4.565,69

0,00

G7013-000084/2021

TORRELLES DE FOIX

38.280,72 €

5.791,00

0,00

2.200,00

809,45

4.071,94

G7013-000060/2021

L’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès va realitzar en data 12 d’abril de 2021,
Via EACAT registre d’entrada E/002714-2021, amb la petició formal
d’incrementar el servei de treballadora social de serveis socials bàsics (exp.
G7013-000112/2021).
L’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia va realitzar en data 28 de maig de 2021,
via EACAT registre d’entrada E/007185-2021, la petició formal d’incrementar el
servei d’ajuda a domicili en 3.177,65 €, l’ampliació de mitja jornada de la figura
d’educador/a social en 23.450 € i l’ampliació de mitja jornada de la figura de
treballadora familiar en 11.573,95€, per realitzar tasques d’auxiliar de llar per
persones dependents (exp. G7013-000115/2021).
L’Ajuntament de Torrelles de Foix va realitzar en data 03 de juny 2021, via
EACAT registre d’entrada E/007449-2021, la petició formal d’incrementar el
servei d’ajuda a domicili en 1.053,10 €, per realitzar tasques d’auxiliar de llar
per persones dependents (exp. G7013-000116/2021).
Atès l’increment de persones que precisen atenció domiciliària.
Vist els informes emesos, per la cap del Servei de Benestar Social del Consell
Comarcal, de data de signatura de 10 de juny de 2021 (inf. 88/2021 exp.
G7013-000112/2021, inf. 91/2021 exp. G7013-000115/2021) i de data 14 de
juny de 2021 (inf. 92/2021 exp. G7013-000116/2021).
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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 les addendes als convenis de colꞏlaboració amb els ajuntaments de
la comarca de l’Alt Penedès que formen part de l’Àrea Bàsica de Serveis
socials per a la prestació dels serveis socials bàsics i altres programes
relatius al Benestar social i polítiques d’Igualtat, d’acord amb el detall
següent:
NÚM. EXP
ANNEXA
G7013000112/2021
relacionat amb
exp. inicial G7013000060/2021
G7013000115/2021
relacionat amb
exp. inicial G7013000079/2021
G7013000116/2021
relacionat amb
exp. inicial G7013000084/2021

MUNICIPI
AVINYONET
DEL
PENEDÈS

SANT
SADURNÍ
D'ANOIA

QUOTA
SSB 2021

IMPORT
AMPLIACIÓ
JORNADES

IMPORT
AMPLIACIÓ
JORNADA
TS

IMPORT
AMPLIACIÓ
JORNADA
TF

QUOTA SSB
2021 AMB
ADDENDA

Total quota
SAD

IMPORT
AMPLIAT
SAD

QUOTA
SAD 2021
AMB
ADDENDA

17.542,00€

-

9.520,92

-

27.062,92€

-

-

-

40.226,60€

23.450,00€

-

11.573,95€

75.250,55 €

26.822,35€

3.177,65€

30.000€

-

-

-

-

-

5.791,00€

1.053,10€

6.844,10€

TORRELLES
DE FOIX

2- Facultar al president per a la completa execució de l’acord, en particular
per a la signatura de les addendes dels convenis.
3- Notificar el present acord als ajuntaments interessats.
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.
15- Aprovar el conveni amb la Creu Roja Espanyola a l’Alt Penedès pel
manteniment del Banc d’ajudes tècniques (BAT).
El BAT és un programa solidari de reciclatge de productes de suport que
serveixen per millorar la qualitat de vida de les persones amb dependència.
Els productes de suport són adaptacions per facilitar les activitats de la vida
diària (banyar-se, vestir-se alimentar-se, comunicar-se desplaçar-se) de les
persones garantint la seva seguretat i accessibilitat al seu entorn més proper
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(caminadors, alçadors, cadires de rodes, crosses o llits articulats).
El 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, estableix en la
seva fitxa 35, actuacions en matèria d’accessibilitat (contracte programa
prorrogat per a l’any 2021).
L’article 53.1 de la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat, estableix que
les administracions públiques han de vetllar perquè els colꞏlectius en situació
d’especial vulnerabilitat o en risc d’exclusió social tinguin accés als productes
de suport.
Creu Roja Alt Penedès, amb registre d’entrada núm. E/007827-2021,
d’11/06/2021, presenta una solꞏlicitud de subvenció sense concurrència
competitiva per tal de poder desenvolupar el projecte BAT.
Vist l’informe emès, per la cap del servei de Benestar Social del Consell
Comarcal, de data de signatura d’11 de juny de 2021 (inf. 84/2021).
Vist l’informe emès, per l’interventor del Consell Comarcal, de data de
signatura de 17 de juny de 2021, en el qual s’informa favorablement sobre
l’aprovació del conveni i que existeix consignació pressupostària adequada i
suficient a la partida 231.48024 “Banc d’ajuts tècnics” per import de 13.000,00€.
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
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 conveni de colꞏlaboració entre el Consell Comarcal de l’Alt
Penedès i Creu Roja Espanyola a l’Alt Penedès pel manteniment del Banc
d’ajudes tècniques (BAT) (exp. G7013-0000109/2021), amb l’aportació
econòmica per part del Consell Comarcal de 13.000€, a càrrec de
l’aplicació 231.48024 del pressupost de 2021 i amb els següents acords:
“PRIMER.- Creu Roja, en qualitat d’auxiliar dels poders públics i en el marc del seu
propòsit de colꞏlaboració amb aquests i a través del seu Comitè Comarcal a l’Alt
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Penedès, s’avé a executar les accions que es detallen en aquest conveni amb plena
responsabilitat, mitjançant els seus serveis i departaments i requerint l’aportació
personal i voluntària, i la colꞏlaboració econòmica del CCAP.
SEGON.- OBJECTE
L’objecte d’aquest conveni és el de garantir l’accés al servei de BANC D’AJUTS
TÈCNICS mitjançant cessió gratuïta amb dipòsit d’aquells ajuts tècnics que serveixen
per millorar la qualitat de vida de persones amb dependència i amb la voluntat de
solidaritat i reciclatge.
TERCER.- COMPROMISOS DE CREU ROJA
Creu Roja, a través del seu comitè comarcal, es compromet:
a) Disposar d'un espai físic adequat per la custodia, control d'estoc, manteniment
en bon estat de les ajudes tècniques: identificació, higienització, reparació i
posta a punt de les ajudes tècniques que constitueixen el Banc d’Ajudes
Tècniques.
b) Desenvolupar la gestió i logística del servei del Banc d’ajudes tècniques a la
comarca.
c) Ser el receptor de les demandes de les ajudes tècniques per part del CCAP,
com a únic interlocutor vàlid.
d) Assessorar sobre I'ús de l'ajuda/es tècniques que el servei posa a la seva
disposició, i orientar de les adaptacions existents en el mercat sobre altres
estris, materials per l'accessibilitat, sistemes de seguretat i altres adients
segons l'entorn.
e) El/la terapeuta ocupacional es la persona professional que assessorarà sobre
I'ús de l'ajuda/es tècniques que el servei posa a la seva disposició, i orientarà
de les adaptacions existents en el mercat sobre altres estris, materials per
l'accessibilitat, sistemes de seguretat i altres adients segons l'entorn.
f) També s’encarregarà del següents aspectes:
- Valorar les necessitats de les persones i decidir el material més
adequat.
- Temporalitat del material al domicili.
- Gestió d’entrades i sortides de material.
- Previsió de necessitats de material (grues, llits, matalassos...).
- Atenció telefònica de les persones usuàries i professionals que fan ús
del BAT.
g) Facilitar de forma temporal les ajudes tècniques de què es disposin per a què
les persones que tenen minvada la seva autonomia puguin continuar en el
propi domicili i en el seu entorn amb les màximes condicions adequades.
h) Es compromet a respectar les demandes i directrius que marqui el CCAP.
i) Formar part de la Comissió tècnica de seguiment que es reunirà com a mínim
cada sis mesos per retre comptes del bon funcionament del servei i corregir
aquelles disfuncions que es puguin anar generant.
j) Elevar propostes, per al bon funcionament del Banc d’Ajudes Tècniques, a la
comissió de seguiment i redactar-ne els documents administratius que se’n
deriven. Així com lliurar al CCAP la memòria anual, dins de la primera
quinzena de gener.
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k) Destinar exclusivament el material del Banc d'ajudes tècniques a la ciutadania
de la comarca.
l) Facilitar trimestralment al CCAP un llistat on constaran les solꞏlicituds, les
visites del/la terapeuta i el material dispensat. En el cas de que no s'hagi
dispensat cap tipus d'ajuda tècnica caldrà fer constar el motiu.
m) Facilitar al CCAP un inventari de tot l’estoc i assignar un codi identificador a
cada ajuda tècnica on es reflecteixi quines han estat adquirides mitjançant
fons del CCAP quines formaven part del Banc d’Ajudes Tècniques inicial, i
quines són d’adquisició.
n) Avaluar el funcionament del Banc d’Ajudes Tècniques per tal d’ajustar-lo al
màxim a les necessitats de les persones usuàries.
o) Tenir en correcte estat i bones condicions de seguretat el material del Banc
d’Ajudes Tècniques.
p) Incloure la figura del voluntariat en l’activitat.
q) Garantir a les persones voluntàries la formació necessària per a una correcta
realització de l’activitat en la que formin part.
r) Dotar a les persones voluntàries d’una assegurança de responsabilitat civil.
QUART.- COMPROMÍS DEL CONSELL COMARCAL
a) Fer la divulgació del servei a la ciutadania, per tal que la informació arribi a
tothom per poder-ne ser beneficiaris/àries i per aconseguir donacions de
material.
b) Donar a conèixer el servei de Banc d’Ajudes Tècniques com recurs a tenir en
compte pels professionals de l’àmbit social i de l’àmbit sanitari de la ciutat.
c) Detecció de les necessitats d'ajudes tècniques per la persona a través dels
professionals dels equips bàsics de Serveis Socials.
d) Derivació de la solꞏlicitud de material del servei de Banc d’Ajudes.
CINQUÈ.- APORTACIÓ ECONÒMICA
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès aportarà a Creu Roja una subvenció anual de
13.000€ amb aplicació a la partida pressupostària 231.48024 del pressupost vigent de
la corporació per aquest any 2021, per aconseguir els seus objectius.
SISÈ.- PAGAMENT I JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
En tot cas, Creu Roja, per poder percebre el pagament presentarà al CCAP la
següent documentació:
- A presentar una memòria explicativa del desenvolupament de la seva activitat
efectuant un balanç de l’execució del servei on reflecteixi els següents ítems i es
faci especial esment als aspectes que poden millorar-se i plantejant, si s’escau,
alternatives a les dificultats detectades:
o Nombre de productes adquirits pel banc.
o Nombre de peticions rebudes i ateses.
o Nombre de persones a les quals s’ha prestat el producte en relació a sexe
i edat.
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-

A presentar el model Justificació econòmica de subvenció sense concurrència
competitiva emplenat.
A presentar factures, les quals aniran obligatòriament acompanyades del
justificant material del seu pagament, per un import igual o superior a 13.000€ al
CCAP.
A presentar la justificació documental de la difusió feta del finançament del
Consell Comarcal mitjançant fotografies, documents gràfics amb el logotip del
CCAP.
Aquesta documentació es presentarà durant el mes següent al període que és
objecte de justificació, de tal manera que el període per justificar l’activitat de l’any
2021 finalitza el dia 31 d’agost de 2022.

El pagament de la subvenció corresponent quedarà condicionat a l’aportació de la
documentació justificativa descrita en aquest punt i sempre que compleixi els requisits
del present conveni.
SETÈ.- FINANÇAMENT
Que aquesta és també una activitat finançada pel Ministerio de Sanidad, de Servicios
Sociales e Igualdad 0,7% del IRFP, Otros fines de interés social, a l’exercici 2021 i
que pot ser finançada des de l’administració autonòmica al 2021.
VUITÈ.- COMISSIÓ TÈCNICA DE SEGUIMENT
Per al correcte compliment i desenvolupament de les condicions previstes en aquest
conveni, es constituirà una comissió paritària de seguiment i assessorament formada
per un mínim d’una persona en representació del CCAP, i una persona en
representació de la Creu Roja, representants pels òrgans competents de cada ens,
sens perjudici de la possibilitat de comptar amb persones assessores si així ho
exigeixen les qüestions a tractar.
Correspon a aquesta comissió formular les recomanacions i propostes adients en
qualsevol aspecte d’aquest conveni o de les corresponents addendes o annexes,
sens perjudici de la necessària aprovació d’aquestes propostes pels òrgans
competents de cada entitat i de la disponibilitat pressupostària que suposi l’adopció de
les mesures proposades.
La Creu Roja presentarà a la Comissió tècnica de seguiment aquells informes que es
requereixin.
NOVÈ.- DADES DE CARÀCTER PERSONAL
La Creu Roja i el CCAP, es comprometen a garantir, en el seu màxim grau de
seguretat, la confidencialitat de les dades de totes les persones usuàries que es
beneficiïn dels serveis objecte d’aquest conveni de colꞏlaboració entre totes les
entitats.
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Aquestes dades seran objecte de tractament automatitzat exclusivament per part de
les parts signants a efectes d’inscripció, recepció d’informació i proveïment del servei,
en compliment del que disposen 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 del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d’aquestes dades. Cadascuna de les entitats signants serà responsable del
compliment de les previsions establertes en la normativa d’aplicació.
Es defineix com a responsable de les dades el CCAP per les persones residents als
municipis de la comarca, excepte Vilafranca del Penedès.
Per la seva part, Creu Roja serà l’encarregat del Tractament de les dades.
S’estableix que:
1. Que l'Encarregat del Tractament presta determinats serveis (que es detallen en
aquest conveni) per compte dels responsables de tractament.
2. Per al correcte compliment d'aquests serveis, l'encarregat del Tractament
accedeix o tracta dades de caràcter personal dels fitxers titularitat del
Responsable de tractament.
3. En compliment del que disposa l'article 28 del Reglament (UE) 2016/679 del
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament
general de protecció de dades o RGPD), és intenció de les parts establir les
obligacions i responsabilitats que corresponen a cadascuna d'elles en el
tractament de les dades de caràcter personal, d'acord amb les següents
estipulacions:
a) De les dades facilitades per les parts.
Mitjançant les presents clàusules, s'habilita a la persona encarregada del
tractament per tractar per compte de la persona responsable de tractament, les
dades de caràcter personal necessàries per poder prestar el servei únicament i
exclusivament per a les següents finalitats:
TRACTAMENT I FINALITATS
L’objecte del conveni és el desenvolupament per la Creu Roja del
projecte “Banc d’Ajudes tècniques”, (Ajudes tècniques domiciliàries per
a persones en situació de dependència).
Per a l'execució dels serveis derivats del compliment objecte de l'encàrrec, la
persona responsable de tractament, posa a disposició de la persona encarregada
de tractament, tota la informació necessària del seu sistema d'informació.
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Queda terminantment prohibida l'aplicació o utilització de les dades de caràcter
personal objecte de tractament per a tractaments i finalitats diferents als aquí
previstos, llevat d’autorització expressa manifestada per escrit per la persona
responsable del tractament.
Es prohibeix, així mateix, la comunicació de les dades objecte de tractament, ni
tan sols per la seva conservació a altres persones, excepte les cessions legalment
establertes i les que siguin necessàries per al compliment de les finalitats de la
relació contractual.
b) Identificació de la informació a tractar per l'encarregat/ada.
L'encarregat/ada podrà tractar dades de caràcter personal dels tipus o categories
de dades necessàries del seu sistema d'informació, per poder dur a terme el
contracte de prestació de serveis corresponent.
c) Deure de secret professional.
El personal de l'Encarregat del Tractament té el deure de guardar secret
professional respecte a la informació de caràcter personal objecte de tractament.
Aquesta obligació és exigible al personal, fins i tot després d'haver cessat la seva
relació amb la persona encarregada de tractament.
A més, serà obligació d'aquest últim comunicar i exigir al seu personal el
compliment del deure de secret professional, així com la resta de les condicions i
termes fixats en el present contracte. Ha de garantir, si escau, la formació
necessària en matèria de protecció de dades personals de les persones
autoritzades per tractar dades personals.
L'encarregat/ada haurà de mantenir a disposició de la persona Responsable la
documentació acreditativa del compliment d'aquesta obligació.
d) Seguretat de les dades.
L'encarregat/ada de tractament atendrà quantes instruccions en seguretat pugui
transmetre el/la Responsable del tractament, tenint en compte l'estat de la tècnica,
els costos d'aplicació i la naturalesa, l'abast, el context i les finalitats del
tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i les
llibertats de les persones físiques.
L'encarregat/ada de tractament establirà les mesures tècniques i organitzatives
apropiades per garantir el nivell de seguretat adequat al risc existent que, si
escau, s'incloguin, entre d'altres:
a) La seudoanonimizació i el xifrat de dades personals;
b) La capacitat de garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i
resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament;
c) La capacitat de restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals
de forma ràpida, en cas d'incident físic o tècnic;
d) Un procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l'eficàcia de
les mesures tècniques i organitzatives per garantir la seguretat del
tractament.
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En qualsevol cas, l'encarregat/ada de Tractament adoptarà les mesures de
seguretat, tècniques i organitzatives, apropiades per garantir la seguretat de les
dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés
no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i
els riscos del fet que estiguin exposats, tant si provenen de l'acció humana o del
mitjà físic natural.
e) Colꞏlaboració.
L'encarregat/ada de tractament posarà a disposició del/la Responsable de
Tractament tota la informació necessària per demostrar el compliment de les
obligacions establertes en el present contracte, així com permetre i contribuir a la
realització d'auditories, incloses inspeccions, per part del responsable de
Tractament o d’un altre auditor autoritzat pel Responsable de Tractament.
Si escau, l'encarregat/ada de Tractament colꞏlaborarà en el cas que s'hagués de
fer una notificació de violacions de seguretat de dades a les autoritats de protecció
de dades, la comunicació de violacions de dades a les persones interessades, la
realització de les avaluacions d'impacte relativa a la protecció de dades (AIPD) i,
si escau, la realització de consultes prèvies.
En tot cas, l'encarregat/ada de Tractament colꞏlaborarà amb el/la Responsable de
Tractament davant de qualsevol requeriment fet per l'autoritat competent en
relació al tractament de dades personals encomanat.
No obstant això si la persona encarregada del tractament considera que alguna de
les instruccions infringeix l'RGPDUE o qualsevol altra disposició en matèria de
protecció de dades de la Unió Europea (UE), la persona encarregada haurà
d'informar immediatament a la persona responsable.
f) Exercici de drets per les persones interessades.
Els drets d'accés, rectificació, cancelꞏlació i, si escau, limitació, portabilitat o
oposició, els exerceixen les persones interessades davant el/la Responsable de
Tractament.
Si l'encarregat/ada de tractament rebés una petició d'exercici de drets haurà
d'informar immediatament a l'interessat/ada o afectat/ada de la identitat de/de la
responsable del tractament, perquè s'adreci a aquest. La comunicació ha de fer-se
de forma immediata i en cap cas més enllà del dia laborable següent al de la
recepció de la solꞏlicitud, juntament, si escau, amb altres informacions que puguin
ser rellevants per a resoldre la solꞏlicitud.
g) Deure de devolució i no conservació.
Un cop finalitzada la prestació contractual, les dades de caràcter personal han de
ser retornades al Responsable/a de tractament, igual que qualsevol suport o
documents que consti alguna dada de caràcter personal objecte de tractament,
excepte quan hi hagi una previsió legal que exigeixi la seva conservació. En
aquest cas, s'haurà de procedir a la devolució dels mateixos garantint el
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Responsable de Tractament aquesta conservació.
Aquelles dades que no siguin retornades s'hauran de destruir adoptant les
mesures de seguretat necessàries per evitar l'accés per part de tercers. També
podrà l'Encarregat/ada del Tractament conservar, degudament bloquejades, les
dades en tant puguin derivar responsabilitats de la seva relació amb el/la
Responsable de Tractament.
h) Responsabilitat.
Ambdues parts es comprometen a respectar, en el compliment de les obligacions
que es deriven d'aquest document, tota la legislació i normativa que resulti
aplicable, molt en particular, les obligacions imposades i determinades pel
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de
dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.
Cada part haurà de fer front a la responsabilitat que es derivi del seu propi
incompliment d'aquesta legislació i normativa.
Possibilitat de solꞏlicitud d'informació relativa al compliment de les mesures de
seguretat.
El/la Responsable tindrà la facultat d'exigir a l'encarregat/ada, prova del seu
compliment de les obligacions imposades per la legislació de protecció de dades,
solꞏlicitant còpia del document on es descriguin les mesures de seguretat
adoptades (almenys en la part que li afecti), o bé de l'informe d'auditoria, o de
qualsevol altre document que estimi convenient sempre que es refereixi a dades
que tracti per compte d'aquell.
En el cas que no quedi suficientment acreditat, segons el criteri del/de la
Responsable, el compliment de les obligacions que com a encarregat/ada li
corresponen, el primer pot rescindir unilateralment el contracte.
i)
Subcontractació.
D'acord amb allò que disposa l'article 28.4 RGPDUE, en el cas que
l'encarregat/ada de tractament, necessiti subcontractar algun servei a un Tercer
per donar un servei al/la responsable de tractament, està obligat a notificar
fefaentment al/la responsable de Tractament aquesta subcontractació abans de
subcontractar i, a més, haurà d'obtenir el consentiment exprés per fer-ho.
Un cop obtingut el consentiment, l'empresa subcontractada haurà de complir amb
el que disposa l'Article 28 RGPDUE en tots els seus extrems, cap a l'empresa
subcontractada.
DESÈ.- DIFUSIÓ DE LA COLꞏLABORACIÓ
Creu Roja, a través del seu comitè comarcal, es compromet a fer constar en tots els
elements de difusió del Banc d’Ajudes Tècniques, així com la documentació
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compartida, la colꞏlaboració del CCAP.
ONZÈ. – PERÍODE DE VIGÈNCIA
La vigència d’aquest conveni és des de l’1 de setembre de 2021 al 31 d’agost de
2022.
DOTZÈ .- RESOLUCIÓ DEL CONVENI
Són causes de resolució d’aquest conveni:
 La finalització del termini de vigència.
 La denúncia.
 El mutu acord de les parts.
 L’incompliment d’una de les parts de les condicions essencial del present conveni.
TRETZÈ.- 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.
CATORZÈ.- NATURALESA DEL CONVENI I JURISDICCIÓ COMPETENT
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment del conveni,
les parts intentaran resoldre-les en el marc de la comissió de seguiment regulada a
l’acord vuitè 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 Benestar Social i a la tresoreria del
Consell Comarcal, als efectes oportuns.
VOTACIÓ: L’acord és aprovat per unanimitat.
16- Aprovar el conveni amb l’Associació contra el Càncer i de Suport al
Malalt oncològic AMPERT.
L’Associació contra el Càncer i de Suport al Malalt Oncològic, AMPERT, va
solꞏlicitar una subvenció sense concurrència competitiva amb registre
d’entrada núm. E/007424-2020 de data 2 de juny de 2021.

50

ACTA NÚM. G1007-000016/2021
JG17062021

AMPERT té com a objectius prioritaris:
a) Donar suport al pacient oncològic en tractament actiu de radioteràpia.
b) Potenciar la participació de la població en els projectes proposats per
aquesta associació.
c) Potenciar i desenvolupar una xarxa de transport personalitzat i comú per a
totes les persones malaltes de càncer de la comarca en tractament de
radioteràpia en el servei públic Institut Català d’Oncologia Duran i Reynals,
d’Hospitalet de Llobregat.
És voluntat del Consell Comarcal de l’Alt Penedès donar suport a les
associacions que tenen com a objectiu principal la millora de la qualitat de vida
de la ciutadania.
Vist l’informe emès, per la cap del servei de Benestar Social del Consell
Comarcal, de data de signatura de 4 de juny de 2021 (inf. 86/2021).
Vist l’informe emès, per l’interventor del Consell Comarcal, de data de
signatura de 17 de juny de 2021, en el qual s’informa favorablement sobre
l’aprovació del conveni i que existeix consignació pressupostària adequada i
suficient a la partida 231.48023 “Conveni Ampert” per import de 800,00€.
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.
S’ACORDA:
1- Aprovar el conveni de colꞏlaboració entre el Consell Comarcal de l’Alt
Penedès i l’Associació contra el Càncer i de Suport al Malalt oncològic
AMPERT (exp. G7013-000111/2021) per a subvenir les despeses de
funcionament de l’associació, per a l’any 2021, amb l’aportació econòmica
per part del Consell Comarcal de 800€, amb càrrec a l’aplicació 231.48023
del pressupost de 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 contra el Càncer i de Suport al Malalt
Oncològic.
Segon- El Consell Comarcal de l’Alt Penedès farà una aportació econòmica de 800 €
(vuit-cents euros) a AMPERT, per subvenir a les despeses de funcionament de
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l’associació, obligació econòmica incorporada a l’aplicació pressupostària 231.48023
del pressupost vigent de la corporació per aquest any 2021, per aconseguir els seus
objectius.
Tercer- L’Associació contra el Càncer i de Suport al Malalt Oncològic, AMPERT, es
compromet a fer present la colꞏlaboració del CCAP, a fer constar el seu logotip en tota
la documentació impresa.
Quart- L’Associació contra el Càncer i de Suport al Malalt Oncològic, AMPERT, es
compromet a mantenir vincles de colꞏlaboració amb els recursos públics i seguir
prioritzant les seves tasques de sensibilització i suport a les famílies.
Cinquè- L’Associació contra el Càncer i de Suport al Malalt Oncològic, AMPERT, es
compromet:
- A presentar emplenat el model Justificació de subvenció sense concurrència
competitiva.
- A presentar una memòria explicativa del desenvolupament de la seva activitat
portada a terme al llarg del 2021.
- A presentar fotografies, documents gràfics amb el logotip del Consell Comarcal.
- A presentar factures, les quals aniran obligatòriament acompanyades del
justificant material del seu pagament, per un import igual o superior a 1.600€.
Sisè- 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 del present conveni.
Setè- 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
Vuitè- 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 cinquè i sisè, la qual tindrà com a límit temporal un mes des de la
finalització de l’activitat.
Novè- Són causes de resolució d’aquest conveni:
 La finalització del termini de vigència.
 La denúncia.
 El mutu acord de les parts.
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L’incompliment de les obligacions que se’n deriven.

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- 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.
I en prova de conformitat, les parts signen el present document electrònic a un sol
efecte.”

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 Benestar Social i a la tresoreria del
Consell Comarcal, als efectes oportuns.
VOTACIÓ: L’acord és aprovat per unanimitat.
17- Acceptar el recurs material de la Diputació de Barcelona del Catàleg
de serveis 2021 en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2020-2023.
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, el següent:
ÀREA COHESIÓ SOCIAL, CIUTADANIA I BENESTAR
Programa

CENTRE GESTOR
DIBA

NOM ACTUACIÓ CCAP

SERVEI CCAP

Descripció del recurs

Benestar i ciutadania
Auditories i intervenció
als habitatges en
situació de pobresa
energètica

Servei Acció Social Auditories pobresa
energètica Alt Penedès

Benestar
social

COST
PREVIST
ACTUACIÓ

-

TIPUS DE
RECURS

Recurs
material
(35 unitats)

La Presidència delegada de la Diputació de Barcelona, en data 10 de juny de
2021, ha dictat un decret (ref. Registre 6139), pel qual s’aprova la proposta de

53

ACTA NÚM. G1007-000016/2021
JG17062021

la coordinadora de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social: “Concedir el recurs
material “Auditories i intervenció als habitatges en situació de pobresa
energètica”, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (núm. exp. 2021/0010931).
Vist l’informe emès, per la cap del Servei de Benestar Social del Consell
Comarcal, de data de signatura el dia 17 de juny de 2021 (inf. 101/2021).
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- Acceptar el recurs material de la Diputació de Barcelona del Catàleg de

serveis 2021 en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2020-2023,
d’acord amb el detall següent:
CODI XGL

ACTUACIÓ

21/Y/302532

Benestar i
ciutadania

(exp. CCAP
G7016000044/2021)

COST
PREVIST
Recurs
material

IMPORT
SOLꞏLICITAT
Recurs
material

Auditories i
intervenció als
habitatges en
situació de pobresa
energètica

IMPORT ATORGAT
Recurs material (el suport es presta
mitjançant contractació externa per part
de DIBA, l’import definitiu vindrà
determinat per l’import de l’adjudicació
de la contractació. S’estima per un valor
de 9.153,55€)

2- Donar trasllat de l’acord al servei de Joventut i al Servei d’intervenció 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- Donar compte de Decrets de la Presidència en relació a l’àrea.
Decret de la Presidència núm. G1009-0049/2021, de 14 de juny de 2021
Núm. expedient: G7023-000001_2021 en relació G5038-000007/2021 i G50380000016/2021
ANTECEDENTS
El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 15 d’abril de 2021, va
aprovar l’inici i l’expedient de contractació del Servei de transport escolar a centres
docents de la comarca de l'Alt Penedès (exp. G5038-000007/2021).
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El valor estimat del contracte, de conformitat amb el que disposa l’art.101 LCSP,
s’estableix en sis milions quatre-cents trenta-set mil vuit-cents seixanta-un euros amb
vint-i-vuit cèntims (6.437.861,28 €), IVA exclòs, tenint en compte el pressupost base
de licitació per a tota la durada del contracte més les possibles pròrrogues, d’acord
amb el següent desglossament:

Import del contracte IVA exclòs (3 cursos escolars, del curs escolar 2021-2022,
2022-2023 i 2023-2024): 3.218.930,64 €

Import de les possibles pròrrogues IVA exclòs (2 pròrrogues, d’un curs escolar
cadascuna d’elles, coincidint amb els cursos escolars 2024-2025 i 2025-2026):
2.145.953,76 €

Modificacions 20%: 1.072.976,88 €
En data 22/04/2021 es va publicar al perfil del contractant l'anunci de licitació i en data
23/04/2021 al DOUE amb núm. 2021/S 079-202138 i publicat anunci rectificatiu en
data 30/04/2021 amb núm. 2021/S 084-217494.
Les PROPOSICIONS PRESENTADES mitjançant l'eina de Sobre Digital són les
que es relacionen a continuació:
Denominació social
BUS CASTELLVI, S.A.
LA HISPANO IGUALADINA
SL
HISPANO LLACUNENSE SL
AUTOCARS VENDRELL, SL
TERESA Y JOSE PLANA
EMPRESA PLANA,SL
AUTOCARS DOTOR S.L.

NIF
A59753046
B27383454

Lots als que
es presenta
7, 8, 12
2, 8, 9

Data
d'entrada
21/05/2021
21/05/2021

Hora
d'entrada
13:42:10
17:53:17

Registre
d'entrada
E/006807-2021
E/006818-2021

B08024036
B60200235
B43009091

3, 15
4, 5, 14, 16
8, 10

24/05/2021
24/05/2021
24/05/2021

09:27:58
10:02:47
13:46:41

E/006845-2021
E/006852-2021
E/006881-2021

B62039532

5, 6, 9

24/05/2021

15:17:44

E/006890-2021

La mesa de contractació va acordar admetre a totes les empreses licitadores però
també va proposar a l’òrgan de contractació declarar deserts aquells lots als què no
s’hi havia presentat cap oferta, i que són concretament els que tot seguit es relacionen:
lot 1 (ruta 48, 67, 69, 59), lot 11, lot 13 i lot 17.
La Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP) permet la utilització del procediment
negociat sense publicitat en el supòsit que no hagi estat presentada cap oferta en
resposta a un procediment obert, sempre que les condicions inicials del contracte no
es modifiquin substancialment, i sense que es pugui incrementar el pressupost base
de licitació ni modificar el sistema de retribució i a aquests efectes es va impulsar la
tramitació de l’exp. G5038-0000016/2021.
En data 14 de maig de 2021 es va rebre un comunicat en el que el Tribunal Català de
Contractes del Sector Públic, informa que ha iniciat l’Expedient N-2021-0211, arran de
la interposició d’un recurs especial en matèria de contractació per part de la Federació
Empresarial Catalana d’Autotransport de Viatgers (en endavant “FECAV”) contra
l’anunci de licitació, els plecs i els documents contractuals que regeixen el servei de
transport escolar obligatori i no obligatori, gestionat pel Consell Comarcal de l'Alt
Penedès (exp. núm. G5038- 000007/2021).
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En l’escrit d’interposició de recurs l’entitat recurrent solꞏlicita que s’adopti la mesura
cautelar de suspensió del procediment de contractació fins que es dicti la resolució del
recurs, de conformitat amb l’establert als articles 49 i 56.3 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 i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP), i 25 del Reial decret 814/2015, d’11 de
setembre, pel qual s’aprova el Reglament dels procediments especials de revisió de
decisions en matèria contractual (en endavant, RD 814/2015).
En dates 17 i 18 de maig de 2021, el Consell Comarcal de l’Alt Penedès va trametre a
la Secretaria Tècnica del Tribunal la documentació de què consta l’expedient de
contractació, així com també l’informe i les alꞏlegacions de l’òrgan de contractació, en
les quals l’òrgan de contractació s’oposa a l’adopció de les mesures solꞏlicitades per
l’entitat recurrent, basant-se en la improcedència de la interposició del recurs.
En data 11 de juny de 2021 el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic tramet
resolució núm.
S-66/2021 (N-2021-0211), de suspensió del procediment de
contractació del servei de transport escolar a centres docents de la comarca de l’Alt
Penedès, licitat pel Consell Comarcal de l’Alt Penedès (expedient G5038000007/2021), el contingut transcrit és el següent: “Acordar la mesura provisional
consistent en suspendre el procediment de contractació del servei de transport escolar
a centres docents de la comarca de l’Alt Penedès, licitat pel Consell Comarcal de l’Alt
Penedès (expedient G5038-000007/2021), sense perjudici de la valoració sobre el fons
de l’assumpte que pugui efectuar aquest Tribunal i sense que l’adopció d’aquesta
mesura comprometi el sentit final de la resolució del recurs de referència.”.
FONAMENTS JURÍDICS
Vist el que disposen els articles 49, 56.3 i 63.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic (LCSP) i l’article 25 del Real Decret 814/2015, d’11 de
setembre, pel qual s’aprova el Reglament dels procediments especials de revisió de
decisions en matèria contractual i d’organització del Tribunal Administratiu Central de
Recursos Contractuals.
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- Suspendre el procediment de contractació del Servei de transport escolar a centres
docents de la comarca de l'Alt Penedès (expedient núm. G5038-000007/2021) i
també del que se’n deriva relatiu al procediment negociat sense publicitat (exp.
G5038-0000016/2021).
2- Notificar el present acord als licitadors i a la Federació empresarial catalana
d’autotransport de viatgers (FECAV).
3- Publicar la present resolució al perfil del contractant.

La Junta en resta assabentada.
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19- Aprovar les devolucions dels imports correponents a la reducció de
la quota de les classes telemàtiques en l’Escola de Música de l’Alt
Penedès (EMAP).
El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió del dia 12 de març de
2020, va aprovar la modificació de l’ordenança fiscal núm. 6 (exp. G7003000003/2020) reguladora del preu públic per la prestació del servei en l’Escola
de música de l’Alt Penedès (EMAP).
La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 19 de novembre de
2020, va aprovar l'aplicació d'un descompte del 10% a les quotes de l'Escola
de Música de l’Alt Penedès (EMAP) amb efectes retroactius des de l'1 de
novembre i fins el retorn a les classes presencials (exp. G7003-000003/2020).
La Junta de Govern, en sessió 20 de maig de 2021, va acordar les
regularitzacions corresponents al descompte per classes telemàtiques del
curs 20/21, que van ser descomptades de les quotes del mes de juny.
Actualment, hi ha alumnes que són baixa de l’escola però que cal que se’ls
retorni l’import corresponent a la reducció per classes telemàtiques de les
quotes abonades.
Vist l’informe emès, per la Directora de l’EMAP, de data de signatura de 8 de
juny de 2021.
Vist l’informe emès, per l’interventor del Consell Comarcal, en data de
signatura de 15 de juny de 2021, en el qual proposa aprovar el retorn de les
quotes per devolució d’ingressos indeguts als beneficiaris que es relacionen
per import de 113,92€.
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 les devolucions dels imports corresponents a la reducció de la
quota de les classes telemàtiques en l’Escola de Música de l’Alt Penedès
(EMAP), dels alumnes que ja han cursat baixa pel curs 2020-2021 (exp.
X4030-000002/2020) degut a les mesures en matèria de salut pública,
d’acord amb el resum següent:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ALUMNES
DNI TITULAR
PBR
****8515*
MLlP
****8583*
SMM
****8301*
IMT
****9347*
BMS
****8793*
LlPS
****8686*
JPC
****0027*
QPR
****9780*
JRF
****6623*
MRJ
****8333*
CVH
****8059*
IMPORT TOTAL RETORNAT

IMPORT
7,15 €
8,18 €
15,13 €
9,08 €
6,44 €
8,17 €
20,95 €
9,08 €
6,44 €
8,17 €
15,13 €
113,92 €

2- 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.
20- Modificar les errades materials en el conveni amb la Fundació Festa
Major de Vilafranca del Penedès per a l’organització d’actes de la Festa
Major 2021.
La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 3 de juny de 2021, va
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. G7013000054/2021).
La Festa Major de Vilafranca del Penedès 2021 es celebrarà els dies 29, 30,
31 d’agost i 1 i 2 de setembre de 2021.
Vist l’informe emès, per la cap del servei de Comunicació i Cultura del Consell
Comarcal, de data de signatura de 15 de juny de 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.
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- Modificar les errades materials en 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 d’un lloc cèntric de la vila amb aparició del
logotip.
 Presència a l’escenari del camp de futbol 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.
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Setè - 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.
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 2021.
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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21- Aprovar el conveni amb l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia per a
l’organització de la 25a Edició del Cavatast. Mostra de Caves i
Gastronomia.
L’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia he organitzat la 25a edició del Cavatast.
Mostra de Caves i Gastronomia, els dies 1, 2 i 3 d’octubre de 2021.
El Cavatast és un punt de trobada tant per a professionals del sector com per
als amants del cava en general; també és un espai d’unió d’un ampli ventall de
públic i l’ocasió de tastar, fer contactes, intercanviar opinions, experiències,
coneixements, tot això amb l’objectiu principal de promocionar el cava i Sant
Sadurní. Concentra el màxim nombre d’empreses elaboradores de cava en un
format firal de promoció del producte en general i del municipi. També hi ha
una mostra d’elements gastronòmics en la qual participen els restaurants
locals i un seguit d’activitats paralꞏleles.
En data 08/06/2021, amb núm. de registre d’entrada E/007674-2021,
l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia va presentar una solꞏlicitud de subvenció
sense concurrència competitiva per a l’organització del 25a Cavatast.
Vist l’informe emès per la cap del servei de Comunicació i Cultura del Consell
Comarcal, de data de signatura de 9 de juny de 2021.
Vist l’informe emès, per l’interventor del Consell Comarcal, de data de
signatura de 17 de juny de 2021, en el qual s’informa favorablement sobre
l’aprovació del conveni i que existeix consignació pressupostària adequada i
suficient a la partida 334.48002 “Conveni Ajuntament Sant Sadurní-Cavatast”
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.
S’ACORDA:
1- Aprovar el conveni de colꞏlaboració, entre el Consell Comarcal de l’Alt
Penedès i l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, per a l’organització de la
25a edició del Cavatast - Mostra de Caves i Gastronomia (exp. G7013000095/2021), amb l’aportació econòmica per part del Consell Comarcal de
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1.500€ a càrrec de l’aplicació 334.48002 del pressupost de 2021.
“Primer - És objecte d’aquest conveni la colꞏlaboració del Consell Comarcal de l’Alt
Penedès a la XXV edició del Cavatast, Mostra de caves i gastronomia, organitzat per
l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia.
Segon - El Consell Comarcal de l’Alt Penedès farà una aportació econòmica de 1.500
€ a l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, obligació incorporada a l’aplicació
pressupostària 334.48002 del pressupost vigent de la corporació per a aquest any
2021.
Tercer - L’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia es compromet a fer constar la
colꞏlaboració del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, mitjançant la inserció del seu
logotip en els mitjans de promoció i publicitat del Cavatast
Quart - L’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia es compromet a presentar al Consell
Comarcal, com a màxim durant el mes de gener de 2022, a través del portal de
Tràmits i Gestions (Ajuntaments / Tràmits genèrics):
 Model de justificació de subvenció sense concurrència competitiva emplenat.
 Memòria explicativa del desenvolupament del Cavatast 2021 (segons el model
oficial inclòs en el tràmit de justificació).
 Fotografies i documents gràfics per justificar l’acord tercer d’aquest conveni.
 Factures, les quals aniran obligatòriament 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 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.
Sisè - L’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia es compromet a introduir l’activitat a la
pàgina web www.penedescultura.cat abans del seu inici.
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 31 de gener
de 2022.
Vuitè - 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
l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia es produirà la pèrdua de l’aportació
econòmica, o el retorn de les quantitats que per aquest concepte hagin estat
percebudes.
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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 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 el present acord a l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia.
4- Donar trasllat de l’acord al servei de Cultura i a la tresoreria del Consell
Comarcal.
VOTACIÓ: L’acord és aprovat per unanimitat.
22- Deixar sense efectes la convocatòria d’atorgament de subvencions a
l’organització d’activitats esportives i/o de promoció de l’esport del
Consell Comarcal de l’Alt Penedès per a l’exercici 2020.
La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 5 de març de 2020, es
va aprovar inicialment les bases que regulen la convocatòria d’atorgament de
subvencions a l’organització d’activitats esportives i/o de promoció de l’esport
del Consell Comarcal de l’Alt Penedès per a l’exercici 2020 (exp. G7004000007/2020), amb la quantitat màxima destinada de 5.000€ a càrrec de
l’aplicació 341.48000 del pressupost de 2020. Es van publicar en el BOPB de
20 de març de 2020.
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Al mateix temps es va aprovar la convocatòria, si bé condicionada al fet que
no es presentessin reclamacions o alꞏlegacions contra les bases. El termini de
presentació de solꞏlicituds era des de l’1 al 15 de setembre de 2020, ambdós
inclosos. Es va publicar al BOPB de 12 de juny de 2020 amb codi BDNS
509719.
Donada la situació provocada per la COVID no s’han realitzat activitats
esportives i, per tant, no s’ha presentat ningú a la convocatòria d’ajuts
esmentada.
Vist l’informe emès, per la responsable del Servei d’Esports del Consell
Comarcal, de data de signatura de 4 de juny 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- Deixar sense efectes la convocatòria d’atorgament de subvencions a

l’organització d’activitats esportives i/o de promoció de l’esport del Consell
Comarcal de l’Alt Penedès per a l’exercici 2020 (exp. G7004-000007/2020),
amb la quantitat màxima destinada de 5.000€ a càrrec de l’aplicació
341.48000 del pressupost de 2020, per manca de presentació de
solꞏlicituds.
2- Comunicar el present acord a la BDNS.
3- Donar trasllat de l’acord al servei d’esports i a la tresoreria del Consell
Comarcal, als efectes oportuns.
VOTACIÓ: L’acord és aprovat per unanimitat.
23- Aprovar les bases reguladores de subvencions per arrendadors
d’habitatges arrendats mitjançant el Programa de borsa de lloguer del
Servei Comarcal d’Habitatge de l’Alt Penedès, per a l’any 2021, així com
la seva convocatòria.
En el marc del Catàleg de Serveis de la Diputació de Barcelona 2021, li ha
estat concedit al Consell Comarcal de l’Alt Penedès el recurs econòmic fons
de prestació “Foment del lloguer assequible i de la gestió d’habitatges
municipals o cedits” del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2021
(codi 21/Y/300686), consistent en un suport econòmic per a projectes que
permetin mantenir, ampliar i millorar l’oferta d’habitatge de lloguer assequible.
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Aquesta prestació va ser acceptada per la Junta de Govern del Consell
Comarcal en sessió de 6 de maig de 2021 (exp. G7016-000032/2021).
L’experiència positiva que des de l’any 2018 ha tingut la convocatòria anual de
subvencions adreçades a propietaris, aconsella mantenir i fomentar una nova
convocatòria amb la finalitat d’augmentar en nombre d’habitatges disponibles a
la Borsa de Lloguer, complementant i incrementant les contraprestacions als
propietaris dels habitatges, tant les del propi Servei Comarcal d’Habitatge
(Programa de garanties totals, Programa contractes lloguer parcial, Programa
d’assessorament sobre l’arrendament urbans , Programa de Microcrèdits),
com les establertes al DECRET 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a
l'habitatge. Secció 3 article 18.
Vist l’informe emès, pel cap del servei d’Habitatge del Consell Comarcal, de
data de signatura de 14 de juny de 2021.
Vist l’informe emès, per l’interventor del Consell Comarcal, de data de
signatura de 15 de juny de 2021, el qual informa que existeix consignació
pressupostària adequada i suficient a la partida 150.48000 “Ajuts captació
habitatges de lloguer”, i proposa autoritzar la despesa per import de
15.000,00€.
Vist el que disposa l’article 25 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 novembre, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, i
l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya.
Vist el que disposen els article 18 i 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de subvencions i la resolució de 15 de juny de 2020 de la Intervenció
General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de registre
i publicació de convocatòries en el Sistema nacional de Publicitat de
Subvencions i Ajudes Públiques (BOE núm. 175, de 24 de juny de 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- Aprovar inicialment les bases reguladores de subvencions per 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 2021 (exp. G7004-000017/2021),
amb la quantitat màxima destinada de 15.000,00 € a càrrec de l’aplicació
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150.48000 del pressupost de 2021, bases que es transcriuen tot seguit:
“BASES
REGULADORES
DE
SUBVENCIONS
PER
ARRENDADORS
D’HABITATGES ARRENDATS MITJANÇANT EL PROGRAMA DE BORSA DE
LLOGUER DEL SERVEI COMARCAL D’HABITATGE DE L’ALT PENEDÈS, ANY
2021.
Antecedents
En el marc del Catàleg de Serveis de la Diputació de Barcelona 2021, li ha estat
concedit al Consell Comarcal de l’Alt Penedès el recurs econòmic fons de prestació
“Foment del lloguer assequible i de la gestió d’habitatges municipals o cedits” del
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2021, codi 21/Y/300686, consistent
en un suport econòmic de per a projectes que permetin mantenir, ampliar i millorar
l’oferta d’habitatge de lloguer assequible. Aquesta prestació va ser acceptada per la
Junta de Govern de 6 de maig de 2021, expedient G7016-000032/2021.
El Ple a la sessió de 10 de desembre de 2020 va aprovar en el pressupost 2021 la
partida 150 48000 Ajuts captació habitatges de lloguer amb un import de 15.000
euros.
El Consell Comarcal mitjançant el Servei Comarcal d’Habitatge amb conveni amb
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya executa les funcions de Borsa de Mediació, des
de l’any 2006, per al Lloguer social, d’acord amb el conveni aprovat per la Junta de
Govern de 7 de març de 2019 amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, expedient
G7016-000011/2019. Aquest conveni es desenvolupa en el marc de DECRET
75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge. Secció 3. El 14 de gener de
2021 la Junta de Govern va aprovar la prorroga per l’any 2021, expedient G7013000142/2020.
L’experiència positiva que des de l’any 2018 ha tingut la convocatòria anual de
subvencions adreçades a propietaris, aconsella mantenir i fomentar una nova
convocatòria amb la finalitat d’augmentar en nombre d’habitatges disponibles a la
Borsa de Lloguer, complementant i incrementant les contraprestacions als propietaris
dels habitatges, tant les del propi Servei Comarcal d’Habitatge (Programa de
garanties totals, Programa contractes lloguer parcial, Programa d’assessorament
sobre l’arrendament urbans , Programa de Microcrèdits), com les establertes al
DECRET 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge. Secció 3 article 18.
1. Objecte de les subvencions
L’Objecte de les subvencions que regulen aquestes bases és concedir subvencions,
amb la finalitat de mantenir i augmentar la oferta habitatges de la Borsa de Lloguer, a
arrendadors o arrendataris, d’un habitatge amb un acord per llogar o haver estat
arrendat mitjançant la Borsa de Lloguer del Servei Comarcal d’Habitatge i ser
habitatge habitual.
2. Persones destinatàries
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Poden optar a les subvencions:
1. Persones, jurídiques o físiques, propietàries o assimilades d’habitatges ubicats a
municipis de l’Alt Penedès, en la seva qualitat de persona arrendadora, amb la
finalitat de facilitar l’obtenció de la documentació necessària per l’arrendament,
assoliment de condicions d’habitabilitat, millora, conservació, reparació i neteja de
l’habitatge.
2. Persones físiques d’habitatges ubicats a l’Alt Penedès, en la seva qualitat de
persona arrendatària si en el contracte d’arrendament s’ha pactar reemplaçar
totalment o parcialment el pagament de la renda pel compromís de l’arrendatari de
reformar o rehabilitar l’immoble amb uns termes i condicions concretes i que
formin part del contracte d’arrendament.
No poden obtenir la condició de persona beneficiària o entitat colꞏlaboradora de les
subvencions que regula aquesta Llei les persones o les entitats en les quals es doni
alguna de les circumstàncies següents, llevat que per la naturalesa de la subvenció
ho exceptuï la normativa reguladora:
a) Haver estat condemnades mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la
possibilitat d'obtenir subvencions o ajudes públiques o per delictes de
prevaricació, suborn, malversació de cabals públics, tràfic d'influències, fraus i
exaccions ilꞏlegals o delictes urbanístics.
b) Haver solꞏlicitat la declaració de concurs voluntari, haver estat declarades
insolvents en qualsevol procediment, estar declarades en concurs, llevat que en
aquest hagi adquirit l'eficàcia un conveni, estar subjectes a intervenció judicial o
haver estat inhabilitades d'acord amb la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal,
sense que hagi conclòs el període d'inhabilitació fixat a la sentència de qualificació
del concurs.
c) Haver donat lloc, per una causa de la qual hagin estat declarades culpables, a la
resolució ferma de qualsevol contracte subscrit amb l'Administració.
d) Estar incursa la persona física, els administradors de les societats mercantils o els
que tinguin la representació legal d'altres persones jurídiques, en algun dels
supòsits de la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l'exercici de l'alt càrrec de
l'Administració General de l'Estat, de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, o que
es tracti de qualsevol dels càrrecs electius que regula la Llei orgànica 5/1985, de
19 de juny, del règim electoral general, en els termes que estableixin aquesta
normativa o la normativa autonòmica que reguli aquestes matèries.
e) No estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant la
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en la forma que es
determini per reglament.
f) Tenir la residència fiscal en un país o un territori qualificat per reglament com a
paradís fiscal.
g) No estar al corrent de pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions
en els termes que es determinin per reglament.
h) Haver estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat
d'obtenir subvencions segons aquesta Llei o altres lleis que ho estableixin.
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i)

No poden accedir a la condició de beneficiàries les agrupacions previstes a
l'article 11.3, paràgraf segon, quan concorri alguna de les prohibicions anteriors en
qualsevol dels seus membres.
j) Les prohibicions d'obtenir subvencions també afecten les empreses de les quals,
per raó de les persones que les regeixen o altres circumstàncies, es pugui
presumir que són continuació o que deriven, per transformació, fusió o successió,
d'altres empreses en què hagin concorregut aquelles.
k) En cap cas no poden obtenir la condició de persona beneficiària o entitat
colꞏlaboradora de les subvencions que regula aquesta Llei les associacions
incurses en les causes de prohibició que preveuen els apartats 5 i 6 de l'article 4
de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació.
l) Tampoc no poden obtenir la condició de persona beneficiària o entitat
colꞏlaboradora les associacions respecte a les quals s'hagi suspès el procediment
administratiu d'inscripció perquè s'hi hagin trobat indicis racionals d'ilꞏlicitud penal,
en aplicació del que disposa l'article 30.4 de la Llei orgànica 1/2002, mentre no hi
recaigui resolució judicial ferma en virtut de la qual es pugui practicar la inscripció
al registre corresponent.
3. Condicions dels habitatges i els contractes d’arrendament
Per poder optar a les subvencions, els habitatges hauran de complir les condicions
següents:
a) Si l’habitatge no té contracte d’arrendament vigent a la Borsa de Lloguer de l’Alt
Penedès han d’estar ubicats a l’Alt Penedès, excepte als municipis de Vilafranca
del Penedès o Sant Sadurní d’Anoia.
b) Habitatges ubicats a qualsevol municipi de l’Alt Penedès si tenen contracte vigent
d’arrendament abans de la convocatòria d’aquestes subvencions.
c) Tenir un acord per arrendament o haver estat arrendat mitjançant la Borsa de
lloguer del Servei Comarcal d’Habitatge de l’Alt Penedès, per un període de 5
anys i amb renda d’arrendament fixe i màxima de 550 euros. Els contractes
d’arrendament no es podran trobar en cap període de pròrroga, excepte en els
períodes de pròrroga obligatòria establerts a l’article 9 de la Llei d’Arrendaments
Urbans.
d) Ser habitatges que provinguin del mercat lliure o de protecció oficial amb la
perceptiva autorització per arrendar.
e) El habitatges poden tenir vigent un contracte d’arrendament si hi ha l’acord entre
les parts de renovar-lo mitjançant la Borsa de Lloguer.
f) Les persones solꞏlicitants no tindran dret a la subvenció si ho sol.liciten per un
contracte que hagi estat objecte d’aquest en anteriors convocatòries, excepte si el
contracte de lloguer vigent en el moment de rebre l’ajut ha estat renovat amb els
mateixos o diferents arrendataris, sempre i quan s’haguessin superat els períodes
establers de permanència al que vinculen el fet de ser objecte de l’ajut.
g) Un mateix arrendador podrà solꞏlicitar més d’un ajut per habitatges diferents. Les
segones i següents sol.licituds d’un mateix solꞏlicitant per diferents habitatges,
només podran ser objecte d’ajut si hi ha suficient pressupost un cop assignats les
subvencions a la resta de solꞏlicituds, tot i tenint en compte la resta de condicions
establertes a aquestes bases. En aquest sentit les subvencions s’assignaran en
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primer terme per una única sollicitud per solꞏlicitant prioritzant la de major
puntuació. En segon terme per les segones solꞏlicituds i successivament.
h) En cas de que el solꞏlicitan sigui un arrendadatari en el contracte d’arrendament
haurà d’estar vigent reemplaçar totalment o parcialment el pagament de la renda
pel compromís de l’arrendatari de reformar o rehabilitar l’immoble amb uns termes
i condicions concretes i que formin part del contracte d’arrendament; tot i
respectant el que estableix la Llei d’Arrendaments Urbans en el seu article 17.5.
4. Obligacions de les persones beneficiàries
4.1 Per les persones solꞏlicitants en qualitat d’arrendadores
Haver signat acord d’arrendament de l’habitatge que implica el seu arrendament un
mínim de dos cops, mitjançant la Borsa de Lloguer. Quan el contracte assoleixi una
durada mínima de 4 anys la persona propietària quedarà alliberada d’aquest
compromís per aquell habitatge. Si la data d’efectes del contracte és anterior al 2021,
la persona beneficiària estarà obligat a fer un nou contracte mitjançant la Borsa de
lloguer, en finalitzar el contracte objecte de l’ajut.
Realitzar despeses per l’obtenció de la documentació necessària per l’arrendament,
assoliment de condicions d’habitabilitat, millora, conservació, reparació i neteja de
l’habitatge.
Justificar la despesa realitzada per un import igual o superior a la subvenció
concedida, en el moment de fer la solꞏlicitud.
4.2 Per les persones solꞏlicitants en qualitat d’arrendatària
Tenir un contracte d’arrendament amb acord vigent per reemplaçar totalment o
parcialment el pagament de la renda pel compromís de l’arrendatari de reformar o
rehabilitar l’immoble amb uns termes i condicions concretes i que formin part del
contracte d’arrendament.
Justificar les despeses amb factures a nom de la persona solꞏlicitant corresponents
als conceptes establerts en aquestes bases i demostrar l’aplicació en l’habitatge.
Aquesta documentació s’haurà d’adjuntar amb la sol.licitud per un import igual o
superior a l’import de l’ajut.
No és podrà fer la justificació amb despeses que hagin estat subvencionades parcial o
totalment per altres administracions.
5. Despeses subvencionables
Les despeses subvencionables comprenen la realització per contractació de serveis,
adquisició de materials o equipaments amb la finalitat de facilitar l’obtenció de la
documentació necessària per l’arrendament, assoliment de condicions d’habitabilitat,
millora, conservació, reparació i neteja de l’habitatge, així com despeses relacionades
amb contractes on s’hagi pactat reemplaçar totalment o parcialment el pagament de la
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renda pel compromís de l’arrendatari de reformar o rehabilitar l’immoble, en aplicació
de l’article 17.5 de la Llei d’Arrendaments Urbans.
Aquestes despeses poden incloure el següents conceptes:
1. Obtenció de la cèdula
2. Actuacions necessàries per l’assoliment de les condicions d’habitabilitat
regulades pel DECRET 141/2012, de 30 d'octubre, pel qual es regulen les
condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat.
3. Obtenció del certificat energètic.
4. Actuacions en relació al informe de recomanacions de eficiència energètica de
l’habitatge del certificat energètic.
5. Neteja professional inicial o final de l’habitatge.
6. Contractació de manteniment del sistema de calefacció o aigua sanitària.
7. Butlletí elèctric.
8. Pintura general de l’habitatge.
9. Reparació o substitució d’electrodomèstics.
10. Reparacions i millores generals de l’habitatge.
11. Contractació de serveis de subministraments.
12. Instalꞏlació, substitució o millora del sistema de calefacció, aigua sanitària o
instalꞏlació elèctrica.
13. Pagament d’impostos municipals, ordinaris o extraordinaris, que afectin
directament a l’habitatge. En cas que l’ajuntament del municipi a on s’ubiqui
l’habitatge tingui previst bonificacions de l’IBI relacionades amb el lloguer de
l’habitatge mitjançant la Borsa de Lloguer, aquesta despesa no serà considerada
com a subvencionable i per tant no serà vàlida com a justificació.
14. Derrames extraordinàries de la comunitat de propietaris.
15. Qualsevol contractació de serveis, serveis professionals, compra de materials i
equipaments sempre i quan s’ajustin a l’exposat en aquesta clàusula 6.
16. Despeses acordades per reemplaçar totalment o parcialment el pagament de la
renda pel compromís de l’arrendatari de reformar o rehabilitar l’immoble amb uns
termes i condicions concretes i que formin part del contracte d’arrendament. I
quan s’ajustin a l’exposat en aquesta clàusula 6.
6. Tramitació i terminis de presentació, resolució i recursos
6.1 El Consell Comarcal de l’Alt Penedès publicarà l’Edicte corresponent d’aquestes
bases en el BOPB i a la seu electrònica del Consell Comarcal de l’Alt Penedès pel
termini de 20 dies hàbils als efectes de la seva exposició pública.
6.2 De conformitat amb la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la Intervenció
General de l’Administració de l’Estat (BOE de 15.12.2015), el Consell Comarcal de
l’Alt Penedès publicarà extracte de la convocatòria a la Base de Dades Nacional de
Subvencions (BDNS).
6.3 De conformitat amb el que disposa l'article 16 de la 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de las Administracions Públiques, les solꞏlicituds es
podran presentar:
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a) A l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) del Consell Comarcal de l’Alt Penedès (c/
Hermenegild Clascar, 1-3 de Vilafranca del Penedès), en horari d’oficina de 9 a 14
hores, de dilluns a divendres i els dijous a la tarda, de 17 a 19 hores, en el model
normalitzat, que estarà a disposició de les persones interessades a la mateixa
oficina, o a través d'Internet al web del CCAP (www.ccapenedes.cat), a l’apartat
de Tràmits i gestions/Ciutadania.
b) Telemàticament a través d’internet al web del CCAP (www.ccapenedes.cat) a
l’apartat de Tràmits i Gestions/Ciutadania.
6.4 El termini de presentació de solꞏlicituds serà el que s’indiqui a la corresponent
convocatòria.
6.5 La presentació de la solꞏlicitud per a l’obtenció de l’ajut pressuposa el
coneixement i l’acceptació d’aquestes bases.
6.6 En cas que la solꞏlicitud sigui incorrecta, incompleta o manqui documentació, el
Consell Comarcal comunicarà per mitjans electrònics a les persones o entitats
interessades, perquè en el termini màxim de 10 dies hàbils, esmenin o completin la
documentació requerida. La manca de compliment d’aquest requeriment en el termini
esmentat comportarà el desistiment de la subvenció solꞏlicitada.
6.7 La tramitació de les solꞏlicituds presentades correspon al Servei d’Habitatge del
Consell Comarcal de l’Alt Penedès, el qual les avaluarà i, mitjançant proposta,
s’elevaran a la Junta de Govern.
6.8 El termini màxim per emetre i notificar la resolució, que ha de ser degudament
motivada, és de tres mesos a partir de la data de finalització del termini de
presentació de solꞏlicituds. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi notificat una
resolució expressa, les persones interessades poden entendre desestimades les
seves solꞏlicituds per silenci administratiu.
6.9 La Resolució de l’atorgament o denegació d’aquestes subvencions, que posarà fi
a la via administrativa, serà publicada al tauler 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, sens perjudici de la
comunicació que es pugui realitzar telemàticament a les persones o entitats
solꞏlicitants.
6.10 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 el 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 màximde dos mesos.
6.11 S’entendrà que les persones beneficiàries accepten tàcitament l’ajut atorgat, així
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com les condicions imposades en la concessió, si en el termini màxim de 15 dies
naturals des de la notificació de l’acord no manifesten expressament les seves
objeccions, mitjançant un escrit dirigit al Consell Comarcal de l’Alt Penedès.
7. Documentació
Les persones solꞏlicitants han de presentar la documentació següent:
a) Solꞏlicitud en model normalitzat.
b) Si l’habitatge no ha estat llogat, acord de dipòsit de l’habitatge a la Borsa de
Lloguer del Consell Comarcal.
c) Full de compromís en referència a arrendar l’habitatge mitjançant la Borsa de
Lloguer, segons el que s’estableix a la clàusula 4 d’aquestes bases.
d) Contracte d’arrendament vigent, si s’escau i darrer rebut. Si no és un contracte de
la Borsa de lloguer.
e) Justificant: Factures detallades per un import igual o superior a la quantia de l’ajut
amb data de l’any anterior o en curs. En cas d’impostos: justificant de pagament.
En cas de pagament a la comunitat de veïns, rebuts.
Les persones solꞏlicitants autoritzaran a consultar tota la documentació del
corresponent expedient d’arrendament de la Borsa de lloguer per acreditar la resta de
condicions requerides en aquestes bases, i en tot cas inclourà:
a) Contracte d’arrendament.
b) Nota registral.
c) Cèdula d’habitabilitat
d) Certificat energètic
e) Contracte de manteniment de caldera
f) Butlletí elèctric
g) Documents d’identificació de la persona arrendadora i/o arrendataria.
8. Import de la subvenció
La quantia de la subvenció es fixarà en un import de 500 €.
9. Criteris d’adjudicació
Per al seu atorgament es tindrà en compte:
1. Que compleixin els requisits establerts en aquestes bases, especialment el que
estableix el punt 3, fins l’esgotament de la partida.
2. La puntuació obtinguda, de major a menor, segons els següents criteris:
a. Habitatges que mai hagin estat arrendats mitjançant la Borsa, abans de l’any
2020: 30 punts.
b. Habitatges amb acord de dipòsit a la Borsa o contracte de lloguer amb data
posterior a la data de publicació d’aquestes Bases: 25 punts
c. Habitatges amb acord de dipòsit a la Borsa o contracte de lloguer amb data
anterior a la data de publicació d’aquestes Bases: 20 punts.
d. Habitatges sense cap contracte d’arrendament vigent i sense residents
efectius: 15 punts.
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e. Habitatges amb contractes d’arrendament vigents, no realitzats mitjançant la
Borsa, que es renovin mitjançant la Borsa de lloguer, amb el mateix
arrendatari. 10 punts.
f. Habitatges amb contracte de lloguer vigents a la Borsa de lloguer sol.licitants
d’aquest ajut en convocatòries anteriors i que no l’haguessin obtingut per
manca de pressupost: 10 punts.
g. Sol.licituds d’arrendataris: 50 punts.
3. El preu d’arrendament per metre quadrat, de menor a major.
Els metres quadrats de l’habitatge seran els indicats a la cèdula d’habitabilitat o, si no
se’n disposa, els metres reals establerts a la nota registral. Per import de la renda es
prendrà com a referència l’establert a l’acord o al contracte d’arrendament.
10. Justificació
La justificació s’haurà de fer, en el moment de la sol.licitud, presentant les factures i/o
contractes de serveis, rebuts, justificants de pagament, segons el tipus de concepte
que es justifiqui, en relació als conceptes subvencionables, juntament amb el
document acreditatiu del pagament efectiu realitzat. Les despeses s’han d’haver
produït durant l’any en curs o durant els 2 anys immediatament anteriors a l’any de la
convocatòria.
11. Control i supervisió de l’administració
Les persones beneficiàries de les subvencions estan obligades a facilitar la informació
que els òrgans de control de l’Administració els puguin requerir. El Consell Comarcal
de l’Alt Penedès podrà en tot moment comprovar l’ús i aplicació correcte de les
subvencions atorgades a l’habitatge.
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès informarà de l’atorgament de les subvencions a
l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT).
12. Marc Jurídic
Llei i Reglament general de subvencions.
DECRET 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge. Secció 3
DECRET 141/2012, de 30 d'octubre, pel qual es regulen les condicions
mínimesd'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat.
13. Tractament de dades personals i confidencialitat de les ajudes concedides
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en la seva qualitat de Responsable de
tractament, adopta les mesures de seguretat necessàries, d’acord amb la normativa
aplicable del Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de dades i la Llei
Orgànica 3/2018 de Protecció de dades i Garantia de drets Digitals, per la gestió de
les subvencions. Aquestes dades seran tractades per la finalitat de gestionar
aquestes bases, essent aquest el motiu que legitima el seu tractament.
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El termini de conservació és l’estrictament necessari per complir amb la finalitat
esmentada, respectant en tot cas el que determini la normativa d'arxivament
aplicable.
El Consell Comarcal comunicarà les dades a altres administracions públiques amb
competència en la materia.
Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació de tractament i
oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se al Delegat de
Protecció de Dades del Consell Comarcal, al carrer Hermenengild Clascar 1-3, 08720
Vilafranca del Penedès, telèfon 93 890 00 00, dpd@ccapenedes.cat
Té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control corresponent
(www.apdcat.gencat.cat) o a posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de
dades d’aquest Consell en dpd@ccapenedes.cat”

2- Exposar al públic l’anunci de les Bases durant el període de vint dies hàbils,
als efectes de reclamacions, mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona i en el tauler d’anuncis de la de la seu electrònica
del CCAP, d’acord amb allò que estableix l’apartat 2 de l’article 124 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis dels ens locals de Catalunya. Així mateix, si transcorregut el termini
assenyalat no es presenten alꞏlegacions, les bases quedaran elevades a
definitives. En cas contrari, caldrà acordar si s’estimen o no les alꞏlegacions.
3- Aprovar la convocatòria, si bé condicionada al fet que no es presentin
reclamacions o alꞏlegacions contra les bases (exp. G7004-000017/2021) amb
l'import màxim disponible és de 15.000 €, el qual anirà a càrrec de l’aplicació
150.48000 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 publicarà extracte
de la convocatòria següent:
1.- Entitat atorgant:
Organisme: Consell Comarcal de l’Alt Penedès
2.- Objecte de la convocatòria:
L’Objecte de les subvencions que regulen aquestes bases és concedir subvencions,
amb la finalitat de mantenir i augmentar la oferta habitatges de la Borsa de Lloguer, a
arrendadors o arrendataris, d’un habitatge amb un acord per llogar o haver estat
arrendat mitjançant la Borsa de Lloguer del Servei Comarcal d’Habitatge i ser
habitatge habitual.
3.- Persones destinatàries:
Poden optar a les subvencions:
1. Persones, jurídiques o físiques, propietàries o assimilades d’habitatges ubicats a
municipis de l’Alt Penedès, en la seva qualitat de persona arrendadora, amb la
finalitat de facilitar l’obtenció de la documentació necessària per l’arrendament,
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assoliment de condicions d’habitabilitat, millora, conservació, reparació i neteja de
l’habitatge.
2. Persones físiques d’habitatges ubicats a l’Alt Penedès, en la seva qualitat de
persona arrendatària si en el contracte d’arrendament s’ha pactar reemplaçar
totalment o parcialment el pagament de la renda pel compromís de l’arrendatari de
reformar o rehabilitar l’immoble amb uns termes i condicions concretes i que
formin part del contracte d’arrendament.
4.- Termini i lloc de presentació de solꞏlicituds:
Les solꞏlicituds es podran presentar des de l’1 de setembre de 2021 i fins al 31
d’octubre de 2021. No s’acceptarà cap solꞏlicitud fora de termini.
De conformitat amb el que disposa l'article 16 de la 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de las Administracions Públiques, les solꞏlicituds es
podran presentar:
a) A l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) del Consell Comarcal de l’Alt Penedès (c/
Hermenegild Clascar, 1-3 de Vilafranca del Penedès), en horari d’oficina de 9 a 14
hores, de dilluns a divendres i els dijous a la tarda, de 17 a 19 hores, en el model
normalitzat, que estarà a disposició de les persones interessades a la mateixa
oficina, o a través d'Internet al web del CCAP (www.ccapenedes.cat), a l’apartat
de Tràmits i gestions/Ciutadania.
b) Telemàticament a través d’internet al web del CCAP (www.ccapenedes.cat) a
l’apartat de Tràmits i Gestions/Ciutadania.”
5.- Aplicació pressupostària i quantia:
L'import màxim disponible és de 15.000 €, el qual anirà a càrrec de l’aplicació
150.48000 del pressupost de 2021.
Les subvencions que es puguin concedir estan subjectes a limitació pressupostària,
segons les disponibilitats econòmiques del CCAP i no generen dret a continuïtat en
l’assignació de finançament a les persones beneficiàries per exercicis successius.
El text íntegra de les bases de la convocatòria es troba publicat al BOPB …

4- Publicar la convocatòria dels ajuts a la Base de Dades Nacional de
Subvencions, en els termes establerts a la Llei general de subvencions.
5- Donar trasllat de l’acord al Servei comarcal d’Habitatge, l’OAC i a la
tresoreria del Consell Comarcal, als efectes oportuns.
VOTACIÓ: L’acord és aprovat per unanimitat.
24- Informació general.
No n’hi ha.
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I sense més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió quan són les
18.35 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 76 pàgines relacionades amb els números 1 a 76.
El Secretari
Xavier Rodado Honorato
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