ACTA NÚM. G1007-000020/2021
JG09092021

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN DEL
CONSELL COMARCAL DEL DIA 9 DE SETEMBRE DE 2021
A Vilafranca del Penedès, quan són les 17.05 hores de la tarda, del dia 9 de
setembre 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
Secretària accidental: Meritxell Tort Morgades (DEC-0068-2021 09/08/2021)

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 15 de juliol i 5 d’agost de

2021.

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
2. Aprovar la certificació 7a 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.
3. Aprovar la liquidació i el retorn de l’import corresponent a l’Ajuntament de

Subirats de l’actuació Senyalització turística de Subirats, actuació inclosa
a l’operació Penedès 360º cofinançada pel PO FEDER de Catalunya
2014-2020, eix prioritari 6.
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ÀREA D’ECONOMIA I HISENDA
4. Donar compte de Decrets de la Presidència en relació a l’àrea.

ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
5. Aprovar o denegar les sol·licituds de prestacions d’urgència social.
6. Aprovar o denegar les sol·licituds d’Ajut de Pobresa Energètica.
7. Aprovar o denegar les sol·licituds de SAD Social.
8. Aprovar o denegar les sol·licituds de SAD dependència, serveis a prestar

per SUMAR, serveis públics d’acció social de Catalunya, SL.

ÀREA DE PLANS TRANSVERSALS
9. Aprovar el padró fiscal del preu públic per a la prestació de serveis en

l’Escola de Música de l’Alt Penedès (EMAP), corresponents a la
liquidació de les matrícules del curs 2021-22.
10. Aprovar el padró fiscal del preu públic per a la prestació del Servei de

Transport Escolar Col·lectiu no Obligatori (TENO) per a l’alumnat
escolaritzat a la comarca de l’Alt Penedès, corresponent a la liquidació
de les quotes de setembre i la relació de places atorgades.
11. Adjudicar el contracte menor pel Servei de transport escolar adaptat (ruta

33).
12. Atorgar o denegar les sol·licituds d’ajuts individuals de menjador

adreçats a alumnat d’ensenyaments obligatoris, de segon cicle
d’educació infantil i de centres d’educació especial sufragats amb fons
públics de la comarca de l’Alt Penedès, per al curs 2021-2022.
13. Atorgar o denegar els ajuts individuals de desplaçament (AID) per a

l’alumnat que no té oferta educativa de nivell obligatori en el seu municipi
de residència i que s’ha de desplaçar a un altre municipi per ser
escolaritzat, per al curs escolar 2020-2021.
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14. Atorgar el Premi a l’Edició de Recerca Històrica Consell Comarcal de l’Alt

Penedès de l’any 2021.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I COMARCAL
15. Acceptar el recurs tècnic de la Diputació de Barcelona per a la realització

de l’actuació Grup d'interrelació per a la promoció de l'activitat comercial
– Alt Penedès, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023.
16. Acceptar la subvenció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per a la

concessió destinada a incentivar la contractació en pràctiques de
persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a
Catalunya, per a l’any 2021.
17. Sol·licitar subvenció al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per a la

pròrroga de l’agent d'ocupació i desenvolupament local (AODL) pel
projecte Promoció, Desenvolupament i Competitivitat de les zones
d’Activitat Econòmica de l’Alt Penedès.
18. Sol·licitar subvenció al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per un nou

agent d'ocupació i desenvolupament local (AODL) pel projecte Atracció i
retenció d’inversions a l’Alt Penedès.

URGÈNCIES
Adjudicar el contracte menor de serveis per a la presentació d’al·legacions al
tràmit d'informació pública de l'Estudi d'Impacte Ambiental i Sol·licitud
d'Autorització Administrativa Prèvia del conjunt de parcs eòlics denominats
"CLÚSTER BEGUES_PFOT-539 AC".

19. Informació general.
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1- Aprovar les actes de les sessions anteriors de 15 de juliol i 5 d’agost de
2021.
Vist l’esborrany de les actes de la sessió ordinària de 15 de juliol de 2021 i la
sessió extraordinària de 5 d’agost de 2021, que han estat distribuïdes juntament
amb la convocatòria i l’ordre del dia, sense necessitat de ser llegides en donarse 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,
són aprovades per assentiment dels membres presents sense esmenes ni
correccions i, en conseqüència es converteix en actes a tots els efectes.

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
El president d’aquesta Àrea, senyor Joan Manel Montfort Guasch, presenta les
propostes següents:
2- Aprovar la certificació 7a de l’obra Restauració Interior de la Torre de
Moja a Olèrdola (Fase III), inclosa a l’operació Penedès 360º cofinançada
pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari, presentada per
l’empresa MCM Projects i Serveis SA.
La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 8
d’octubre de 2020 i donant compte en el Ple en sessió de 12 de novembre de
2020, va aprovar adjudicar el contracte de l’obra Restauració Interior de la
Torre de Moja a Olèrdola (Fase III), inclosa a l’operació Penedès 360º
cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6 (G5036000006/2020) a favor de l’empresa MCM PROJECTS I SERVEIS SA (CIF
A61424917) per l’import de 157.629,97€ + 33.102,29€ (21% IVA) =
190.732,26€.
La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 18 de
febrer de 2021, va aprovar la certificació 1a de l’obra Restauració Interior de la
Torre de Moja a Olèrdola (Fase III), inclosa a l’operació Penedès 360º
cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6 (G5036000006/2020 X1003-0017/2018) de l’empresa MCM PROJECTS I SERVEIS
SA (CIF A61424917), pel preu de 9.064,81€ + 1.903,61 € (21%IVA) =
10.968,42€ (IVA inclòs).
La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 18 de
març de 2021, va aprovar la certificació 2a, mes de febrer, de l’obra
Restauració Interior de la Torre de Moja a Olèrdola (Fase III), inclosa a
l’operació Penedès 360º cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020,
eix prioritari 6 (G5036- 000006/2020 - X1003-0017/2018) de l’empresa MCM
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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).
La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 17 de
juny de 2021, va 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).
La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 5
d’agots de 2021, va aprovar la certificació 5a, mes de maig, 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 21.666,08€ +
4.549,88€ (21%IVA) = 26.215,96€ (IVA inclòs).
La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 5
d’agots de 2021, va aprovar la certificació 6a, mes de juny, 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 25.033,02€ +
5.256,93€ (21%IVA) = 30.289,95€ (IVA inclòs).
En data 23 d’agost de 2021, amb registre d’entrada E/0010153-2021, ha tingut
entrada la certificació mensual de l’obra núm. 7, mes de juliol, amb un
import executat de 24.880,99€ (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 27 d’agost 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
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tècniques i administratives de l’obra, i per tant, proposa l’aprovació de la
certificació número 7, per un import de 20.562,80€ + 4.318,19€ (21%IVA) =
24.880,99€ (IVA inclòs).
Vist l’informe emès, per l’interventor del Consell Comarcal, de data de
signatura de 6 de setembre 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 s’informa favorablement sobre l’aprovació de
la certificació número 7 per import de 24.880,99€.
Vist el que disposa l’article 240 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic.
Vist que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern
en virtut de la delegació expressa del Ple del Consell Comarcal de l’Alt
Penedès en sessió de 19 d’octubre de 2017.
S’ACORDA:
1- Aprovar la certificació 7a, mes de juliol, 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 20.562,80€ + 4.318,19€
(21%IVA) = 24.880,99€ (IVA inclòs), amb el resum de dades de la
certificació següents:
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2- Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària i a l’ajuntament
interessat.
3- Publicar la informació al registre públic de contractes.
4- Donar trasllat de l’acord a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat i a la tresoreria
del Consell Comarcal, als efectes oportuns.
VOTACIÓ: L’acord és aprovat per unanimitat.

3- Aprovar la liquidació i el retorn de l’import corresponent a
l’Ajuntament de Subirats de l’actuació Senyalització turística de Subirats,
actuació inclosa a l’operació Penedès 360º cofinançada pel PO FEDER de
Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6.
La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 6 de
febrer de 2020, va aprovar inicialment el projecte de Senyalització Turística de
Subirats, al terme municipal de Subirats, actuació inclosa a l’operació Penedès
360º cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6
(GO03-000864) “Penedès 360º”, amb el pressupost total de 33.202,00 € +
6.972,42 € (21% IVA) = 40.174,42 € (IVA inclòs) (exp. núm. X1003000021/2020).
La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 30 de juliol de 2020 i
donant compte en el Ple, en sessió de 17 de setembre de 2020, va aprovar
adjudicar el contracte de subministrament Senyalització turística de Subirats,
al terme municipal de Subirats, actuació inclosa a l’operació Penedès 360º
cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6, amb
càrrec a l’aplicació 1721.65090 del pressupost de 2020, a l’empresa DILART
APLICACIONS DE SENYALITZACIÓ SL (B61794871) (exp. G5037000006/2020), pel preu de 21.273,71€ + 4.467,48€ (21% IVA) = 25.741,19€.
La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 17 de desembre de
2020, va aprovar la factura corresponent al 75% de l’import d’adjudicació del
contracte de subministrament Senyalització turística de Subirats, al terme
municipal de Subirats, actuació inclosa a l’operació Penedès 360º cofinançada
pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6, per l’import de
15.955,27€ + 3.350,61 (21% IVA) = 19.305,88€ (IVA inclòs), despesa
realitzada per la contractista DILART APLICACIONS DE SENYALITZACIÓ SL
(B61794871) (exp. G5037-000006/2020).
La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 22 d’abril de 2021, va
aprovar la segona factura i última corresponent al 25% de l’import
d’adjudicació del contracte de subministrament Senyalització turística de
Subirats, al terme municipal de Subirats, actuació inclosa a l’operació Penedès
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360º cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6, per
l’import de 5.318,43€ + 1.116,87 (21% IVA) = 6.435,30€ (IVA inclòs), despesa
realitzada per la contractista DILART APLICACIONS DE SENYALITZACIÓ SL
(B61794871) (exp. G5037-000006/2020 en relació exp. X1003-000021/2020).
L’Ajuntament de Subirats conforme el PACTE SISÈ 1.a) del conveni va
efectuar el pagament al CONSELL COMARCAL de l’import corresponent al
total preu de licitació més el seu IVA al tipus vigent, amb anterioritat a
l’aprovació de la licitació, amb un import de 40.174,42 €.
L’obra s’ha portat a terme entre el setembre del 2020 i fins el 23 de març 2021
amb l’aprovació per part de la direcció d’obra de la relació de material
subministrat i col·locat amb la quantitat total executada de 25.741,18 € (IVA
inclòs) (exp. X1003-0021/2020).
La liquidació de l’obra és la següent:
Concepte
Import de licitació (aportat per l’Ajuntament)
(23.573,42€ ingrés 04/06/2020)
(16.601,00€ ingrés 04/06/2020)
Import d’execució
Import de liquidació (a favor de l’Ajuntament)

Quantitat
(€ IVA inclòs)
40.174,42 €

25.741,18 €
14.433,24 €

El Pacte SISÈ 1.d) del conveni de col·laboració indica que un cop
recepcionada l’actuació i efectuat el càlcul de la liquidació, el possible
excedent o diferència positiva restant entre l’import pagat inicialment (PL) i el
preu resultant de dita liquidació serà retornada a l’AJUNTAMENT en aquesta
fase.
Vist l’informe emès per l’arquitecta i el coordinador administratiu de l’Oficina
Tècnica del Consell Comarcal.
Vist l’informe emès, per l’interventor del Consell Comarcal, de data de
signatura de 6 de setembre de 2021, en el qual s’informa favorablement sobre
l’import de la liquidació a retornar per import de 14.433,24€ a favor de
l’Ajuntament de Subirats.
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:
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1- Aprovar la liquidació de l’actuació Senyalització turística de Subirats,
inclosa a l’operació Penedès 360º cofinançada pel PO FEDER de
Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6 (codi operació GO03-000864)
(expedient núm. G7013-000029/2020 en relació G5037-000006/2020 i
X1003-000021/2020), d’acord amb el detall següent:
Concepte
Import de licitació (aportat per l’Ajuntament)
Import d’execució
Import de liquidació (a favor de l’Ajuntament)

Quantitat
(€ IVA inclòs)
40.174,42 €
25.741,18 €
14.433,24 €

2- Aprovar el retorn de la quantitat de 14.433,24 € a l’Ajuntament de Subirats
corresponent a la diferència positiva restant entre l’import pagat inicialment
i el preu resultant de dita liquidació de l’actuació Senyalització turística de
Subirats, inclosa a l’operació Penedès 360º cofinançada pel PO FEDER de
Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6.
3- Notificar el present cord 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:
4- Donar compte de Decrets de la Presidència en relació a l’àrea.
Decret de la Presidència núm. G1009-000066/2021, de 9 d’agost de 2021
Núm. expedient: G4010-000003/2021
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
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 per a la selecció per concurs de mèrits amb fase d’apreciació
de la capacitat per a la constitució d’una borsa de treball de tècnics i tècniques
auxiliars d’informàtica, del servei de sistemes d’informació i noves tecnologies del
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Consell Comarcal de l’Alt Penedès, categoria de tècnic/a auxiliar, grup de classificació
C1 (exp. G7004-000010/2021) 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. Es van publicar en el BOPB de 26 d’abril de
2021 i en extracte al DOGC núm. 8400 de 3 de maig de 2021.
En Decret de la Presidència núm. DEC-0050-2021 de 17 de juny de 2021, es va
resoldre aprovar la llista provisional de les persones aspirants admeses de la
convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball de tècnics i tècniques auxiliars
d’informàtica del Servei de Sistemes d’Informació i Noves Tecnologies del Consell
Comarcal de l’Alt Penedès, categoria de tècnic/a auxiliar, grup de classificació C1
(exp. G4010-000003/2021), 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:
PERSONES ADMESES
MIGUEL ANGEL GRACIA RUIZ
JORDI MIRET MASSO
HECTOR BOMETON CANSINO
JAVIER OJUEL SAINZ
Al mateix temps, es va designar el tribunal qualificador i convocar les persones
aspirants admeses en la convocatòria exp. G4010-000003/2021.
Vist l’acta de la sessió del tribunal qualificador de data de 5 de juliol de 2021 en la que
es manifesta que cap de les persones aspirants s’ha presentat a la realització de la
prova prevista i que d’acord amb l’apartat setè de les bases específiques de la
convocatòria, la realització de la fase segona és obligatòria i té caràcter eliminatori, el
Tribunal proposa declarar deserta la convocatòria del procés selectiu pel sistema de
concurs de mèrits amb fase d’apreciació de la capacitat per a la constitució d’una
borsa de treball de tècnics/ques auxiliars d’informàtica, adscrits/es al servei
d’informació i noves tecnologies del Consell Comarcal de l’Alt Penedès (categoria de
tècnic/a auxiliar, grup de classificació C1).
Vist l’informe emès, pel cap del Servei de RHH i PRL del Consell Comarcal, de data
de signatura de 29 de juliol de 2021.
FONAMENTS JURÍDICS
Apartats 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 de les Bases generals dels processos selectius per a
l’accés a les places vacants de la plantilla de personal laboral i funcionarial del Consell
Comarcal de l’Alt Penedès.
Apartats 8, 9 i 10 de les bases específiques del procés selectiu per a la constitució
d’una borsa de treball de tècnics i tècniques auxiliars d’informàtica del servei de
sistemes d’informació i noves tecnologies del Consell Comarcal de l’Alt Penedès,
categoria de tècnic/a auxiliar, grup de classificació C1.
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Vist el que disposa l’article 13 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Organització Comarcal de Catalunya.
Per tot l’expressat anteriorment, RESOLC:
1- Declarar deserta la convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball de
tècnics i tècniques auxiliars d’informàtica del Servei de Sistemes d’Informació i
Noves Tecnologies del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, categoria de tècnic/a
auxiliar, grup de classificació C1 (exp. G4010-000003/2021), 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.
2- Publicar la resolució a la seu electrònica del Consell Comarcal.
3- Donar trasllat d’aquesta resolució al servei d’Informació i noves tecnologies i a
RRHH i PRL del Consell Comarcal, als efectes oportuns.

Decret de la Presidència núm. G1009-000067/2021, de 9 d’agost de 2021
Núm. expedient: G4010-000007/2021
ANTECEDENTS
El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió d’11 de març de 2021, va
aprovar inicialment les Bases generals dels processos selectius per a l’accés a les
places vacants de la plantilla de personal laboral i funcionarial del Consell Comarcal
de l’Alt Penedès (exp. G7004-000007/2021), publicades íntegrament al BOPB de 6 de
maig de 2021, en extracte al DOGC 8049, de 13 de maig i a la seu electrònica del
Consell Comarcal de l’Alt Penedès (en endavant CCAP).
La Junta de Govern del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, en sessió de 27 de maig
de 2021, va aprovar les bases específiques del procés selectiu pel sistema de
concurs-oposició lliure, d'una plaça d'Arquitecte/a del Consell Comarcal de l'Alt
Penedès, vacant a la plantilla de personal funcionari del CCAP, en règim funcionarial
d'interinitat, tècnic superior, grup de classificació A1, adscrit/a a l'Oficina Tècnica del
Consell Comarcal (exp. núm. G7004- 000015/2021).
El text de les bases es troba publicat íntegrament en el BOPB de 31 de maig de 2021 i
en l'apartat de Recursos Humans de la seu electrònica del Consell Comarcal, i en
extracte al DOGC núm. 8424 de 3 de juny del 2021.
El termini de presentació de sol·licituds 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 sol·licituds era el dia 23 de juny del 2021.
Per Decret de la Presidència DEC-0057-2021, de 5 de juliol de 2021, es va resoldre
aprovar la llista provisional de les persones aspirants admeses de la convocatòria
núm. G4010-000007/2021, per a la provisió d’una plaça d'Arquitecte/a del CCAP,
vacant a la plantilla de personal funcionari del CCAP, en règim funcionarial d'interinitat,
tècnic superior, grup de classificació A1, adscrit/a a l'Oficina Tècnica del Consell
Comarcal. Al mateix temps es va designar i constituir el tribunal i es va convocar a les
persones aspirants admeses a la convocatòria.
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Per Decret de la Presidència DEC-0059-2021, de 16 de juliol de 2021, es va resoldre
aprovar la llista definitiva de les persones aspirants admeses de la convocatòria núm.
G4010-000007/2021, per a la provisió d’una plaça d'Arquitecte/a del CCAP, vacant a
la plantilla de personal funcionari del CCAP, en règim funcionarial d'interinitat, tècnic
superior, grup de classificació A1, adscrit/a a l'Oficina Tècnica del Consell Comarcal,
d’acord amb el detall següent:
NOM I COGNOMS
ANIA MORENO AZOR
BERTA SANCHEZ HERNANDEZ
BLANCA GONZÁLEZ I CORSELLAS
FRANCESC XAVIER HARO ANYÉ
GUILLERMO TREMOLS ZURRO
JOAN BONET CORTADA
MARC ARMENGOL PUIG
MONICA ARGÜELLES BONET
Vista l’acta de la sessió del tribunal qualificador de data 22 de juliol de 2021.
Vista l’acta de la sessió del tribunal de 28 de juliol de 2021, en que es proposa el
nomenament com a arquitecte/a, en règim de funcionarial d’interinitat, a la persona
següent:
NOM I COGNOMS
MONICA ARGÜELLES BONET

RESULTAT FINAL
37,15

La persona proposada ha acreditat el compliment dels requisits, detallats en l’apartat
segon de les bases generals i tercer de les bases específiques de la convocatòria,
d’acord amb la documentació que obra en poder del registre de personal d’aquesta
corporació.
Tanmateix, en compliment del que estableix l’apartat 8 de les bases específiques de la
convocatòria, el tribunal proposa la constitució d’una borsa de treball integrada per les
persones aspirants que han aprovat el procés selectiu, però no han estat nomenades,
d’acord amb el detall següent:
NOM I COGNOMS
1 MARC ARMENGOL PUIG

RESULTAT FINAL
23,34

En cas de necessitat, per a efectuar substitucions o contractacions temporals, aquesta
persona serà cridada per ocupar la proposta de vacant que correspongui, amb una
vigència de dos anys.
FONAMENTS JURÍDICS
Vist el que estableixen els apartats 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 de les Bases Generals dels
processos selectius per a l’accés a les places vacants de la plantilla de personal
laboral funcionarial del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.
Vist el que disposa la clàusula 8 , 9 i 10 de les bases específiques.
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Vist el que disposa l’article 13 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, així com
d’altres articles concordants com són el 6, 7, 8 i 94 a 97 del Decret 214/1990, i els
articles 289 i 291 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i el regulat al text refós de
l’EBEP, aprovat per Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre.
Vist el que disposa l’article 13 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Organització Comarcal de Catalunya.
PLA FINANCER
Vist l’informe emès, per l’interventor del Consell Comarcal, de data de signatura de 3
d’agost de 2021, en el qual informa de l’existència de consignació pressupostària
adequada i suficient, d’acord amb el detall següent:
Exercici Programa
2021
151

Econòmica
12001

2021

1600000

151

Descripció partida
Import
Personal
Funcionari
interí 12.142,50€
planificació i gestió
Quotes
seguretat
social 3.626,32€
personal planificació i territori

Per tot l’expressat anteriorment, RESOLC:
1- Nomenar, la Sra. MAB, amb DNI ****2573*, com funcionària interina a temps
complert, a raó de 37,5 hores setmanals, per a la cobertura provisional d’una plaça
d’arquitecta en règim funcionarial, en l’escala d’administració especial, grup de
classificació A1, adscrita a l’Oficina Tècnica del Consell Comarcal de l’Alt
Penedès, amb efectes del dia 1 de setembre de 2021 i amb un període de prova
de 6 mesos (exp. G4010-000007/2021).
2- Constituir la borsa de treball per cobrir vacants temporals i/o substitucions de la
mateixa categoria o similar que el lloc de treball objecte de la convocatòria (grup
A1) d’acord amb el detall i ordre següents:
POSICIÓ, NOM, COGNOMS
DNI
PUNTUACIÓ FINAL
1 MARC ARMENGOL PUIG
23,34
****5291*
3- Donar trasllat de l’acord als serveis de RHH i PRL, Oficina tècnica i a la
tresoreria del Consell Comarcal, als efectes oportuns.

Decret de la Presidència núm. G1009-000068/2021, de 9 d’agost de 2021
ANTECEDENTS
El secretari de l’entitat, Sr. Xavier Rodado Honorato, serà absent del Consell
Comarcal entre els dies 16 d’agost i 10 de setembre de 2021, ambdós inclosos.
Durant aquest termini s’haurien de seguir prestant les funcions pròpies de la
Secretaria de l’entitat i cobrir les necessitats que hi puguin sorgir.
FONAMENTS JURÍDICS
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.
En base a l’exposat i amb la finalitat que s’expressa a la part expositiva, RESOLC:
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1- Aprovar i autoritzar la delegació de funcions del secretari de la corporació, senyor
Xavier Rodado Honorato, en els termes següents:
- A la Sra. Elisabeth Atzerà Ortega, Tresorera d’aquest Consell, les atribucions
inherents al càrrec de secretari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès per a
exercir totes i cadascuna de les competències que li corresponen en el si dels
òrgans de decisió del Consell Comarcal de l’Alt Penedès i del Consorci de
Promoció Turística del Penedès, durant el temps de l’absència del Sr. Rodado
– dies 23 a 29 d’agost de 2021, ambdós inclosos -.
- A la Sra. Meritxell Tort Morgades, Coordinadora administrativa del servei de
Secretaria d’aquest Consell, les atribucions inherents al càrrec de secretari del
Consell Comarcal de l’Alt Penedès per a exercir totes i cadascuna de les
competències que li corresponen en el si dels òrgans de decisió del Consell
Comarcal de l’Alt Penedès i del Consorci de Promoció Turística del Penedès,
durant el temps de l’absència del Sr. Rodado – dies 16 a 22 d’agost de 2021,
ambdós inclosos i dies 6 a 12 de setembre de 2021, també ambdós inclosos -.
Que aquestes delegacions es facin efectives a partir del dia 16 d’agost de 2021 i
tinguin la vigència que ve determinada per les dates que cobreix el període de
vacances del secretari de l’entitat, sens perjudici de l’exercici de la potestat de
revocació de la delegació que es podrà exercir durant el temps de vigència
d’aquesta.
2- Notificar la present resolució a les persones interessades.

Decret de la Presidència núm. G1009-000069/2021, d’11 d’agost de 2021
Núm. expedient: G4016-000022/2021
ANTECEDENTS
El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 10 de desembre de 2020 i
modificada en el Ple d’11 de març de 2021, va aprovar, entre d’altres, la relació de
llocs de treball del Consell Comarcal de l’Alt Penedès i del personal del Consorci de
Promoció Turística del Penedès (exp. G4002-000001/2021).
En relació al lloc de treball d’Administratiu/va adscrit al Servei de Recursos Humans,
categoria d’administratiu/va i grup de classificació C1, la relació de llocs de treball del
Consell Comarcal preveu el detall següent:

Per Decret de la Presidència núm. G1009-0040/2019, de 16 de maig de 2019, es va
resoldre contractar al senyor AMSG, mitjançant contracte laboral fix a temps complert,
a raó de 37,5 hores setmanals, com a administratiu (grup C1), adscrit al lloc de treball
de la RLT d’Administratiu de Recursos Humans, amb efectes del dia 1 de juny de
2019 (exp. G4010-000006/2018). Igualment, es va resoldre constituir la borsa de
treball per cobrir vacants temporals i/o substitucions en la categoria d’administratiu/iva
(grup C1), amb una vigència de dos anys, la qual actualment ha caducat.
Per Resolució de gerència del Consell Comarcal núm. G1010-000008/2020, de 31 de
gener, es va resoldre adscriure el senyor AMSG amb DNI****0410*, com personal
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laboral fix, al lloc de treball d’Administratiu del servei de Benestar Social per a cobrir la
vacant d’administratiu en aquest departament, amb data d’efectes 3 de febrer de
2020.
En conseqüència, el lloc de treball que ocupava fins aquell moment, va quedar vacant
amb efectes el mateix dia 3 de febrer de 2020.
Per Decret de la Presidència núm. DEC-0090-2020, de 21 de setembre de 2020, es
va constituir la borsa de treball d’Administratius/ives del Consell Comarcal de l’Alt
Penedès per efectuar contractacions de caràcter temporal (exp. G4010-000017/2019),
amb el detall i ordre següents:
POSICIÓ

NOM I COGNOMS

PUNTUACIÓ

1

ELSA MARIA REINARES RODRIGUEZ
(…)

14,05

Vist el que estableix l’apartat vuitè de les bases generals que regeixen la creació i
funcionament de les borses de treball per a contractacions laborals temporals del
Consell Comarcal de l'Alt Penedès, aprovades pel Ple del Consell Comarcal en sessió
de 28 de juliol de 2016, s’ha contactat amb les persones integrants de la borsa,
d’acord amb l’ordre establert per Decret de la Presidència DEC-0090-2020, de 21 de
setembre de 2020.
Atès que la persona que ocupa el primer lloc en la borsa de treball és la senyora
EMRR (DNI****5376*), i que aquesta ha acceptat l’oferta proposada i que ha acreditat
tota la documentació relativa tant al compliment dels requisits com dels mèrits
al·legats per ocupar el lloc de treball d’ administratiu/va adscrit/a al servei de RRHH i
PRL.
Vist l’informe emès, pel cap del servei de RRHH i PRL, de data de signatura de 10
d’agost de 2021.
FONAMENTS JURÍDICS
Vist el que disposa l’article 19, apartat primer, de la Llei 11/2020, de 30 de desembre,
de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2021.
Vist el que disposa l’article 15 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, així com
d’altres articles concordants com són el 16, 17 i 94.1 del Decret 214/1990, i l’article
291.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, i el regulat al text refós de l’Estatut dels
Treballadors, aprovat pel Real Decret Legislatiu 2/2015, de 23 de octubre.
Vist el que disposa l’article 13 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel
qual s’aprova el text refós de la llei de l’Organització Comarcal de Catalunya.
PLA FINANCER
Vist l’informe emès, per l’interventor del Consell Comarcal, de data de signatura de 10
d’agost de 2021, el qual informa de l’existència de consignació pressupostària
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adequada i suficient a les partides següents:
Aplicació pressupostària (Pressupost 2021)
920 1310000 – Personal laboral temporal serveis generals
920 1600000 – Quotes seguretat social personal laboral temporal

Imports
8.016,30€
2.473,68€

Per tot l’expressat anteriorment, RESOLC:

1- Contractar a la senyora EMRR (DNI ****5376*), com a administrativa del Consell
Comarcal, categoria d’administrativa, grup de classificació C1, adscrita al lloc de
treball 52 de la RLT “Administratiu/va de Servei de Recursos Humans del CCAP”,
amb modalitat de contracte laboral temporal per interinitat a temps complert (37,5
hores setmanals), amb un complement de destí núm.14 i un complement específic
de 480,84 euros mensuals amb data d’efectes el dia 1 de setembre 2021 i fins a la
provisió definitiva de la plaça.
2- Donar trasllat de la resolució als serveis de RRHH i PRL i a la intervenció del
Consell Comarcal, als efectes oportuns.

Decret de la Presidència núm. G1009-0070/2021, de 12 d’agost de 2021
Núm. expedient: G4016-000021/2021
ANTECEDENTS
Dues treballadores del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) del Servei de Benestar
Social del Consell Comarcal han posat en coneixement del servei de Recursos
Humans del Consell Comarcal la seva voluntat de jubilar-se parcialment, al 50% de la
seva jornada, amb efectes del dia 1 de setembre de 2021, sol·licituds amb codi
d’entrada al registre E/006395-2021 i E/001783-2021.
Per a poder accedir a la situació de jubilació parcial és imprescindible complir els
requisits següents:
- Edat mínima: l'edat ordinària de jubilació que en cada cas sigui aplicable (anys
reals, sense aplicació de coeficients reductors de l'edat de jubilació).
- Poden estar contractats a jornada completa o parcial.
- Reducció de la jornada treball: estarà compresa entre un mínim d'un 25% i un
màxim del 50%, o el 75% per als que sigui aplicable la disposició final 12.2 de la
Llei 27/2011.
- Període mínim de cotització: 15 anys, dels quals 2 han d'estar inclosos dins dels
15 anys anteriors al fet causant.
L’edat ordinària de jubilació de la senyora ÀBI (DNI****8696*) es produeix el dia 10
d’abril de 2024, data en que complirà els 66 anys i 6 mesos i que compleix els
requisits anteriors per a acollir-se a la jubilació.
La senyora ÀBI (DNI****8696*) es pot reduir un 50% de la seva jornada segons la
legalitat vigent, i que per tant, la seva jornada serà d’un 50% durant la jubilació
parcial.
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La data d’efectes per a la jubilació parcial de la senyora ÀBI (DNI****8696*) és el dia 1
de setembre de 2021 i la data d’efectes de la jubilació total és el 10 d’abril de 2024, el
temps que li resta per la jubilació total des de la data d’efectes de la jubilació parcial
és de 2 anys 7 mesos i 9 dies (2,6 anys).
La compactació seria el resultat de calcular el 50% de les 1.573 hores anuals per els
2,6 anys. Això resultaria 2.044,9 hores (2.044,9 hores / 7,5 hores/dia = 273 dies
laborables).
La senyora ÀBI (DNI****8696*) farà 22 dies de vacances de 2022, 7 d’assumptes
propis de 2021 i 7 d’assumptes propis de 2022 i que tot això correspon a 135 hores
addicionals (que corresponen a 18 dies laborables). S’allargarà, per tant, a 291 dies
laborables, essent el dia de la finalització de la compactació el 3 de novembre de
2022.
L’edat ordinària de jubilació de la senyora MAPV (DNI****9666*) és el 17 d’agost de
2024 en que complirà 65 anys i que compleix els requisits anteriors per a acollir-se a
la jubilació.
La senyora MAPV (DNI****9666*) es pot reduir un 50% de la seva jornada segons la
legalitat vigent, i que per tant, la seva jornada serà d’un 50% durant la jubilació
parcial.
La data d’efectes per a la jubilació parcial de la senyora MAPV (DNI****9666*) és el
dia 1 de setembre de 2021 i la data d’efectes de la jubilació total és el 17 d’agost de
2024, el temps que li resta per la jubilació total des de la data d’efectes de la parcial
és de 2 anys 11 mesos i 17 dies (2,95 anys).
La compactació seria el resultat de calcular el 50% de les 1.573 hores anuals per els
2,95 anys. Això resultaria 2.320,17 hores (2.320,17 hores / 7,5 hores/dia = 309 dies
laborables).
La senyora MAPV (DNI****9666*) farà 22 dies de vacances de 2022, 7 d’assumptes
propis de 2021 i 7 d’assumptes propis de 2022, tot això correspon a 135 hores (que
corresponen a 18 dies laborables). S’allargarà, per tant a 327 dies laborables, essent
el dia de la finalització de la compactació el dia 29 de desembre de 2022.
Per Decret de la Presidència núm. DEC-0065-2021, de 4 d’agost de 2021, es va
resoldre constituir la borsa de treball de treballadors/res familiars, adscrits/es al SAD
del servei de Benestar Social del Consell Comarcal, grup de classificació C2, 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 (exp. G4010-000008/2021), d’acord amb el detall i ordre següents:
POSICIÓ

NOM I COGNOMS

1
2

JUANA BORRALLO MORENO
DAVID AMIGÓ CUSCÓ

QUALIFICACIÓ FINAL
PROCÉS SELECTIU
16,35
15,90
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3
4
5
6

TÀNIA TUTUSAUS CREIXELL
MIREIA MUÑOZ GARCIA
M. JESUS BARRIO CORRAL
ROSA M. RASCON CHACON

15,00
14,00
8,75
7,70

D’acord amb el que estableix l’apartat vuitè de les bases generals que regeixen la
creació i funcionament de les borses de treball per a contractacions laborals
temporals del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, aprovades pel Ple del Consell
Comarcal en sessió de 28 de juliol de 2016, s’ha contactat amb les persones
integrants de la borsa.
Les dues primeres persones integrants de la borsa de treball que han acceptat la
proposta per ocupar aquestes dues vacants han estat el senyor DAC que ocupa el
segon lloc en la borsa i la senyora TTC, que ocupa el tercer lloc a la borsa de treball i
que ambdues acrediten tanmateix tota la documentació relativa, tant al compliment
dels requisits per ocupar el lloc de treball de treballador/a familiar adscrit/a al Servei
de SAD del Servei de Benestar Social del CCAP.
Vist l’informe emès, pel cap de RRHH i PRL, de data de signatura de 10 d’agost de
2021.
FONAMENTS JURÍDICS
Atès que el Ple de 9 d’octubre de 2006 va aprovar el conveni col·lectiu del personal
laboral del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.
Atès que en el seu article 41.3 es contempla que el Consell Comarcal recull la
possibilitat d’acollir-se a la jubilació parcial.
Vist el que disposa l’apartat vuitè de les bases específiques de la convocatòria
G4010- 000015/2019.
Vist el que disposa l’apartat vuitè de les bases generals que regulen la creació i
funcionament de les borses de treball del CCAP (BOPB núm. 022016016650, de 4
d'octubre de 2016).
Vist el que disposa l’article 15 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, així com
d’altres articles concordants com són el 16, 17 i 94.1 del Decret 214/1990, i l’article
291.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, i el regulat al text refós de l’Estatut dels
Treballadors, aprovat pel Real Decret Legislatiu 2/2015, de 23 de octubre.
Vist el que disposa l’article 13 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel
qual s’aprova el text refós de la llei de l’Organització Comarcal de Catalunya
PLA FINANCER
Vist l’informe emès, per l’interventor del Consell Comarcal, de data de signatura d’11
d’agost de 2021, el qual informa de l’existència de consignació pressupostària
adequada i suficient a les partides següents:
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Exercici
2021
2021

Programa Econòmic
231
1300000
231
1600000

Descripció partida
Import
Personal laboral serveis socials
6.955,10€
Quotes seguretat social personal 2.085,76€
laboral serveis socials

Per tot l’expressat anteriorment, RESOLC:
1- Aprovar la jubilació parcial per un 50% de la senyora ÀBI (DNI****8696*) amb data
d’efectes del dia 1 de setembre de 2021 i fins a la seva jubilació definitiva en data
10 d’abril de 2024.
2- Aprovar la compactació de la jornada a efectuar per la senyora ÀBI (DNI****8696*)
des de la jubilació parcial fins a la data de la jubilació total pels 291 dies
laborables, realitzant 37,5 hores setmanals des del dia 1 de setembre de 2021 i
fins el 3 de novembre de 2022.
3- Aprovar la contractació de la senyora TTC (DNI****2538*) en modalitat de durada
determinada a temps parcial per contracte de relleu per a substituir la jubilació
parcial de la senyora ÀBI (DNI****8696*), amb una jornada de 18 hores i 45
minuts setmanals (50% de la jornada ordinària del CCAP), com a treballadora
familiar, adscrita al Servei de Benestar Social del CCAP, amb efectes del dia 1 de
setembre de 2021 i fins el dia 10 d’abril de 2024.
5- Aprovar la jubilació parcial per un 50% de la senyora MAPV (DNI****9666*) amb
data d’efectes des del dia 1 de setembre de 2021 i fins a la seva jubilació definitiva
en data 17 d’agost de 2024.
6- Aprovar la compactació de la jornada a efectuar per la senyora MAPV
(DNI****9666*) des de la jubilació parcial fins a la data de la jubilació total dels 327
dies laborables, realitzant 37,5 hores setmanals des del dia 1 de setembre de
2021 i fins el 29 de desembre de 2022.
7- Aprovar la contractació del senyor DAC (DNI****1545*), en modalitat de durada
determinada a temps parcial per contracte de relleu, per a substituir la jubilació
parcial de la senyora MAPV (DNI****9666*) amb una jornada de 18 hores i 45
minuts setmanals (50% de la jornada ordinària del CCAP), com a treballadora
familiar, adscrit al servei de Benestar Social del CCAP, amb efectes del dia 1 de
setembre de 2021 i fins el dia 17 d’agost de 2024.
8- Notificar el present acord a les persones interessades.
9- Donar trasllat de l’acord al servei de Benestar Social, Recursos Humans i a la
tresoreria del Consell Comarcal, als efectes oportuns.

Decret de la Presidència núm. G1009-0071/2021, de 13 d’agost de 2021
Núm. expedient: G4010-000006/2021
ANTECEDENTS
El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 28 de juliol de 2016, va
aprovar les Bases generals que regiran la creació i funcionament de les 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 de l’Alt Penedès, en sessió de 6 de maig de
2021, va aprovar les bases específiques per a la selecció per concurs de mèrits amb
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fase d’apreciació de la capacitat per a la constitució d’una borsa de treball de
professors i professores de l’Escola de Música de l’Alt Penedès (en endavant EMAP),
categoria de tècnic/a mitjà/ana, grup de classificació A2 (exp. G7004-000012/2021). Es
van publicar íntegrament al BOPB de 17 de maig de 2021 i en extracte al DOGC núm.
8417 de 25 de maig de 2021.
El termini de presentació de sol·licituds 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 sol·licituds era el dia 14 de juny de 2021.
Per Decret de la Presidència DEC-0053-2021 d’1 de juliol de 2021, es va resoldre
aprovar llista provisional de les persones aspirants admeses i excloses de la
convocatòria G4010-000006/2021, per a la constitució d’una borsa de treball de de
professors i professores de l’EMAP, categoria de tècnic/a mitjà/ana, 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. Així mateix com la constitució del tribunal i la convocatòria de les
persones aspirats admeses.
En data 15 de juliol de 2021 es reuneixen els membres que integren el tribunal
qualificador i es duen a terme les proves corresponents de la convocatòria del procés
selectiu per concurs de mèrits amb fase d’apreciació de la capacitat per a la constitució
d’una borsa de treball de professors i professores de l’EMAP, categoria de tècnic/a
mig, grup de classificació A2.
Atès l’elevat nombre de persones aspirants, el tribunal no pot corregir les proves de
totes elles en aquesta sessió. Per aquest motiu s’acorda per unanimitat dels membres
del tribunal presents, convocar una nova sessió pel dijous dia 22 de juliol de 2021.
En data 22 de juliol de 2021, el tribunal qualificador de la convocatòria proposa el llistat
d’admesos i ordre de preferència de les persones aspirants del procés selectiu per a la
constitució d’una borsa de treball de professors i professores de l’EMAP, categoria de
tècnic/a mig, grup de classificació A2.
D’acord amb l’apartat vuitè de les bases específiques de la convocatòria G4010000006/2021, quan el Consell Comarcal de l'Alt Penedès necessiti cobrir temporalment
vacants o atendre necessitats urgents cridarà les persones que apareguin en la llista
que integra la borsa de treball, d'acord amb l'ordre en que hi figurin. Aquesta crida es
durà a terme per qualsevol mitjà que permeti tenir constància a l’administració de la
seva realització i preferentment per correu electrònic, i es desenvoluparà d’acord amb
el previst a l’apartat novè de les bases específiques.
Finalment, donada la demanda de places que es constata en la preinscripció d’alumnat
de l’EMAP per al curs 2021-2022, han quedat pendents de cobertura 30 minuts
setmanals de classe de piano i 90 minuts setmanals de classe de guitarra que cap de
les persones integrants a la borsa de treball han acceptat, per tractar-se de períodes
massa curts de temps. Aquests períodes de classes s’assignen, atès que disposen de
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la formació i experiència requerits, al Sr. RCC (posició 8 en la llista d’admesos)
(guitarra) i al Sr. OCS (posició 23 en la llista d’admesos) (piano).
FONAMENTS JURÍDICS
Vist el que disposa l’apartat 8 de les bases generals que regulen la creació i
funcionament de les borses de treball del CCAP (BOPB núm. 022016016650, de 4
d'octubre de 2016).
Vist el que disposen els apartats 8 , 9 i 10 de les bases específiques.
Vist el que disposa l’article 13 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de l’Organització Comarcal de Catalunya.
PLA FINANCER
Vist l’informe emès, per l’interventor del Consell Comarcal, de data de signatura de 13
d’agost de 2021, el qual informa de l’existència de consignació pressupostària
adequada i suficient, d’acord amb el detall següent:
Exercici
2021
2021

Programa
326
326

Econòmica
1310000
1600000

Descripció de la partida
Personal laboral escola de música
Quotes seguretat social personal laboral
escola de música

Import
9419,89€
2825,96€

Per tot l’expressat anteriorment, RESOLC:
1- Constituir la borsa de treball de professors i professores de l’Escola de Música de
l’Alt Penedès (EMAP), categoria de tècnic/a mitjà/ana, 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:
POSICIÓ

NOM I COGNOMS

1

ANNA ROIG CASTELLVI

QUALIFICACIÓ
FINAL
21

2

ESTHER DOMINGO OLARIA

19

3

XIOMARA ABELLO LACRUZ

18,25

4

JÚLIA BRESCÓ LORENTE

17,75

5

POL BARBE TRUCHERO

16,5

6
7
8
9
10
11

CARLOS HOYO FORNES
JAVIER RODRIGUEZ BERENGUER
RAMON CASTELLVÍ CHACÓN
MARGARIDA TRIADÚ GALI
JORDI RODRIGUEZ RODRIGUEZ
TOMAS BECKET GUERRA JULIA

16,25
16
15,65
15,6
15,5
15,5

12

CRISTINA GELOTTI EDO

15,4

13

ARIADNA GABARRELL GRATAL

15

ESPECIALITAT
Sensibilització
Sensibilització
Cant
Guitarra
Sensibilització
Cant
Guitarra
Baix
Guitarra
Trompeta
Bateria
Sensibilització
Guitarra
Conjunts Instr.
Sensibilització
Piano
Violí
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POSICIÓ

NOM I COGNOMS

14
15
16

JAUME PIÑOL MERCADER
ORIOL ESTIVILL ROFES
CARLA OBACH ESTEBAN

QUALIFICACIÓ
FINAL
15
14,42
13,4

17

ROGER SANTACANA I HERVADA

13

18
19
20
21
22
23
24
25
26

JORDI PALLARES BARBERA
JOAN GONGA ARNAL
SERGI HUERTA MARIN
MIGUEL MAYO MARTINEZ
ARNAU PASCUAL MONTANE
ORIOL CARCELLER SOTERAS
WALTER L. MORALES PETERSEN
ADRIAN GALINDO FERNANDEZ
MARC MARTI GASOL

12,2
12
11,7
10,6
10,5
10
8,95
7,37
6,5

ESPECIALITAT
Bateria
Clarinet
Saxo
Bateria
Piano
Bateria
Trompeta
Violoncel
Piano
Trombó
Flauta
Conjunts Instr.
Guitarra
Violoncel

2- Contractar a la Sra. XAL, amb DNI****4437*, com a professor/a de l’EMAP (grup de
classificació A2), especialitat de guitarra, per a la realització de la docència dels
dijous a les aules de Torrelavit i La Granada, amb modalitat de contracte laboral per
obra o servei determinat, amb una jornada de 8 hores setmanals, amb data d’efectes
el dia 1 de setembre de 2021 i fins el dia 30 de juny de 2022 (núm. exp. G4010000006/2021).
3- Contractar al Sr. PBT, amb DNI****2072*, com a professor de l’EMAP (grup de
classificació A2), especialitat de guitarra, per a realització de la docència dels
dimecres a l’aula de Subirats i Les Cabanyes, amb modalitat de contracte laboral per
obra o servei determinat, amb una jornada de 6,88 hores setmanals, amb data
d’efectes el dia 1 de setembre de 2021 i fins el dia 30 de juny de 2022 (núm. exp.
G4010-000006/2021).
4- Contractar al Sr. RCC, amb DNI****4762* com a professor de l’EMAP (grup de
classificació A2), especialitat de bateria i guitarra, per a la realització de la docència
dels dilluns i els dimarts a les aules de Sant Pere de Riudebitlles i Les Cabanyes,
amb modalitat de contracte laboral per obra o servei determinat, amb una jornada de
10,13 hores setmanals, amb data d’efectes el dia 1 de setembre de 2021 i fins el dia
30 de juny de 2022 (núm. exp. G4010-000006/2021).
5- Contractar al Sr. OCS, amb DNI****2099*, com a professor de l’EMAP (grup de
classificació A2), especialitat flauta travessera, llenguatge musical i piano, per a la
realització de la docència dels dimarts i els dimecres a les aules de Santa Margarida i
els Monjos i Subirats, amb modalitat de contracte laboral per obra o servei
determinat, amb una jornada de 9,5 hores setmanals, amb data d’efectes el dia 1 de
setembre de 2021 i fins el dia 30 de juny de 2022 (núm. exp. G4010-000006/2021).
6- Publicar aquesta resolució a la seu electrònica del CCAP.
7- Donar trasllat de la resolució als serveis d’Ensenyament, de RRHH i PRL i a la
intervenció del Consell Comarcal, als efectes oportuns.

Decret de la Presidència núm. G1009-0072/2021, de 13 d’agost de 2021
Núm. expedient: G4027-000003/2021
ANTECEDENTS
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Per Decret de Presidència núm. G1009-0026/2019, de 18 de març de 2019, es va
resoldre aprovar, amb efectes de l’1 d’abril de 2019, els drets econòmics
corresponents als triennis del personal que presta els seus serveis en el CCAP, ja sigui
funcionari o laboral, el reconeixement d’ofici a partir de la generació del segon, amb la
quantia que correspongui per a cada categoria professional i d’acord amb l’establert a
l’art. 21.1 del conveni col·lectiu.
El reconeixement del primer trienni i dels serveis prestats a les altres administracions
els haurà de sol·licitar la persona interessada de forma expressa.
Vistos els informes emesos, pel cap del Servei de RRHH i PRL del Consell Comarcal,
de data de signatura de 13 d’agost de 2021.
FONAMENTS JURÍDICS
Vist el que disposa l’article 160.2b del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s’aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals.
Vist el que disposa l’article 21.1 del conveni col·lectiu de treball del personal laboral del
CCAP i l’article 160.2b del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals, aplicat per assimilats.
Vist el que disposa l’article 13 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la llei de l’Organització Comarcal de Catalunya.
PLA FINANCER
Vist l’informe emès, per l’interventor del Consell Comarcal, de data de signatura de 13
d’agost de 2021, el qual informa de l’existència de consignació pressupostària
adequada i suficient a les partides següents:
Exercici
2021
2021
2021
2021

Programa
920
920
337
337

Econòmica
12000
1600000
1300000
1600000

Descripció de la partida
Retribucions personal funcionari
Quotes seguretat social personal funcionari
Retribucions personal laboral joventut
Quotes seguretat social personal joventut

Import
878,14€
263,44€
131,25€
39,37€

Per tot l’expressat anteriorment, RESOLC:
1- Reconèixer al senyor JMP(DNI****9761*), els serveis previs prestats i el primer,
segon i tercer triennis, corresponent a la categoria A1, següents:
• Reconèixer el temps treballat en d’altres administracions (Ajuntament del
Gelida) per un total d’11 anys i 1 mes (des del 01-03-2010 fins el 31-03-2021).
• Reconèixer el primer, segon i tercer trienni al Consell Comarcal corresponent a
la categoria de tècnic superior, grup de classificació A1, amb efectes del dia 6
de juliol de 2021, essent la data de compliment del quart trienni el dia 28 de
febrer de 2022.
2- Reconèixer a la senyora ACR (DNI****2764*) els serveis previs prestats i el seu
primer trienni corresponents a la categoria C2, següents:
• Reconèixer el temps treballat en d’altres administracions (Ajuntament de Sitges
i Calafell) per un total de 2 anys, 1 mes i 21 dies (des del 27-11-2017 fins el 31-
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08-2020, períodes alterns).
• Reconèixer el seu primer trienni al Consell Comarcal, corresponent a la
categoria d’auxiliar administrativa, grup de classificació C2, amb efectes del dia
9 de juliol de 2021.
3- Notificar la present resolució a les persones interessades.
4- Donar trasllat de l’acord als serveis de Recursos Humans i a la tresoreria del
Consell Comarcal, als efectes oportuns.

Decret de la Presidència núm. G1009-000073/2021, de 17 d’agost de 2021
Núm. expedient: G4010-000007/2021
ANTECEDENTS
Per Decret de la Presidència DEC-0067-2021, de 9 d’agost, es va resoldre nomenar, la
Sra. MAB, amb DNI ****2573*, com funcionària interina a temps complert, a raó de 37,5
hores setmanals, per a la cobertura provisional d’una plaça d’arquitecta en règim
funcionarial, en l’escala d’administració especial, grup de classificació A1, adscrita a
l’Oficina Tècnica del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, amb efectes del dia 1 de
setembre de 2021 i amb un període de prova de 6 mesos (exp. G4010-000007/2021).
S’ha constatat que per error es va informar que el nomenament seria en data 1 de
setembre de 2021 en comptes de la data correcta el 6 de setembre de 2021.
Vist l’informe emès, pel cap del Servei de RHH i PRL del Consell Comarcal, de data de
signatura de 17 d’agost de 2021.
FONAMENTS JURÍDICS
Vist el que disposa l’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
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,
RESOLC:
1- Rectificar del Decret de la Presidència DEC-0067-2021, de 9 d’agost, la data d’inici
del nomenament de la Sra. MAB, amb DNI ****2573*, com a funcionària interina a
temps complert, per a la cobertura provisional d’una plaça d’arquitecta en règim
funcionarial, d’acord amb el detall següent:
On diu:
“1- Nomenar, la Sra. MAB, amb DNI ****2573*, com funcionària interina a temps
complert, a raó de 37,5 hores setmanals, per a la cobertura provisional d’una plaça
d’arquitecta en règim funcionarial, en l’escala d’administració especial, grup de
classificació A1, adscrita a l’Oficina Tècnica del Consell Comarcal de l’Alt Penedès,
amb efectes del dia 1 de setembre de 2021 i amb un període de prova de 6 mesos
(exp. G4010-000007/2021). ...”
Ha de dir:
“1- Nomenar, la Sra. MAB, amb DNI ****2573*, com a funcionària interina a temps
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complert, a raó de 37,5 hores setmanals, per a la cobertura provisional d’una plaça
d’arquitecta en règim funcionarial, en l’escala d’administració especial, grup de
classificació A1, adscrita a l’Oficina Tècnica del Consell Comarcal de l’Alt Penedès,
amb efectes del dia 6 de setembre de 2021 i amb un període de prova de 6
mesos (exp. G4010-000007/2021). ...”
2- Donar trasllat de l’acord als serveis de RHH i PRL, Oficina tècnica i a la tresoreria
del Consell Comarcal, als efectes oportuns.

Decret de la Presidència núm. G1009-000074/2021, de 6 de setembre de
2021
Núm. expedient: G4016-000021/2021
ANTECEDENTS
Per Decret de la Presidència núm. 0070-2021, de 12 d’agost de 2021, es va resoldre
entre d’altres, aprovar la contractació del senyor David Amigó Cuscó (DNI****1545*),
en modalitat de durada determinada a temps parcial per contracte de relleu, per a
substituir la jubilació parcial de la senyora MAPV (DNI****9666*) amb una jornada de
18 hores i 45 minuts setmanals (50% de la jornada ordinària del CCAP), com a
treballador familiar, adscrit al servei de Benestar Social del CCAP, amb efectes del dia
1 de setembre de 2021 i fins el dia 17 d’agost de 2024.
Atès que el dia 28/05/2021, amb registre núm. E/0007185/2021, l’Ajuntament de Sant
Sadurní d’Anoia sol·licita un augment de mitja jornada de la figura de Treballador/a
Familiar amb finançament 100% per part de l’Ajuntament.
Vist l’informe emès, per la cap del servei de Benestar Social, de data de signatura de 2
de setembre de 2021.
Vist l’informe emès, pel cap de RRHH i PRL, de data de signatura de 2 de setembre de
2021.
FONAMENTS JURÍDICS
Article 41 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’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 l’informe emès, per l’interventor del Consell Comarcal, de data de signatura de 6
de setembre de 2021, el qual informa de l’existència de consignació pressupostària
adequada i suficient a les partides següents:
Exercici
2021

Programa Econòmic
231
1310000

2021

231

1600000

Descripció partida
Import
Personal laboral temporal serveis 3.124,39€
socials
Quotes seguretat social personal 2.553,57€
laboral serveis socials
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Per tot l’expressat anteriorment, RESOLC:
1- Aprovar l’ampliació de la jornada laboral del senyor DAC (DNI****1545*), per mutu
acord, en 18,75 hores setmanals, essent la nova jornada de 37,5 hores setmanals,
que suposen el 100% de la jornada ordinària del CCAP, a realitzar de dilluns a
divendres, amb efectes del dia 2 de setembre de 2021 i fins a 31 de desembre de
2021.
2- Notificar el present acord a la persona interessada.
3- Donar trasllat de l’acord al servei de Benestar Social, Recursos Humans i a la
tresoreria del Consell Comarcal, als efectes oportuns.

La Junta en resta assabentada.

ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
El president d’aquesta Àrea, senyor Jordi Ferrer Durich, presenta les propostes
següents:
5- Aprovar o denegar les sol·licituds de prestacions d’urgència social.
Dins de les competències bàsiques comarcals recollides en la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local es contemplen, en el article 25.2,
apartat e, la prestació de serveis socials i de promoció i reinserció.
La Llei 13/2006 de prestacions socials de caràcter econòmic determina el règim
jurídic propi de les prestacions socials de caràcter econòmic, establint drets
subjectius per a determinades situacions i regles bàsiques que guiaran el
procés d’atorgament de prestacions econòmiques.
La Llei 12/2007 d’11, d’octubre de serveis socials, que en el seu article 17
estableix com una de les funcions dels equips bàsics d’atenció social la gestió
de prestacions d’urgència social i la tramitació de les prestacions econòmiques
d’àmbit comarcal o municipal les altres que li siguin atribuïdes.
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès ha de donar compliment als principis que,
en funció de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques, han d’imperar en la relació entre
l’administració i la ciutadania en matèria d’objectivitat, transparència,
proporcionalitat, confiança legítima, bona fe, eficàcia i eficiència dels serveis
públics; particularment en un àmbit tan sensible com és el de l’atenció a les
persones en situació de vulnerabilitat i exclusió social.
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès contempla com actuació comarcal
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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 sol·licituds 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 2 de setembre de 2021 (inf. 132/2021).
Vist l’informe emès, per l’interventor de la corporació, de data de signatura el
dia 6 de setembre de 2021, en el qual s’informa de l’existència de disponibilitat
pressupostària adequada i suficient per atendre la despesa a l’aplicació
231.48020 del pressupost de 2021.
Vist que l’òrgan competent per resoldre sobre la concessió o denegació de les
prestacions sol·licitades 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.
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S’ACORDA:
1- Aprovar les sol·licituds per a prestació d’ajuts d’urgència social al Consell
Comarcal de l’Alt Penedès (exp. G5054-000033/2021) a les persones
beneficiàries i pels conceptes següents:
NUM. EXP

PERSONES
BENEFICIÀRIES

MUNICIPI

CONCEPTE

IMPORT

X2004-000150/2021

L.C

TORRELLES DE FOIX

ESTADES PUNTUALS

X2004-000146/2021

R.R

VILOBÍ DEL PENEDÈS

ESTADES PUNTUALS

110,00 €

X2004-000151/2021

J.B.C

CASTELLVÍ DE LA MARCA

HABITATGE

300,00 €

X2004-000154/2021

A.P.V

SANT CUGAT
SESGARRIGUES

HABITATGE

300,00 €

X2004-000153/2021

M.E.K

TORRELLES DE FOIX

ALIMENTACIÓ

X2004-000152/2021

R.R.S

SUBIRATS

HABITATGE

X2004-000155/2021

L.M.B

EL PLA DEL PENEDÈS

ALIMENTACIÓ

X2004-000156/2021

C.X.G

TORRELLES DE FOIX

ESTADES PUNTUALS

40,00 €

X2004-000157/2021

S.H.V.D.V

ST. MARTI SARROCA

ESTADES PUNTUALS

240,87 €

68,40 €

50,00 €
205,60 €
50,00 €

TOTAL

1.364,87 €

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.

6- Aprovar o denegar les sol·licituds d’Ajut de Pobresa Energètica.
La Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, l’article 6, apartat
2n, disposa que les administracions públiques han de garantir el dret d’accés
als subministraments bàsics d’aigua potable, de gas i d’electricitat a les
persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial, mentre
duri aquesta situació.
El Reial Decret 897/2017, de 6 d’octubre, pel qual es regula la figura del
consumidor vulnerable, el bo social i altres mesures de protecció per als
consumidors domèstics d’energia elèctrica. En els termes i condicions que
s’estableixin per reglament, els subministraments a consumidors que tinguin la
condició de vulnerables severs i que estiguin sent atesos pels serveis socials
de les administracions públiques competents en relació amb els
subministraments esmentats pel fet de trobar-se, en atenció a la seva renda,
en risc d’exclusió social, tenen caràcter d’essencials.
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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 col·lectiu 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 sol·licituds 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 2 de setembre de 2021 (inf. 131/2021).
Vist l’informe emès, per l’interventor de la corporació, de data de signatura el
dia 6 de setembre de 2021, en el qual s’informa de l’existència de disponibilitat
pressupostària adequada i suficient per atendre la despesa a l’aplicació
231.48026 del pressupost de 2021.
Vist que l’òrgan competent per resoldre sobre la concessió o denegació de les
prestacions sol·licitades és la Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt

29

ACTA NÚM. G1007-000020/2021
JG09092021

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 sol·licituds d’ajuts de pobresa energètica (exp. G5054000032/2021) següents:
NUM. EXP

INICIALS

MUNICIPI

X2004-000145/2021 I.G.M

ST. SADURNI D'ANOIA

X2004-000147/2021 R.H.C

ST. SADURNI D'ANOIA

X2004-000148/2021 J.E.D

CASTELLVI DE LA
MARCA

X2004-000149/2021 P.B.S

ST. SADURNI D'ANOIA

X2004-000158/2021 G.C.B

ST. SADURNI D'ANOIA

X2004-000159/2021 R.N.G

ST. LLORENÇ
D'HORTONS

CONCEPTE
SUBMINISTRAMENT
LLUM
SUBMINISTRAMENT
LLUM
SUBMINISTRAMENT
AIGUA
SUBMINISTRAMENT
LLUM
SUBMINISTRAMENT
GAS
SUBMINISTRAMENT
LLUM
TOTAL

IMPORT
98,02 €
57,91 €
100,91 €
28,80 €
63,09 €
300,00 €
648,73 €

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.

7- Aprovar o denegar les sol·licituds de SAD Social.
El Ple de 7 d’octubre de 2010 va aprovar inicialment el Reglament dels serveis
d’atenció domiciliària, que regula el Servei públic d’Atenció Domiciliària (SAD)
en tots els seus aspectes, tant en el de caràcter SOCIAL com el que fa
referència a la DEPENDÈNCIA a l’Àrea Bàsica competència del Consell
Comarcal de l’Alt Penedès, publicat íntegrament al BOPB de 7 de gener de
2011 (CVE núm. de registre: 022010037717).
El SAD SOCIAL, està destinat a persones i/o unitats de convivència en situació
de risc social i amb dificultats d’adaptació social, i consta dels serveis següents:
 Cura de la persona i de la llar.
 Atenció de famílies o nuclis en situació de risc social, vulnerabilitat o
desestructuració.
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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 sol·licituds presentades de SAD Social.
La Comissió tècnica d’avaluació del SAD ha procedit a estudiar les sol·licituds
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 2 de setembre de 2021, en el qual es
proposa altes i baixes de SAD Social que s’hi relacionen (inf. 133/2021) (exp.
X2002-000028/2021).
Vist el que disposen els articles 10, 11 i 12 del Reglament dels serveis d’atenció
domiciliària i l’ordenança fiscal núm. 10 reguladora de la Taxa per a la prestació
del servei d’atenció domiciliària a les persones en situació de dependència.
Vist que l’òrgan competent per resoldre sobre la concessió o denegació del SAD
és la Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès d’acord amb el
que estableix l’article 11 del Reglament dels serveis d’atenció domiciliària, que
regula el Servei públic d’Atenció Domiciliaria (SAD).
S’ACORDA:
1- Aprovar el SAD SOCIAL pels conceptes següents:
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Núm. registre

CONCEPTE

NÚM.
EXP
HESTIA

Inicials

Municipi

Hores
SETMAN
A TF

Copagam
ent usuari
€/h

E/0009845-2021

BAIXA

2021/11

MCMH

MEDIONA

----

----

E/0009844-2021

ALTA

2021/67

EBR

FONT-RUBÍ

1:30

----

E/0009865-2021

ALTA

2021/68

PGM

OLÈRDOLA (MOJA)

3

----

----

----

GRAU DE DP

ACCEPTAT

----

----

PASSA A DP

ACCEPTAT

E/0009863-2021

BAIXA

2020/65

FLL

E/0010024-2021

BAIXA

2021/33

LGM

TORRELLES DE
FOIX
SANT PERE DE
RIUDEBITLLES

Motiu

Resolució

CONVIVÈNCIA
AMB ELS PARES
SUPORT
PERSONAL
SUPORT
PERSONAL

ACCEPTAT
ACCEPTAT
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.

8- Aprovar o denegar les sol·licituds 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 sol·licituds presentades de SAD dependència.
La Comissió tècnica d’avaluació del SAD ha procedit a estudiar cadascuna de
les sol·licituds 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 2 de setembre de 2021, en el qual es
proposen una alta i una baixa de SAD DEPENDÈNCIA, que s’hi relacionen (inf.
134/2021) (exp. X2002-000029/2021).
Vist el que disposen els articles 10, 11 i 12 del Reglament dels serveis d’atenció
domiciliària i l’ordenança fiscal núm. 10 reguladora de la Taxa per a la prestació
del servei d’atenció domiciliària a les persones en situació de dependència.
Vist que l’òrgan competent per resoldre sobre la concessió o denegació del SAD
és la Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès d’acord amb el que
estableix l’article 11 del Reglament dels serveis d’atenció domiciliària, que regula
el Servei públic d’Atenció Domiciliaria (SAD).
S’ACORDA:
1- Aprovar el SAD Dependència pels conceptes següents:
Núm. registre

E/00098432021
E/00100272021

Concepte

BAIXA
ALTA

Núm. exp.
Hestia

2016/143
2021/69

Inicials

JGR
GRG

Municipi

FONT-RUBI
OLESA DE
BONESVALLS

Hores
MENSUAL
TF
AUX
16.62€ 14.35€

-

Copagame
nt usuari
€/h

-

-

12

-

Motiu

ÈXITUS
SUPORT
PERSONAL

Resolució

ACCEPTAT
ACCEPTAT
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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.

ÀREA DE PLANS TRANSVERSALS
El president d’aquesta Àrea, senyor Albert Tort Pugibet, presenta les propostes
següents:
9- Aprovar el padró fiscal del preu públic per a la prestació de serveis en
l’Escola de Música de l’Alt Penedès (EMAP), corresponents a la liquidació
de les matrícules del curs 2021-22.
El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió del dia 11 de març de
2021, va aprovar inicialment la modificació de l’ordenança fiscal núm. 6 (exp.
G7003-000001/2021) reguladora del preu públic per la prestació del servei en
l’Escola de música de l’Alt Penedès (EMAP).
En l’article 6 (punt 6.4) s’estableix com a data d’emissió del rebut corresponent
a la quota de matrícula del curs 21/22 el primer dia hàbil del mes d’agost.
Durant el mes d’agost es va produir la dificultat d’organització d’horaris a causa
de que no havia estat resolta la convocatòria per concurs de mèrits per
constitució d’una borsa de treball de professors/ores de l’EMAP (exp. G4010000006/2021) i, per tant, l’EMAP encara no disposava de professorat suficient
per a respondre a totes les sol·licituds.
Pels motius exposats es va valorar necessari posposar l’emissió del rebut de la
matrícula i fer-la coincidir amb l’inici del curs escolar, amb la finalitat que els
horaris poguessin ser ratificats per a les famílies.
La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 15 de
juliol de 2021, va acordar aprovar el padró fiscal del preu públic per a la
prestació de serveis en l’Escola de Música de l’Alt Penedès (EMAP), en concret
als corresponents a la matrícula del curs 2021-2022, en la propera Junta de
Govern prevista pel 9 de setembre de 2021 (exp. G7003-000001/2021).
Igualment, es va aprovar que l’emissió del rebut corresponent al cobrament de
la matrícula de l’EMAP del curs 2021-2022 s’efectuï en data 15 de setembre.
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Vist l’informe emès, per la Directora de l’EMAP, de data de signatura el 8 de
setembre de 2021.
Vist que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern
en virtut de les delegacions expressament delegades per Decret de la
Presidència núm. G1009-0063/2019 de 24 de juliol de 2019.
S’ACORDA:
1- Aprovar el padró fiscal del preu públic per a la prestació de serveis en
l’Escola de Música de l’Alt Penedès, pel curs 2021-2022 (exp. G5052000004/2021), d’acord amb el resum següent:
Concepte
Matricules EMAP del curs 2021/2022 (383 matrícules)

Import
14.504,21€

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.
10- Aprovar el padró fiscal del preu públic per a la prestació del Servei de
Transport Escolar Col·lectiu no Obligatori (TENO) per a l’alumnat
escolaritzat a la comarca de l’Alt Penedès, corresponent a la liquidació
de les quotes de setembre i la relació de places atorgades.
L’alumnat que utilitza el servei de transport escolar no obligatori, són els i les
alumnes d’educació infantil, primària i secundària, que disposen d’oferta
educativa al seu municipi de residència o bé l’alumnat d’ensenyament
secundari que s’escolaritza en centres no proposats pel Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb les adscripcions
vigents i que utilitzen places vacants de rutes de transport escolar.
D’acord amb els criteris per a la proposta de finançament del servei de
transport escolar no obligatori per al curs 2021-2022 del Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya, es manté l’aportació econòmica
que ha de fer l’alumnat del transport no obligatori.
Per al curs 2021-20222, hi ha alumnat que ha sol·licitat el servei de transport
escolar no obligatori i que compleixen els requisits per a la utilització del
servei.
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El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió del dia 11 de març de
2021, va aprovar l’ordenança fiscal núm. 5 (exp. G7003-000002/2021)
reguladora del preu públic per la prestació del servei de transport escolar
col·lectiu no obligatori per a l’alumnat de nivells educatius obligatoris i post
obligatoris escolaritzats a la comarca de l’Alt Penedès.
L’esmentada ordenança en el seu article 4t- Liquidació i formes de pagament
estableix les dates d’emissió del rebuts.
La Junta de Govern del Consell Comarcal en sessió de 19 d’abril de 2018 va
aprovar el conveni de col·laboració entre el CCAP i la Fundació l’Espiga (exp.
G7013-0042/2018) per a regular el pagament del servei de transport escolar
no obligatori. La Fundació l’Espiga i el CCAP, mitjançant aquest conveni,
col·laboren amb facilitar a les famílies amb alumnat matriculat al centre i que
sol·liciten el servei de transport escolar no obligatori, en el pagament del servei
mitjançant els ajuts que els hi concedeix el MECD. En el pacte quart d’aquest
conveni especifica: “El CCAP no girarà els rebuts mensuals a les famílies”.
Amb número de registre E/0010116-2021, de data 19 d’agost de 2021,
l’Ajuntament de Castellví de la Marca ens trasllada el Decret d’Alcaldia
123_2021, de data 17 d’agost de 2021 en què especifica: “Segon.- Assumir
directament el cost de les despeses de transport escolar no obligatori pel curs
2021_2022 per a les famílies CCA per import de 384,09€, NMR per import de
384,09€ i MMR per import de 288,51€ amb càrrec a l’aplicació 48002_326 del
Pressupost General Municipal de l’any 2021. Tercer.- Aquest cost serà liquidat
en el moment que el Consell Comarcal de l’Alt Penedès trameti el
corresponent justificant econòmic”.
Vist l’informe emès, per la cap del Servei d’Ensenyament del Consell
Comarcal, amb data de signatura de l’1 de setembre de 2021.
Vist que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern
en virtut de les delegacions expressament delegades per Decret de la
Presidència núm. G1009-0063/2019 de 24 de juliol de 2019.
S’ACORDA:
1- Aprovar el padró fiscal del preu públic per a la prestació del servei de
transport escolar col·lectiu no obligatori per a l’alumnat escolaritzat a la
comarca de l’Alt Penedès, curs 2021-2022 (exp. G5052-000003/2021),
d’acord amb el resum següent:
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Concepte

Import

1r
Pagament
d'alumnat
d'ensenyaments
obligatoris amb adjudicació de plaça a l'inici de
curs escolar, rebuts que es giraran durant la
primera quinzena del mes de setembre

15.529,10 €

(131 alumnat)
2- Aprovar la previsió d’ingressos corresponents a l’alumnat matriculat a
l’Escola Delta Espiga i amb servei de transport escolar no obligatori,
pagament que es realitzarà d’acord amb el Conveni de col·laboració entre
el CCAP i la Fundació l’Espiga (exp. G7013-0042/2018), d’acord amb el
resum següent:
Concepte
Previsió ingressos alumnat matriculat a l'Escola
Delta Espiga curs 21/22
(11 alumnat)

Import
4.224,99 €

3- Aprovar l’ingrés que realitzarà l’Ajuntament de Castellví de la Marca d’acord
amb el Decret d’Alcaldia 123_2021, de data 17 d’agost de 2021, d’acord
amb el resum següent:
Concepte
Ingrés Ajuntament Castellví de la Marca, Decret
Alcaldia 123_2021 de data 17 d'agost de 2021
(3 alumnat)

Import
1.056,69 €

4- Aprovar de la relació de l’alumnat amb places atorgades en el servei de
transport escolar col·lectiu no obligatori per a l’alumnat escolaritzat a la
comarca de l’Alt Penedès, a partir de l’inici del curs escolar 2021-2022
(exp. G5052-000003/2021) següent:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Centre
ESCOLA MONTANYANS
ESCOLA MONTANYANS
ESCOLA MONTANYANS
ESCOLA MONTANYANS
ESCOLA MONTANYANS
ESCOLA MONTANYANS
ESCOLA MONTANYANS
ESCOLA MONTANYANS
ESCOLA MONTANYANS
ESCOLA MONTANYANS

IDALU
13838797393
4028415093
4028235092
17376570514
12525546470
7725195003
14910428483
4028325092
14776698464
4028225091

Ruta
28
28
28
28 bis
28
28
28 bis
28 bis
28 bis
28 bis
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

ESCOLA MONTANYANS
ESCOLA MONTANYANS
ESCOLA MONTANYANS
ESCOLA MONTANYANS
ESCOLA MONTANYANS
ESCOLA MONTANYANS
ESCOLA MONTANYANS
ESCOLA MONTANYANS
ESCOLA MONTANYANS
ESCOLA MONTANYANS
ESCOLA MONTANYANS
ESCOLA MONTANYANS
ESCOLA MONTANYANS
ESCOLA MONTANYANS
ESCOLA MONTANYANS
ESCOLA MONTANYANS
ESCOLA MONTANYANS
ESCOLA MONTANYANS
ESCOLA MONTANYANS
ESCOLA MONTANYANS
ESCOLA MONTANYANS
ESCOLA MONTANYANS
ESCOLA MONTANYANS
ESCOLA MONTANYANS
ESCOLA MONTANYANS
ESCOLA MONTANYANS
ESCOLA MONTANYANS
ESCOLA MONTANYANS
ESCOLA MONTANYANS
ESCOLA MONTANYANS
ESCOLA MONTANYANS
ESCOLA MONTANYANS
ESCOLA MONTANYANS
ESCOLA MONTANYANS
ESCOLA MONTANYANS
ESCOLA MONTANYANS
ESCOLA MONTANYANS
ESCOLA MONTANYANS
ESCOLA MONTANYANS
ESCOLA MONTANYANS
ESCOLA MONTANYANS
ESCOLA MONTANYANS
ESCOLA MONTANYANS

15914109412
4028245092
18162581378
4028435094
14783048465
18143111379
18020171368
16284669488
16018799438
17190090594
4028535095
14008777434
13824527399
17373310515
13827187397
4028425094
12850166487
4028405093
4691695002
4028295092
15153748437
4028345092
11707625198
18030491362
15912439415
4028285092
4028275092
4028515095
14220877468
17295070509
17190090594
3090285074
16945340535
13618347339
17374310514
18014391356
14774448465
17373930519
17985171356
18058951360
15058808404
12494436473
17370170518

28 bis
28 bis
28
28 bis
28 bis
28 bis
28 bis
28 bis
28
28
28
28 bis
28
28
28
28
28
28
28 bis
28 bis
28 bis
28 bis
28 bis
28
28 bis
28 bis
28
28
28
28
28 bis
28 bis
28
28
28
28 bis
28 bis
28 bis
28 bis
28 bis
28 bis
28 bis
28 bis
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54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

ESCOLA MONTANYANS
ESCOLA MONTANYANS
ESCOLA MONTANYANS
ESCOLA MONTANYANS
ESCOLA MONTANYANS
ESCOLA MONTANYANS
ESCOLA MONTANYANS
ESCOLA MONTANYANS
ESCOLA MONTANYANS
ESCOLA MONTANYANS
ESCOLA MONTANYANS
ESCOLA MONTANYANS
ESCOLA MONTANYANS
ESCOLA MONTANYANS
ESCOLA MONTANYANS
ESCOLA MONTANYANS
ESCOLA MONTANYANS
ESCOLA MONTANYANS
ESCOLA MONTANYANS
ESCOLA MONTANYANS
ESCOLA MONTANYANS
ESCOLA MONTANYANS
ESCOLA MONTANYANS
ESCOLA MONTANYANS
ESCOLA EL CASTELLOT
ESCOLA EL CASTELLOT
ESCOLA EL CASTELLOT
ESCOLA EL CASTELLOT
ESCOLA EL CASTELLOT
ESCOLA EL CASTELLOT
ESCOLA EL CASTELLOT
ESCOLA EL CASTELLOT
ESCOLA EL CASTELLOT
ESCOLA EL CASTELLOT
ESCOLA EL CASTELLOT
ESCOLA EL CASTELLOT
ESCOLA LES FONTS DE GELIDA
ESCOLA MONTCAU
ESCOLA MONTCAU
ESCOLA MONTCAU
INSTITUT ALT FOIX
INSTITUT ALT FOIX
INSTITUT ALT FOIX

17937911350
726745031
15395428465
15895419417
14147127457
16871369285
4028375093
16285629480
4028465094
12475376479
17999671354
13831487397
12611776470
4028525095
4028385093
4028315092
15150958436
4028175090
14039907436
4028505095
4028205091
4028455094
12451876479
12492256475
17339670505
13996147439
4032625098
15159238435
4032715099
17982381358
15151048437
4032595097
13998757438
4032015096
15313428454
18358151330
18413581465
16397619400
15173498434
12583026471
4625575096
4847385007
6838915001

28 bis
28
28
28 bis
28 bis
28
28
28 bis
28 bis
28 bis
28 bis
28
28 bis
28
28
28 bis
28 bis
28 bis
28 bis
28 bis
28 bis
28
28
28 bis
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
T GELIDA
T GELIDA
T GELIDA
T GELIDA
48
67
48
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97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138

INSTITUT ALT FOIX
INSTITUT ALT FOIX
COL·LEGI SANT JOSEP
ESCOLA LA PAU
ESCOLA LA PAU
ESCOLA LA PAU
ESCOLA LA PAU
ESCOLA LA PAU
ESCOLA LA PAU
ESCOLA LA PAU
FUNDACIÓ VEDRUNA CATALUNYA
EDUCACIÓ - VEDRUNA ST. SADURNÍ
FUNDACIÓ VEDRUNA CATALUNYA
EDUCACIÓ - VEDRUNA ST. SADURNÍ
INSTITUT EL FOIX
INSTITUT EL FOIX
INSTITUT EL FOIX
INSTITUT EL FOIX
INSTITUT EL FOIX
INSTITUT EL FOIX
INSTITUT EL FOIX
INSTITUT EL FOIX
ESCOLA SANT JORDI
ESCOLA SANT JORDI
ESCOLA SANT JORDI
ESCOLA SANT JORDI
ESCOLA SANT JORDI
ESCOLA SUBIRATS
ESCOLA SUBIRATS
ESCOLA SUBIRATS
ESCOLA SUBIRATS
ESCOLA SUBIRATS
ESCOLA SUBIRATS
ESCOLA SUBIRATS
ESCOLA SUBIRATS
ESCOLA SUBIRATS
ESCOLA SUBIRATS
ESCOLA SUBIRATS
ESCOLA SUBIRATS
FUNDACIO L'ESPIGA
FUNDACIO L'ESPIGA
FUNDACIO L'ESPIGA
FUNDACIO L'ESPIGA
FUNDACIO L'ESPIGA

4625515095
4625415094
9855085017
11017725113
50636665002
14291337486
11017645112
16551339403
4632205094
5790355007

48
48
61
T-Subirats
T-Subirats
T-Subirats
T-Subirats
T-Subirats
T-Subirats
T-Subirats

4633765093

10

4634705091
5253825009
5253805009
5253645005
5253525004
5253765008
5252875008
7272025002
5253685006
15259948449
14066867443
10983265110
15193998434
18489171461
4762345008
4762275006
12707316472
16299909480
17130750581
12168315137
1495638488
15750898179
4762285007
15861879393
4762385009
4762395009
5053495005
5053235009
12237976120
12251296210
15232058444

10
14 bis
14 bis
14 bis
14 bis
14 bis
14 bis
14 bis
14 bis
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
31
38
31
38
34
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139
140
141
142
143
144
145

FUNDACIO L'ESPIGA
FUNDACIO L'ESPIGA
FUNDACIO L'ESPIGA
FUNDACIO L'ESPIGA
FUNDACIO L'ESPIGA
FUNDACIO L'ESPIGA
INSTITUT VILAFRANCA

11718915191
12278256207
12235206119
6333435003
18491121494
12264656250
4689885008

38
38
38
38
38
38
8

5- 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.

11- Adjudicar el contracte menor pel Servei de transport escolar adaptat
(ruta 33).
En data 2 i 18 de juny de 2021 el Departament de la Vicepresidència i de
Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya va trametre una
notificació de la resolució de declaració de desistiment relativa a les sol·licituds,
presentades per l’empresa autocars RAVIGO, d’autorització d’un servei de
transport discrecional adaptat amb reiteració d’itinerari de les rutes 31,32,33,34
i 35, ja que l’empresa autocars RAVIGO no va completar el requeriment i han
denegat les sol·licituds d’autorització.
En data 21 de juny de 2021 es va comprovar per part de la secretaria d’aquest
Consell Comarcal que l’empresa RAVIGO no està al corrent del compliment de
les obligacions de pagament de la Seguretat Social i dels deutes tributaris.
L‘article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer
de 2014, diu textualment:
Artículo 71. Prohibiciones de contratar.
1. No podrán contratar con las entidades previstas en el artículo 3 de la presente Ley
con los efectos establecidos en el artículo 73, las personas en quienes concurra
alguna de las siguientes circunstancias:
"...
d) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que
reglamentariamente se determinen, ...
En relación con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o con la Seguridad
Social, se considerará que las empresas se encuentran al corriente en el mismo
cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera acordado su
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suspensión con ocasión de la impugnación de tales deudas.
..."

L’exposat relatiu a l’empresa Ravigo, i d’acord amb la clàusula 14 de les bases
d’execució del pressupost de 2021 del Consell Comarcal de l’ Alt Penedès, per
les compres o serveis de + 5.000€ (IVA inclòs), en data 1 de setembre de 2021
s’ha demanat pressupost a les empreses Autotaxis Habbana, Autocars
Vendrell i Hispano Llacunense, SL de la ruta 33 per fer el servei de transport
escolar adaptat des del dia 13 de setembre fins al dia 23 de desembre de 2021
(68 dies lectius).

Només una de les empreses ha presentat el següent pressupost:
REG. ENTRADA
I DATA

EMPRESA

RUTA

E/0010436-2021
03/09/2021

AUTOTAXIS
HABBANA
MINIVANS DEL PENEDES SL

RUTA 33

PREU DIA
153,75 € IVA exclòs

Vist l’informe emès, per la cap del servei d’Ensenyament del Consell
Comarcal, de data de signatura de 6 de setembre de 2021.
Vist l’informe emès, per l’interventor del Consell Comarcal, de data de
signatura de 6 de setembre de 2021, en el que s’informa de l’existència de
consignació pressupostària adequada i suficient a l’aplicació 326 2279900 del
pressupost de 2021, “Transferències ensenyament transport obligatori”,
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s’informa favorablement sobre l’aprovació i disposició de la despesa per import
d’11.500,50€ IVA inclòs.
Vista la definició del contracte de serveis que formula l’article 17 de la llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Vist el que disposen els articles 116, 117, 118 i 346 en relació amb el 29.8, i
63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en
quant a l’inici, contingut, aprovació, durada i publicitat de l’expedient
administratiu.
Vist el que disposa la base 14.5 d) de les Bases d’Execució del Pressupost de
2021 aprovades pel Ple de 10 de desembre de 2020.
Vist 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- Adjudicar el contracte menor del Servei de transport escolar adaptat Ruta 33, des del dia 13 de setembre fins al dia 23 de desembre de 2021
(68 dies lectius), a l’empresa Autotaxis Habbana Minivans del Penedès SL
(CIF B65271009) (exp. G5038-000029/2021), pel preu i les característiques
següents:
Preu dia de servei: 153,75 € IVA exclòs
Import contracte: 10.455,00 € + 1.45,50 € (10% IVA inclòs) = 11.500,50
€ (IVA inclòs).

2- Facultar al president per a la completa execució de l’acord, en particular per
a la signatura del contracte.
3- Notificar el present acord a l’empresa interessada.
4- Publicar en el perfil del contractant i en el registre públic de contractes.
5- Donar trasllat de l’acord al servei d’Ensenyament i a la tresoreria del
Consell Comarcal.
VOTACIÓ: L’acord és aprovat per unanimitat.
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12- Atorgar o denegar les sol·licituds d’ajuts individuals de menjador
adreçats a alumnat d’ensenyaments obligatoris, de segon cicle
d’educació infantil i de centres d’educació especial sufragats amb fons
públics de la comarca de l’Alt Penedès, per al curs 2021-2022.
La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 4 de
març de 2021, va aprovar inicialment les Bases reguladores per a l’atorgament
d’ajuts individuals de menjador adreçats a alumnat d’ensenyaments
obligatoris, de segon cicle d’educació infantil i de centres d’educació especial
sufragats amb fons públics de la comarca de l’Alt Penedès, per al curs 20212022 (G7004-000003/2021), amb càrrec de l’aplicació 326.48031 del
pressupost de 2021.
Es va publicar l’anunci de les bases, en el BOPB de data 15 de març de 2021
(CVE 202110033691), a la seu electrònica del CCAP, per un període de vint
dies hàbils, als efectes de reclamacions. Transcorregut el termini assenyalat
no es presenten al·legacions, quedant, les bases, elevades a definitives.
S’ha publicat la convocatòria dels ajuts al BOPB de 19 de març de 2021 (CVE
202110038289), a la Base de Dades Nacional de Subvencions amb el número
d’identificació 553410, en els termes establerts a la Llei general de
subvencions, i al tauler d’anuncis de la seu electrònica.
S’han rebut un total de 2.248 sol·licituds corresponents al termini ordinari (del
12 d’abril al 7 de maig de 2021, ambdós inclosos), que han estat derivades al
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per tal que fessin el
creuament de dades amb l’Agència Tributaria, per poder obtenir les dades
econòmiques necessàries per a la seva valoració. Resten pendents de
valoració 63 sol·licituds perquè la documentació obtinguda fins al moment no
és suficient per poder-les resoldre.
El Departament d’Educació ha retornat les sol·licituds amb la informació fiscal
que han obtingut de l'Agència Tributària, així com la valoració de cada una
d’elles després de l’aplicació dels barems que s’havien establert.
Vist el que disposen bases i valorades les sol·licituds i la documentació
presentada pel servei corresponent del Consell Comarcal.
Vist l’informe emès per la cap del servei d’ensenyament del Consell Comarcal
de data 6 de setembre de 2021, on proposa aprovar a diversos beneficiaris
ajuts per beques menjador pel curs 2021-2022 per import de 1.442.261,92€,
dividit en dues anualitats, 442.512,18€ per l’anualitat 2021, i 999.749,74€ per
l’anualitat 2022.
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Vist l’informe emès, per l’interventor del Consell Comarcal, de data de
signatura de 7 de setembre de 2021 en el qual informa: “Que tot i no existir
consignació pressupostària adequada i suficient a la partida 326.48031 “Ajuts
menjador no obligatori” per l’anualitat 2021, ja que el saldo del crèdit no
compromès de la partida, tenint en compte la modificació de crèdit a aprovar
en el proper ple previst pel dia 16 de setembre, serà de 409.566,25€, s’informa
favorablement sobre la seva aprovació i disposició de la mateixa, condicionant
la resta de despesa fins als 442.512,18€ a una modificació de crèdit futura
abans de finalitzar l’any. L’Aprovació de la despesa per l’exercici 2022, restarà
condicionada a l’existència de consignació pressupostària adequada i suficient
en el pressupost futur.”
Vista que la competència per a l’aprovació de l’atorgament o denegació dels
ajuts de menjador correspon a la Junta de Govern d’acord amb el que
disposen les bases reguladores dels ajuts.
S’ACORDA:
1- Aprovar l’atorgament d’ajuts individuals de menjador pel curs 202122, rebudes durant el període ordinari (exp. G5054-000034/2021), per a la
utilització del servei escolar de menjador a l’alumnat escolaritzat en els
nivells d’ensenyament obligatori i en el segon cicle d’educació infantil de la
comarca de l’Alt Penedès, als quals no correspon la gratuïtat del servei,
amb valoració de les condicions econòmiques, familiars i socials de les
persones sol·licitants, i en funció de la disponibilitat econòmica del Consell
Comarcal que disposi per cada curs escolar, a l’alumnat sol·licitant i que
resumidament són els següents:
Beques atorgades
100%
70%
TOTAL

Totals
103
1.697
1.800

2- Denegar l’atorgament d’ajuts individuals de menjador pel curs 2021-22,
rebudes durant el període ordinari (exp. G5054-000034/2021), per a la
utilització del servei escolar de menjador a l’alumnat escolaritzat en els
nivells d’ensenyament obligatori i en el segon cicle d’educació infantil de la
comarca de l’Alt Penedès, als quals no correspon la gratuïtat del servei, amb
valoració de les condicions econòmiques, familiars i socials de les persones
sol·licitants, i en funció de la disponibilitat econòmica del Consell Comarcal
que disposi per cada curs escolar, a l’alumnat sol·licitant i que resumidament
són els següents:
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Beques denegades
Desisteix de la petició (F.D.) - Denegada per no aportar la
documentació requerida
Supera ingressos de renta, de patrimoni, de volum de negoci
i/o valor cadastral.
Altres (no disposen de servei de menjador)
Fora de termini
TOTAL

Totals
46
333
2
4
385

3- Publicar la present resolució al taulell d’anuncis de la seu electrònica del
Consell Comarcal. Aquesta substituirà la notificació individualitzada, de
conformitat amb el que disposa l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
L'acte de resolució de la subvenció esgota la via administrativa, d'acord
amb el que disposa l'article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i contra
ell podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes
a comptar del següent al de la seva publicació en tauler d’anuncis de la seu
electrònica del Consell Comarcal, o bé directament recurs contenciósadministratiu davant dels Jutjats contenciosos administratius de la província
de Barcelona, dins del termini màxim de dos mesos.
4- Donar trasllat de l’acord al servei d’Ensenyament i a la tresoreria del
Consell Comarcal.
VOTACIÓ: L’acord és aprovat per unanimitat.

13- Atorgar o denegar els ajuts individuals de desplaçament (AID) per a
l’alumnat que no té oferta educativa de nivell obligatori en el seu
municipi de residència i que s’ha de desplaçar a un altre municipi per ser
escolaritzat, per al curs escolar 2020-2021.
La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió del dia 9
de gener de 2020, va aprovar inicialment les Bases d’ajuts individuals de
desplaçament (AID) per a l’alumnat que no té oferta educativa de nivell
obligatori en el seu municipi de residència i que s’ha de desplaçar a un altre
municipi per ser escolaritzat (exp. G7004-000004/2019), amb la quantitat
màxima destinada de 10.000€ a càrrec de l’aplicació 326.48033 del pressupost
de 2019. El text íntegre de les bases de la convocatòria es troba publicat al
BOPB de 23 de gener de 2020. Les esmentades bases tenen vigència
indefinida mentre no siguin derogades per acord de l’òrgan competent.
La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 4 de febrer de 2021,
va aprovar la convocatòria pels ajuts individuals de desplaçament (AID) per a
l’alumnat que no té oferta educativa de nivell obligatori en el seu municipi de
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residència i que s’ha de desplaçar a un altre municipi per ser escolaritzat, per
al curs 2020-2021 (exp. G7004-000002/2021), amb l'import màxim inicialment
disponible de 10.000€ a càrrec a l’aplicació 326.48033 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 en el BOPB de 19 de febrer de 2021 amb codi BDNS 549263.
Es va establir el termini per a la presentació de la relació global de sol·licitants,
per part de la direcció dels centres escolars, del 15 al 25 de març de 2021,
ambdós dies inclosos.
Un cop finalitzat el termini, des del Servei d’Ensenyament del Consell
Comarcal, es van valorar les sol·licituds presentades i es va detectar que
mancava documentació en una sol·licitud.
En data 13 d’abril de 2021, s’exposa al públic, en el taulell d’anuncis de la seu
electrònica del Consell Comarcal, el requeriment d’esmena de documentació
de les sol·licituds d’ajuts individuals de desplaçament (AID) per a l’alumnat que
no té oferta educativa de nivell obligatori en el seu municipi de residència i que
s’han de desplaçar a un altre municipi per ser escolaritzat curs escolar 20202021, perquè en el termini màxim del 27 d'abril de 2021, esmenin o completin
la documentació requerida.
En data 20 d’abril de 2021 i amb número de registre d’entrada E/003399-2021,
es presenta la documentació requerida de la sol·licitud a la qual mancava el
certificat de distància entre el domicili i el centre escolar.
En dat 26 de juny de 2021 i amb número de registre d’entrada E/00085152021, la UEC Vilafranca - Institució Escolar Balmes SL presenta la relació de
persones beneficiàries del centre.
En data 26 de juliol de 2021 es requereix a la UEC Vilafranca - Institució
Escolar Balmes SL, un certificat indicant l’import que han abonat a cadascuna
de les famílies en concepte de transport escolar.
Un cop finalitzada la tramitació de les sol·licituds presentades, el Servei
d’Ensenyament les ha avaluat i l’import total d’aquests ajuts és de 11.445€
Vist l’informe emès, per la cap del servei d’Ensenyament del Consell
Comarcal, de data de signatura de 12 d’agost de 2021.
Vist l’informe emès, per l’interventor del Consell Comarcal, de data de signatura
de 12 d’agost de 2021, el qual informa que existeix consignació pressupostària
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adequada i suficient a les aplicacions 326.48033 “Ajuts individuals
desplaçament”, s’informa favorablement sobre el reconeixement de la despesa
per import de 11.445,00€ respectivament.
FONAMENTS JURÍDICS
Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de
transport per tal de facilitar el desplaçament de l’alumnat en l’educació
obligatòria.
Bases d’ajuts individuals de desplaçament per a l’alumnat que no té oferta
educativa de nivell obligatori en el seu municipi de residència i que s’ha de
desplaçar a un altre municipi per ser escolaritzat. (publicat al BOPB de data 23
de gener de 2020 - CVE 2020001375)
Convocatòria pels ajuts individuals de desplaçament (AID) per a l’alumnat que
no té oferta educativa de nivell obligatori en el seu municipi de residència i que
s’ha de desplaçar a un altre municipi per ser escolaritzat, per al curs 20202021.
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- Atorgar i denegar els ajuts individuals de desplaçament (AID) per a
l’alumnat que no té oferta educativa de nivell obligatori en el seu municipi
de residència i que s’ha de desplaçar a un altre municipi per ser
escolaritzat, per al curs escolar 2020-2021 (G7004-000002/2021), següent:
RESUM AID OBLIGATÒRIES CURS 20/21
Nombre total sol·licituds lliurades:

34

Nombre total de sol·licituds denegades:

1

Falta documentació:
No té dret:
No complir amb el punt 2.2 de les bases (no està escolaritzat en el centre educatiu
proposat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya)

0

Fora de termini:

0

Nombre total de sol·licituds aprovades:

33

1
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2ESO

MUNICIPI RESIDÈNCIA
SANT LLORENÇ D'HORTONS
(ST. JOAN SAMORA)

4560985099 I.EUGENI D'ORS
4341525095 I.EUGENI D'ORS

4ESO
4ESO

AVINYONET DEL PENEDÈS (LA
GARROFA)
VILADELLOPS)

4344505093 I. VILAFRANCA 2

1ESO

OLESA DE BONESVALLS

IDALU (RALC) CENTRE
4623195096 I.E JACINT VERDAGUER

CURS

4393455094
10982805112
4762885008
4762105001
4762745005

INTERMUNICIPAL
INTERMUNICIPAL
INTERMUNICIPAL
INTERMUNICIPAL
INTERMUNICIPAL

3ESO
1ESO
3ESO
1ESO
2ESO

EL PLA DEL PENEDES (MASIA
EL PUJOLET)
SUBIRATS (ELS CASOTS)
SUBIRATS (CAN BATISTA)
SUBIRATS (CAN BATISTA)
SUBIRATS (CAN BATISTA)

10767195011
1350895042
4392585097
4641845092
8387825018

I. ALT PENEDÈS
I. ALT PENEDÈS
I. ALT PENEDÈS
I. ALT PENEDÈS
I. ALT PENEDÈS

IFE
IFE
IFE
IFE
IFE

L'ARBOÇ
EL PLA DEL PENEDÈS
EL PLA DEL PENEDÈS
SANT QUINTÍ DE MEDIONA
MONJOS

Km
Km
domicili - domicili parada
centre

Mòdul: de 3 a 20Km

381,50 €
381,50 €

3km
3,6Km

Mòdul: de 3 a 20Km
Mòdul: de 3 a 20Km

4Km

Mòdul: de 3 a 20Km

381,50 €
381,50 €
763,00 €
381,50 €
381,50 €

3,6Km
3,6Km

4847445008 S.I ALT FOIX

3ESO

4847455008 S.I ALT FOIX

3ESO

4344615097 I. MILÀ I FONTANALS

2ESO

OLESA DE BONESVALLS

4762575002 ESCOLA DELTA ESPIGA

EE

SUBIRATS (LAVERN)

3ESO
2ESO

6129505002 S.I ALT FOIX
4624035095 S.I ALT FOIX

2ESO
2ESO

11505885151 S.I ALT FOIX

2ESO

4848445009 S.I ALT FOIX

2ESO

11786155193 S.I ALT FOIX
4625195098 S.I ALT FOIX
5860695006 S.I ALT FOIX

1ESO
4ESO
1ESO

4625405093 S.I ALT FOIX

3ESO

4847345007 S.I ALT FOIX

2ESO

4848095002 S.I ALT FOIX
7262805005 S.I ALT FOIX

4ESO
1ESO

703215039

S.I ALT FOIX

2ESO

4624915093 S.I ALT FOIX

3ESO

4847495009 S.I ALT FOIX

4ESO

IMPORT

3,6km

Torrelles de Foix-Plana de
les Torres
5,6Km
Torrelles de Foix - Mas
3,6Km
Torrelles de Foix-Plana de
les Torres
5,6Km
Torrelles de Foix-El Terme
3,4Km
Torrelles de Foix-Plana de
les Torres
5,1Km
Torrelles de Foix-Plana de
les Torres
5,1Km
Torrelles de Foix-Plana de
les Torres
5,8km
Torrelles de Foix - Barri Cal
4,3Km
Valldosera - Querol
Torreles de Foix (Barri Les
Llambardes)
8km
Torrelles de Foix-Plana de
les Torres
4,5Km
Torrelles de Foix-Plana de
les Torres
4,5Km
Pontons-Urb. La Ponderosa s de 3 Km
Torrelles de Foix-Plana de
les Torres
5,2Km
Torrelles de Foix-Plana de
les Torres
5,5Km
Torrelles de Foix-Plana de
les Torres
4,6Km
Torrelles de Foix-Plana de
les Torres
6,4km
Torrelles de Foix-Plana de
les Torres
6,4Km

4624925093 S.I ALT FOIX
4095525098 S.I ALT FOIX

RESOLUCIÓ

4Km

3,1km
3,1km
3,1km

Mòdul: de 3 a 20Km
Mòdul: de 3 a 20Km
Mòdul: Un ajut per família
Mòdul: de 3 a 20Km
Mòdul: de 3 a 20Km

13,6km
16Km
10Km
17,8Km
3,71Km

Mòdul: de 3 a 20Km
Mòdul: de 3 a 20Km
Mòdul: de 3 a 20Km
Mòdul: de 3 a 20Km
Mòdul: de 3 a 20Km

18Km

EXPLICACIÓ IMPORT

1

2
1

381,50 €
381,50 €
- € Cobrador germà J.L.G
381,50 €
381,50 €
1.526,00 €
381,50 €
381,50 €
381,50 €
381,50 €
381,50 €
1.907,50 €

5

5

Mòdul: de 3 a 20Km
Mòdul: de 3 a 20Km

381,50 €
381,50 €

Mòdul: de 3 a 20Km
Mòdul: de 3 a 20Km

381,50 €
381,50 €

Mòdul: de 3 a 20Km

381,50 €

Mòdul: de 3 a 20Km

381,50 €

Mòdul: de 3 a 20Km
Mòdul: de 3 a 20Km
Mòdul: No en té dret

381,50 €
381,50 €
- € Centre no proposat pel Departament d'Educació

Mòdul: de 3 a 20Km

381,50 €

Mòdul: de 3 a 20Km

381,50 €

Mòdul: Un ajut per família
Mòdul: de 3 a 20Km

- € Cobrador germà D.E.M
381,50 €

Mòdul: de 3 a 20Km

381,50 €

Mòdul: de 3 a 20Km

381,50 €

Mòdul: de 3 a 20Km

381,50 €

Mòdul: de 3 a 20Km

381,50 €

Mòdul: Un ajut per família
Mòdul: de 3 a 20Km
12,6Km Mòdul: de 3 a 20Km

TOTAL

- € Cobradora germana D.C.R
5.722,50 €
381,50 €
381,50 €
381,50 €
381,50 €

18
1
1

11.445,00 €

2- Desestimar l’ajut individual de desplaçament (AID) per a l’alumnat que no
té oferta educativa de nivell obligatori en el seu municipi de residència i que
s’ha de desplaçar a un altre municipi per ser escolaritzat, per al curs
escolar 2020-2021, a la UEC Vilafranca - Institució Escolar Balmes SL per
manca de compliment del requeriment de documentació.
3- Donar trasllat de l’acord als serveis d’Ensenyament i a la tresoreria del
Consell Comarcal, als efectes oportuns.
VOTACIÓ: L’acord és aprovat per unanimitat.
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14- Atorgar el Premi a l’Edició de Recerca Històrica Consell Comarcal de
l’Alt Penedès de l’any 2021.
La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 9 de maig de 2019, va
aprovar inicialment les bases que regulen la convocatòria d’atorgament del
Premi a l’edició de recerca històrica Consell Comarcal de l’Alt Penedès (exp.
G7004-000001/2019).
La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 23 d’abril de 2020, va
aprovar la modificació de les bases del Premi a l’Edició de Recerca Històrica
Consell Comarcal de l’Alt Penedès (exp. G7004-000012/2020).
Les esmentades bases es van sotmetre a informació pública mitjançant la
publicació d’edicte al BOPB de 2 de juny de 2020 i en el tauler d’anuncis de la
seu electrònica, sense que es vagi formular cap reclamació ni suggeriment.
La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 20 de maig de 2021,
va aprovar la convocatòria del Premi a l’Edició de Recerca Històrica Consell
Comarcal de l’Alt Penedès per a l’any 2021 (exp. G7004-000014/2021), amb
l’import màxim inicialment disponible de 1.000€ a càrrec de l’aplicació
334.48006 del pressupost 2021.
Es va publicar la convocatòria dels ajuts a la Base de Dades Nacional de
Subvencions, en els termes establerts a la Llei general de subvencions (BDNS
identif: 566269) BOPB de 31 de maig de 2021.
El termini de presentació de sol·licituds va ser de l’1 al 15 de juliol de 2021,
ambdós inclosos i es van rebre dues sol·licituds:
• “L’equip d’hoquei patins de Vilafranca del Penedès”, treball realitzat per
Miquel del Cerro i presentat per Andana SL.
• “Americanos, del Penedès interior a les Antilles. Comerç i correspondència,
els sobreports en cartes prefilatèliques al Penedès”, treball realitzat per
Lluís Eroles Benabarre i Joan Solé Bordes i presentat per l’Institut d’Estudis
Penedesencs.
En data 2 d’agost de 2021, es va reunir el jurat i va decidir atorgar el premi
íntegre (1.000€) a la sol·licitud presentada per Andana, SL.
Vist l’informe emès per l’interventor del Consell Comarcal, de data de signatura
d’11 d’agost de 2021, en el qual manifesta de l’existència de consignació
adequada i suficient a l’aplicació 334.48006 “Premi edició temàtica comarcal”
del pressupost 2021, i s’informa favorablement sobre la disposició de la
despesa per import de 1.000,00€.
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Vist l’informe emès, per la cap del servei de Comunicació i Cultura del Consell
Comarcal, de data de signatura de 5 d’agost de 2021.
Vist el que disposen els articles 5, 7 i 8 de les bases que regulen la
convocatòria d’atorgament del “Premi a l’edició de recerca històrica Consell
Comarcal de l’Alt Penedès 2020.
Vist que l’òrgan competent per resoldre sobre l’atorgament del Premi és la
Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès d’acord amb el que
estableix l’article 5.6 i 8 de les bases al Premi a l’edició de recerca històrica
Consell Comarcal de l’Alt Penedès.
S’ACORDA:
1- Atorgar el Premi a l’Edició de Recerca Històrica del Consell Comarcal de
l’Alt Penedès de l’any 2021 pel treball “L’equip d’hoquei patins de Vilafranca
del Penedès”, treball realitzat per Miquel del Cerro i presentat per Andana
SL, Premi edició llibre temàtica comarcal, per un import de 1.000€ amb
càrrec a l’aplicació 334.48006 de l’exercici 2021 (exp. G5054000031/2021).
2- Establir, d’acord amb el punt 9 de les bases Obligacions de les persones i
les entitats beneficiàries, els guanyadors del premi es comprometen a:
“9.1. La persona, l’empresa o l’entitat guanyadora del premi adopta el
compromís d’editar el text en el termini d’un any i mig des de la
comunicació de l’acord de la Junta de Govern.
9.2. Als crèdits del llibre editat, hi haurà de constar el logotip del
Consell Comarcal juntament amb la frase “Premi a l’edició de recerca
història del Consell Comarcal de l’Alt Penedès”
9.3. En el cas que s’incompleixi el termini d’edició, s’entendrà que
la persona, l’empresa o entitat guanyadora renuncia al premi i no podrà
presentar una nova sol·licitud fins a transcorreguts 2 anys des de la
data de la concessió inicial.
9.4. En el termini de 10 dies des de la publicació del llibre, la
persona, l’empresa o entitat guanyadora del premi haurà de lliurar 10
exemplars del llibre editat al Consell Comarcal de l’Alt Penedès.
9.5. L’obra editada es presentarà públicament per primera vegada a la
sala d’actes del Consell Comarcal en el cas que l’aportació econòmica
del Consell Comarcal de l’Alt Penedès sigui superior a la de la resta de
patrocinadors.
9.6. La persona, l’empresa o entitat guanyadora se sotmetrà a les
actuacions de comprovació i control que siguin sol·licitades pel Consell
Comarcal de l’Alt Penedès, aportant la informació que li sigui requerida
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en l’exercici d’aquestes actuacions i que estigui relacionada amb la
concessió del premi.
9.7. Comunicar al CCAP, en qualsevol moment, i en tot cas abans de la
justificació
de l’aplicació dels fons, l’obtenció d’altres subvencions, ajuts i
ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades.
9.8. Justificar davant l’administració el compliment dels requisits i
les condicions, i també la realització de l’activitat i la finalitat que
determini la concessió de la subvenció.
9.9. Disposar dels llibres d’actes, els llibres comptables i els
registres que garanteixin el correcte exercici de les facultats de
comprovació i control, en els termes exigits per la legislació mercantil,
per la legislació aplicable a les associacions i, altra legislació
sectorial d’aplicació.
9.10. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons
rebuts, inclosos els documents electrònics, en la mesura que puguin ser
objecte de les actuacions de control i comprovació.
9.11. Estar al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries, incloent les referents a aquest Consell Comarcal, i davant
la Seguretat Social.
9.12. Complir amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.
9.13. Procedir al reintegrament dels fons públics percebuts en els
supòsits previstos a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.”
3- Publicar la present resolució al taulell d’anuncis de la seu electrònica del
Consell Comarcal. Aquesta publicació 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.
L'acte de resolució de la subvenció esgota la via administrativa, d'acord
amb el que disposa l'article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i contra
ell podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes
a comptar del següent al de la seva publicació en tauler d’anuncis de la seu
electrònica del Consell Comarcal, o bé directament recurs contenciós
administratiu davant dels Jutjats contenciosos administratius de la província
de Barcelona, dins del termini màxim de dos mesos.
4- Donar trasllat de l’acord al servei de Comunicació i Cultura i a la tresoreria
del Consell Comarcal, als efectes oportuns.

VOTACIÓ: L’acord és aprovat per unanimitat.
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ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I COMARCAL
El president d’aquesta Àrea, senyor Lluís Valls Comas, presenta les propostes
següents:
15- Acceptar el recurs tècnic de la Diputació de Barcelona per a la
realització de l’actuació Grup d'interrelació per a la promoció de l'activitat
comercial – Alt Penedès, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021
del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023.

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 22
d’abril de 2021, va aprovar sol·licitar a la Diputació de Barcelona el recurs
tècnic “Grup d’interrelació per a la promoció de l’activitat comercial” en el marc
del Catàleg de Serveis 2021-2023 del Pla Xarxa de Governs Locals 2021 (exp.
G7016-000031/2021).
Amb registre d’entrada E/0009866-2021, de data 30 de juliol de 2021,
Diputació de Barcelona tramet comunicat que la Presidència delegada de
l'Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç, en data 29/07/2021,
va dictar un decret amb número de registre 8709 sobre "Concedir 17 recursos
tècnics per a la realització d'actuacions en el marc de la convocatòria del
Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, i
adjudicar el contracte menor en unitat d'acte. A 17 ens locals. María de la
Asunción Callís Bañeres".
Vist l’informe emès pel cap del servei de Desenvolupament i Ocupació del
Consell Comarcal de data de signatura de 3 de setembre de 2021 (inf.
1774/2021).
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 el recurs tècnic de la Diputació de Barcelona per a la realització
de l’actuació, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (exp. CCAP G7016000031/2021), següent:
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Núm. PMT

202110065348

Recurs

Actuació

Grup interrelació Grup d'interrelació per
per a la promoció a la promoció de
l'activitat comercial –
activitat comercial
Alt Penedès

Codi XGL

21/Y/312356

Diputació de Barcelona ha aprovat la contractació per a la realització del
treball referit a les actuacions del recurs tècnic “Grup d’interrelació per a la
promoció de l’activitat comercial” per a ens locals, mitjançant un contracte
menor, a favor de la Sra. María de la Asunción Callís Bañeres, amb NIF
****1810*, a lliurar als ens destinataris.

2- Donar trasllat de l’acord al servei de Desenvolupament i Ocupació i a la
tresoreria del Consell Comarcal als efectes oportuns.
VOTACIÓ: L’acord és aprovat per unanimitat.
16- Acceptar la subvenció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per
a la concessió destinada a incentivar la contractació en pràctiques de
persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a
Catalunya, per a l’any 2021.
La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 3 de
juny de 2021, va aprovar sol·licitar subvenció de 22.000 € al Servei Públic
d'Ocupació de Catalunya del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies,
per a la contractació de dues persones (una persona realitzarà les tasques al
servei de l’Oficina d’atenció al ciutadà i al servei de Desenvolupament
econòmic i ocupació), per a la concessió destinada a incentivar la contractació
en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia
Juvenil de Catalunya, per a l’any 2021, en el marc de la resolució
TSF/1556/2021, d’11 de maig (exp. CCAP G7016-000039/2021).
Amb registre d’entrada E/0009837-2021, de data 29 de juliol de 2021, el Servei
d’Ocupació de Catalunya, comunica la resolució de la concessió de subvenció
destinada a incentivar la contractació en pràctiques de 2 persones joves
beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.
Atès l’increment de tasques al Servei de Protocol i Comunicació del Consell
Comarcal de l’Alt Penedès, s’ha considerat realizar un canvi de perfil
professional i de servei d’un dels joves sol·licitats, concretament el que estava
previst per a treballar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana. Per tant, el Consell
Comarcal té la necessitat de cobrir un lloc de treball al Servei de Protocol i
Comunicació amb el perfil professional d’una persona amb titulació
universitària en Grau en Comunicació Audiovisual.
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Vistos els informes emesos pel cap del servei de Desenvolupament i Ocupació
del Consell Comarcal de data de signatura de 3 i 9 de setembre de 2021 (inf.
1775/2021 i 1779/2021 respectivament).
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 la subvenció de 22.000€ del Servei Públic d'Ocupació de
Catalunya, per a la contractació de 2 persones joves en pràctiques, en el
marc del Programa de Garantia Juvenil de Catalunya, per a l’any 2021,
resolució TSF/1556/2021, d’11 de maig (núm. exp.: SOC048/21/000680)
(exp. CCAP G7016-000039/2021).
2- Sol·licitar al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya el canvi de perfil
professional previst per realització de les tasques al servei de l’Oficina
d’atenció al ciutadà per un nou perfil professional a realitzar tasques al
servei de Protocol i Comunicació amb titulació universitària en Grau en
Comunicació Audiovisual per a la contractació en pràctiques d’un/a jove
beneficiari/ària del Programa de Garantia Juvenil.
3- Donar trasllat de l’acord al servei de Desenvolupament i Ocupació i a la
tresoreria del Consell Comarcal als efectes oportuns.
VOTACIÓ: L’acord és aprovat per unanimitat.
17- Sol·licitar subvenció al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per a
la pròrroga de l’agent d'ocupació i desenvolupament local (AODL) pel
projecte Promoció, Desenvolupament i Competitivitat de les zones
d’Activitat Econòmica de l’Alt Penedès.
El Departament d’Empresa i Treball, Servei públic d’Ocupació de Catalunya,
ha obert convocatòria per a l'any 2021 per a la concessió de subvencions
destinades a les pròrrogues dels agents d'ocupació i desenvolupament local
(SOC-Agents d'Ocupació i Desenvolupament Local-AODL) (ref. BDNS
573031). Resolució EMT/2053/2021, de 29 de juny (DOGC núm. 8451, de 6 de
juliol de 2021).
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Amb l'objectiu d'afavorir la creació, la diversificació de l'activitat econòmica i la
generació de llocs de treball, es dóna continuïtat al Programa d'agents
d'ocupació i desenvolupament local (AODL), la funció dels quals és dinamitzar,
promoure i executar, en col·laboració amb altres actors del territori (agents
socials, econòmics, empresarials i altres), les polítiques i els programes que
afavoreixin la promoció econòmica en el seu territori d'actuació, cercant un
desenvolupament socioeconòmic generador d'ocupació el més integrat,
equilibrat, equitatiu i sostenible possible.
S’està desenvolupant des de l’any 2018 el projecte d’AODL Promoció,
desenvolupament i competitivitat de les zones d’activat econòmica de l’Alt
Penedès.
Per tal d’establir i incrementar accions i mesures encaminades a la generació
d'ocupació, la creació d'activitat empresarial, la dinamització i l’impuls del
desenvolupament econòmic a la comarca es proposa sol·licitar una tercera
pròrroga de l’actual Agent d’Ocupació de Desenvolupament Local (AODL), per
a continuar i poder completar el treball en l’anomenat pla de Promoció,
desenvolupament i competitivitat de les zones d’activat econòmica de l’Alt
Penedès.
D'acord amb la base 8 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/123/2018, de 24 de juliol, i
l'apartat 6 de l'annex 4 de la mateixa, modificat per l'article 19 de l'Ordre
TSF/158/2020, de 21 de setembre, es preveu que la quantia del mòdul anual
econòmic per a cada agent d'ocupació i desenvolupament local és de
36.000,00 euros.
Vista la Resolució EMT/2053/2021, de 29 de juny, per la qual s'obre la
convocatòria per a l'any 2021 per a la concessió de subvencions destinades a
les pròrrogues dels agents d'ocupació i desenvolupament local (SOC-Agents
d'Ocupació i Desenvolupament Local-AODL) (ref. BDNS 573031) (DOGC núm.
8268 d’11.11.2020), i l'Ordre TSF/123/2018, de 24 de juliol, per la qual
s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades
als Programes de Suport al Desenvolupament Local (DOGC núm. 7673, de
27.7.2018), modificada per l'Ordre TSF/158/2020, de 21 de setembre (DOGC
núm. 8451 - 6.7.2021).
El termini de presentació de sol·licituds de subvenció per a les pròrrogues dels
agents d'ocupació i desenvolupament local anirà des de l'endemà de la
publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
fins al dia 15 de setembre de 2021 inclòs.
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Vist l’informe emès pel cap del servei de Desenvolupament i Ocupació del
Consell Comarcal de data de signatura de 6 de setembre de 2021 (inf.
1776/2021).
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- Sol·licitar subvenció de 36.000€ al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya,
destinada a la tercera pròrroga de l’Agent d’Ocupació i Desenvolupament
Local (AODL) per a desenvolupar el Pla de Treball: Promoció,
Desenvolupament i Competitivitat de les zones d’Activitat Econòmica de
l’Alt Penedès, en el marc de la Resolució EMT/2053/2021, de 29 de juny
(exp. G7016-000050/2021).
2- Aprovar el Pla de Treball del projecte esmentat en l’acord primer.
3- Donar trasllat de l’acord al servei de Desenvolupament i Ocupació i a la
tresoreria del Consell Comarcal als efectes oportuns.
VOTACIÓ: L’acord és aprovat per unanimitat.
18- Sol·licitar subvenció al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per un
nou agent d'ocupació i desenvolupament local (AODL) pel projecte
Atracció i retenció d’inversions a l’Alt Penedès.
El Departament d’Empresa i Treball, Servei públic d’Ocupació de Catalunya,
ha obert convocatòria per a l'any 2021 per a la concessió de subvencions
destinades a la contractació de nous agents d'ocupació i desenvolupament
local (SOC - Agents d'ocupació i desenvolupament local - AODL) (ref. BDNS
573027). Resolució EMT/2050/2021, de 29 de juny (DOGC núm. 8451, de 6 de
juliol de 2021).
Amb l'objectiu d'afavorir la creació, la diversificació de l'activitat econòmica i la
generació de llocs de treball, es dóna continuïtat al Programa d'agents
d'ocupació i desenvolupament local (AODL), la funció dels quals és dinamitzar,
promoure i executar, en col·laboració amb altres actors del territori (agents
socials, econòmics, empresarials i altres), les polítiques i els programes que
afavoreixin la promoció econòmica en el seu territori d'actuació, cercant un
desenvolupament socioeconòmic generador d'ocupació el més integrat,
equilibrat, equitatiu i sostenible possible.
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Aquest programa té com objecte donar continuïtat, en cooperació amb altres
actors, de projectes que afavoreixen la dinamització social i econòmica del
territori amb la finalitat de crear, mantenir i diversificar l'activitat econòmica
territorial generadora d'ocupació, mitjançant noves contractacions d’agents
d'ocupació i desenvolupament local en endavant AODL.
Atès que ja el projecte d’AODL iniciat al 2017, ““Dinamització de l’Activitat
Econòmica Empresarial de l’Alt Penedès”, finalitza aquest any amb uns
resultats satisfactoris a la comarca; i es necessita donar continuïtat a la
dinamització econòmica de la comarca mitjançant l’atracció i retenció
d’inversions
D'acord amb la base 8 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/123/2018, de 24 de juliol, i
el seu apartat 6 de l'annex 4, modificat per l'article 19 de l'Ordre TSF/158/2020,
de 21 de setembre, es preveu que la quantia del mòdul anual econòmic per a
cada agent d'ocupació i desenvolupament local sigui de 36.000,00 euros.
Vista la Resolució EMT/2050/2021, de 29 de juny, per la qual s'obre la
convocatòria per a l'any 2021 per a la concessió de subvencions destinades a
la contractació de nous agents d'ocupació i desenvolupament local (SOC Agents d'ocupació i desenvolupament local - AODL) (ref. BDNS 573027)
(DOGC núm. 8451 de 06.07.2021), i l'Ordre TSF/123/2018, de 24 de juliol, per
la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions
destinades als Programes de Suport al Desenvolupament Local (DOGC núm.
7673, de 27.7.2018), modificada per l'Ordre TSF/158/2020, de 21 de setembre
(DOGC núm. 8451 - 6.7.2021).
El termini de presentació de sol·licituds de subvenció per a la contractació dels
nous agents d'ocupació i desenvolupament local serà des de l'endemà de la
publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
fins al dia 15 de setembre de 2021 inclòs.
Vist l’informe emès pel cap del servei de Desenvolupament i Ocupació del
Consell Comarcal de data de signatura de 6 de setembre de 2021 (inf.
1777/2021).
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- Sol·licitar subvenció de 36.000€ al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya,
destinada a la contractació d’un nou Agent d’Ocupació i Desenvolupament
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Local (AODL) per a desenvolupar el Pla de Treball: Atracció i retenció
d’inversions a l’Alt Penedès, en el marc de la Resolució EMT/2050/2021,
de 29 de juny (exp. G7016-000051/2021).
2- Aprovar el Pla de Treball del projecte esmentat en l’acord primer.
3- Donar trasllat de l’acord al servei de Desenvolupament i Ocupació i a la
tresoreria del Consell Comarcal als efectes oportuns.
VOTACIÓ: L’acord és aprovat per unanimitat.

URGÈNCIA: S’aprova per unanimitat dels consellers presents la inclusió, per
raons d’urgència, el punt no previst a l’ordre del dia que tot seguit es relacionen:
Adjudicar el contracte menor de serveis per a la presentació
d’al·legacions al tràmit d'informació pública de l'Estudi d'Impacte
Ambiental i Sol·licitud d'Autorització Administrativa Prèvia del conjunt de
parcs eòlics denominats "CLÚSTER BEGUES_PFOT-539 AC".
En el BOE número 179, de 28 de juliol de 2021, es publica la convocatòria
d'informació pública de l'Estudi d'Impacte Ambiental i Sol·licitud d'Autorització
Administrativa Prèvia del conjunt de parcs eòlics denominats "CLÚSTER
BEGUES_PFOT-539 AC" que inclou el parc solar fotovoltaic Jaume I, de 40
MWp en el TTMM de Lechón (Saragossa) i Cucalón (Terol) i la seva
infraestructura d'evacuació associada, a les províncies de Barcelona,
Tarragona, Terol i Saragossa, i als parcs eòlics El Pelado (38,5 MW) al TTMM
d'Allueva, Bea, Calamocha i Fonfría (Terol) i les seves infraestructures
d'evacuació associades a la província de Terol, Honos (49,5 MW) al TTMM de
Vivel del Río Martín, La Hoz de la Vieja, Segura dels Baños i Maicas (Terol),
Lera (38,5 MW) al TTMM de Salcedillo, Allueva i Fonfría (Terol) i Sant Vicent
(49,5 MW) al TTMM de Cucalón, Lanzuela, Bea, Lagueruela (Terol).
En data 03/08/2021, al DOGC núm. 8471, el Ministeri d’Indústria, Comerç i
Turisme del govern de l’estat publica anunci sobre sol·licitud d'autorització
administrativa prèvia i declaració d'impacte ambiental de l'expedient Clúster
Begues_PFot-539 AC.
Atès allò disposat en es articles 127 del Reial Decret 1955/2000, d’1 de
desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució,
comercialització, subministrament i procediments d’autorització d’instal·lacions
d’energia elèctrica i la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric, i
l’article 37 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, s’ha
emplaçat a aquest Consell Comarcal de l’Alt Penedès, per tal que s’informi
sobre la conformitat, oposició o objeccions al projecte presentat i sobre els
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possibles efectes significatius del projecte presentat i Estudi d’impacte
ambiental sobre el medi ambient.
El projecte de MAT i centrals eòliques i fotovoltaiques pretén transportar energia
des d’Aragó fins a Barcelona. Així doncs, es tracta de quatre centrals eòliques i
una central fotovoltaica a les Províncies de Saragossa i Terol i la MAT
d’aproximadament 180 km que travessarà la província de Tarragona i també
parcialment de Barcelona. Així doncs, aquesta macro-instal·lació afectarà a
diferents municipis, entre d’altres, Avinyonet del Penedès, Castellet i la Gornal,
Olèrdola, Olesa de Bonesvalls, Sant Cugat Sesgarrigues, Santa Margarida i els
Monjos, a la comarca de l’Alt Penedès.
L’objectiu principal d’aquesta línia d’alta tensió rau en el transport d’una gran
quantitat d’energia, la qual provindria principalment de macro-centrals eòliques i
solars fotovoltaiques. Aquest model energètic va totalment en contra d’una
transició energètica realment justa i sostenible, ja que infraestructures com
aquesta hipotequen el desenvolupament rural sostenible, amb un impacte visual
devastador que convertirien un paisatge forestal i agrícola en una estesa de
gegants de ferro i fils elèctrics.
Amb la voluntat d’aturar aquest projecte i defensar un desenvolupament rural
sostenible del territori, representants dels municipis del Camp de Tarragona, les
Terres de l’Ebre i el Penedès afectats pel traçat d’una nova línia privada de molt
alta tensió (MAT) es van reunir per treballar en una estratègia conjunta.
El principal acord va radicar en la redacció d’un paquet d’al·legacions conjuntes
elaborada per un equip tècnic, atesa la preocupació i perplexitat que ha causat
el projecte d’aquesta nova línia elèctrica d’alta tensió, que és una iniciativa
privada que respon als interessos econòmics d’un clúster energètic aragonès.
La urgència d’aquesta redacció radica en el fet que va ser el passat 28 de juliol
que el BOE (Butlletí Oficial de l’Estat) va publicar el procés d’informació pública
de l’estudi d’impacte ambiental i la sol·licitud d’autorització administrativa
d’aquest macroprojecte energètic.
L’esmentat anunci, atorga un termini de 30 dies per a poder informar sobre
conformitat, oposició o objeccions a la instal·lació elèctrica projectada i justificar
raonadament, el condicionament tècnic procedent i consultar el conjunt de
documentació ambiental i tècnica que integra els projectes que és molt
detallada i extensa.
L’equip tècnic en qüestió l’integren enginyers industrials, consultors ambientals i
advocats especialistes en dret urbanístic, administratiu i local, que comptaran
amb la col·laboració de tècnics comarcals i municipals.
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Vist l’informe emès per la gerència pel qual es justifica la necessitat contractual
i l’objecte del contracte. Igualment, es justifica la manca de mitjans propis per a
realitzar la prestació. Es proposa l’adjudicació mitjançant contracte menor.
Vist l’informe emès per la secretària accidental del Consell Comarcal de data de
signatura de 9 de setembre de 2021.
Vist l’informe emès, per l’interventor del Consell Comarcal, de data de signatura
de 9 de setembre de 2021, en el que s’informa de l’existència de consignació
adequada i suficient a les aplicacions 920.2269900 “Despeses diverses” i
920.2269901 “Despeses atencions especials” del pressupost 2021, i s’informa
favorablement sobre l’autorització i disposició de la despesa amb el següent
detall:
Exercici
2021
2021

Programa
920
920

Econòmica
2269900
2269901

Descripció de la partida
Despeses diverses
Despeses atencions especials

Import
9.000,00€
1.890,00€

Vista la definició del contracte de serveis que formula l’article 17 de la llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Vist el que disposen els articles 116, 117, 118 i 346 en relació amb el 29.8, i
63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en
quant a l’inici, contingut, aprovació, durada i publicitat de l’expedient
administratiu.
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- Adjudicar el contracte menor pel servei de redacció d’informes jurídic i
tècnics per a la presentació d’al·legacions al tràmit d'informació pública de
l'Estudi d'Impacte Ambiental i Sol·licitud d'Autorització Administrativa Prèvia
del conjunt de parcs eòlics denominats "CLÚSTER BEGUES_PFOT-539
AC", al professional Alfred Ventosa i Carulla (NIF 39647056R) de Buffet
Josep Yxart De Moragas Advocats-associats SCP, pel preu de 9.000€ +
1.890€ (21% IVA) = 10.890€ (IVA inclòs) (G5038-000035/2021).
2- Notificar el present acord a l’empresa interessada.
3- Publicar el contracte en el perfil del contractant i en el registre públic de
contractes.

61

ACTA NÚM. G1007-000020/2021
JG09092021

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.
19- Informació general.
No n’hi ha.

I sense més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió quan són les
17.50 hores, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

La secretària accidental

El president

Meritxell Tort Morgades

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 62 pàgines relacionades amb els números 1 a 62.
La Secretària
Meritxell Tort Morgades
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