PLE ORDINARI
8 DE JULIOL DE 2021

I- PART RESOLUTIVA
1- Aprovar l’acta de la sessió anterior de 10 de juny de 2021.
(s’adjunta arxiu a part)
PROPOSTA DE L’ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
2- Donar compte de l’adjudicació del contracte per a l’execució de
l’actuació Condicionament de dues àrees de pícnic al parc dels talls a
Vilobí del Penedès, inclosa a l’operació Penedès 360º cofinançada pel PO
FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6.
El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 19 d’octubre de 2017, va
aprovar delegar a favor de la Junta de Govern la contractació, entre d’altres, en
relació a l’expedient de la subvenció FEDER de l’operació Penedès 360º.
La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 3 de juny de
2021, va aprovar adjudicar el contracte per a l’execució de l’actuació Condicionament
de dues àrees de pícnic al parc dels talls a Vilobí del Penedès, inclosa a l’operació
Penedès 360º cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6.
Es dóna compte de l’acord adoptat següent:
“La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 13 de maig de 2021, va
aprovar l’inici i l’expedient per a l’execució de l’obra Condicionament de dues àrees de
pícnic al parc dels talls a Vilobí del Penedès, inclosa a l’operació Penedès 360º
cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6 (exp. G50386000001/2021). Igualment, va aprovar el plec de clàusules administratives que regirà la
contractació i la memòria tècnica valorada.
El pressupost base de licitació es va establir en dos mil quatre-cents setanta-nou euros
amb trenta-quatre cèntims (2.479,34 €), IVA exclòs, equivalent al pressupost net, més
l’IVA al tipus vigent, per import de 520,66 €, és a dir, un pressupost total de licitació de
tres mil euros (3.000,00 €), IVA inclòs, d’acord amb allò establert a l’article 100 LCSP.
La contractació es tramita de forma ordinària i no està subjecta a regulació
harmonitzada, es durà a terme mitjançant procediment obert simplificat abreujat i amb
l’adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració tots avaluables de forma
automàtica, en virtut d’allò que estableixen els articles 145, 146, 159.6 i concordants de
la LCSP.
En data 16/05/2021 es va publicar al perfil del contractant l'anunci de licitació.
S’estableix la data de 28/05/2021, a les 23.59 hores, com a termini de presentació
d’ofertes.

Les PROPOSICIONS PRESENTADES telemàticament són les que es relacionen a
continuació:
Denominació social

NIF

Data d'entrada
19/05/2021
27/05/2021

Hora
d'entrada
15:52:26
09:34:11

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

B64582216
B63876494
A08867228

Registre d'entrada
E/006623-2021
E/0007089-2021

28/05/2021

13:14:00

E/0007204-2021

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

OFERTA ECONÒMICA
2.282,53€ + 479,33€= 2.761,86€

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

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

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

Es traspassa la documentació a la unitat tècnica per tal que emetin informe de valoració
d’acord amb el que estableix l’apartat H del quadre de característiques del Plec de
clàusules administratives.
En data 01/06/2021 els membres que formen la unitat tècnica emeten informe el
contingut del qual, parcialment transcrit, és el següent:
“...
Totes les empreses han presentat la declaració responsable ben complimentada i
signada segons model dels Plecs Administratius en el perfil del contractant.
Un cop revisada la documentació presentada per les empreses, s’ha realitzat el
següent quadre, seguint les puntuacions definides en els plecs, amb màxim de 50
punts.
Preu licitació sense IVA
2.479,34 €
Punts preu
45
Punts increment termini garantia
5
TOTAL
50
Nom empresa
Construccions F. Munné S.A
Crous Expert SL
La Cyca Projects & Services SL

Import preu
Sense IVA

2.478,77 €
2.282,53 €
2.244,88 €

Puntuació per
increment de
garantia

5
5
5

Puntuació Puntuació
total
preu

40,75
44,32
45,00

45,75
49,32
50,00

En el present procediment s’eximeix a l’empresa proposada com adjudicatària
l’acreditació de la solvència així com la constitució de garantia definitiva.
L’empresa es troba inscrita en el RELI, i d’acord amb la clàusula 13 del PCAP es
comprova que està degudament constituïda, el signant de la proposició té poder
bastant per formular l’oferta, i no està incursa en cap prohibició per contractar.
Igualment, es comprova que hi consta actualitzada Documents acreditatius previstos a
l’apartat L.2 del quadre de característiques corresponent a l’assegurança de
responsabilitat civil.
D’acord amb la documentació revisada les sotasignants proposen:
Adjudicar la licitació de l’obra CONDICIONAMENT DE DUES ÀREES DE PÍCNIC A
VILOBÍ DEL PENEDÈS, actuació inclosa a l’operació Penedès 360º cofinançada pel
PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6, per la Diputació de Barcelona, i
pels ajuts corresponents als Plans de Foment Territorial de Turisme de la
convocatòria del 2018 (exp. G5036-000001/2021) a LA CYCA PROJECTS &
SERVICES SL (B63876494), per l’import i la millora proposats per la licitadora”.
Vist l’informe emès, per l’interventor del Consell Comarcal, de data de signatura de 2 de
juny de 2021, en el qual s’informa de l’existència de consignació adequada i suficient a
l’aplicació 1721.65090 del pressupost 2021 “Obra projecte Penedès 360º” i es proposa
disposar el crèdit de l’aplicació per import de 2.716,30€.
Vist el que disposa la clàusula 12, 13, 14 i 16 del plec de clàusules administratives
particulars que regula el contracte en relació a la unitat tècnica.
Vist el que disposen els articles 151, 153, 154, 159.6 i 346 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament
jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26
de febrer de 2014.
Vist que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern en virtut
de la delegació expressa del Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès en sessió de 19
d’octubre de 2017.
S’ACORDA:
1- Adjudicar el contracte de l’obra Condicionament de dues àrees de pícnic al parc dels
talls a Vilobí del Penedès, actuació inclosa a l’operació Penedès 360º cofinançada
pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6, per la Diputació de
Barcelona, i pels ajuts corresponents als Plans de Foment Territorial de Turisme de
la convocatòria del 2018 (G5036-000001/2021), a l’empresa LA CYCA PROJECTS
AND SERVICES SL (B63876494), per l’import i la millora següent:

2- Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària mitjançant notificació electrònica
i publicar la resolució d’adjudicació del contracte en el perfil de contractant de
l’òrgan de contractació dins del termini de 15 dies naturals, indicant el termini en què
s’haurà de procedir a la formalització del contracte, la qual s’efectuarà en el termini
de quinze dies hàbils següents al dia en què s’efectuï la notificació de l’adjudicació.
3- Facultar al president per a la completa execució de l’acord en particular per a la
formalització del contracte.
4- Publicar en el perfil del contractant la formalització del contracte, en el termini no
superior a quinze dies naturals, després del seu perfeccionament.
5- Comunicar el contracte adjudicat en el Registre Públic de Contractes de la
Generalitat de Catalunya, un cop formalitzat el contracte, per a la seva inscripció.
6- Donar trasllat de l’acord a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat i a la tresoreria del
Consell Comarcal.”

PROPOSTES DE L’ÀREA D’ECONOMIA I HISENDA
3- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 5 del Consell
Comarcal corresponent al pressupost de 2021.
Atès que s’han de realitzar despeses que no es poden demorar, i essent
insuficients els crèdits consignats a les partides corresponents i existint la
possibilitat de finançar-los amb majors ingressos, supòsit previst en el
finançament de l’expedient de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit.
Vist l’informe preceptiu d’Intervenció.
Vist l’article 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i vistes les
Bases sisena i setena d’execució del pressupost, ambdues incloses.
ES PROPOSA:
1- Aprovar l’expedient núm. 5, de modificació de crèdits (modalitat
habilitació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit) en el
pressupost de la corporació corresponent a l’exercici de 2021, mitjançant
majors ingressos de conformitat amb el que disposa l’article 177 del Reial
Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, segons el detall següent:
I.

CRÈDITS EXTRAORDINARIS

Partides de despesa:
PRESSUPOST
PRESSUPOST
MODIFICACIO
VIGENT
FINAL

PROG.

ECONOMIC DESCRIPCIO

136

63900

ADQUISICIO DE RECURSOS PER
0,00 €
FER FRONT A EMERGÈNCIES

10.000,00 €

10.000,00 €

412

2279901

MANTENIMENT I AMPLIACIÓ DE
LA
XARXA
DE
SENSORS
0,00 €
D’HUMITAT EN VINYA (LIFE
CLINOMICS)

7.500,00 €

7.500,00 €

TOTAL

0,00 €

17.500,00 €

17.500,00 €

II. SUPLEMENTS DE CRÈDITS
Partides de despesa:
MODIFICACIO

PRESSUPOST
FINAL

SUPORT
MUNICIPAL
REDACCIO DE PLANS DE 10,00 €
PROTECCIO CIVIL

8.000,00 €

8.010,00 €

2269902

DESPESES FUNCIONAMENT
20.000,00 €
ESCOLA DE MUSICA

6.754,33 €

26.754,33 €

334

2269900

DESPESES PER ACTIVITATS
6.000,00 €
CULTURALS

200.00 €

6.200,00 €

491

2279903

MANTENIMENT PROGRAMARI

39.100,00 €

9.684,00 €

48.784,00 €

65.110,00 €

24.638,33 €

89.748,33 €

PROG.

ECONOMIC

DESCRIPCIO

136

2279900

326

TOTAL

PRESSUPOST
VIGENT

Les fonts de finançament de les esmentades incorporacions són les
següents:
Partides d’ingrés:
ECONOMIC
46113
46106
46109
46102
TOTAL

DESCRIPCIO
PLANS PROTECCIO CIVIL DUPROCIM
(CODI XGL 21/Y/308505, 21/Y/309318,
21/Y/309326)
TRANSFERÈNCIES DIPUTACIO ESCOLA
DE MUSICA (CODI XGL 21/Y/305199)
TRANSF. DIPUTACIO CULTURA (CODI
XGL 21/Y/304818)
TRANSF. DIPUTACIO XARXA GOVERNS
LOCALS (CODI XGL 21/Y/308912)

PRESSUPOST
VIGENT

MODIFICACIO PRESSUPOST
FINAL

10,00 €

25.500,00 €

25.510,00 €

13.910,00 €

6.754,33 €

20.664,33 €

3.500,00 €

200,00 €

3.700,00

128.402,00 €

9.684,00 €

138.086,00 €

145.822,00 €

42.138,33 €

187.960,33 €

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

4- Adquirir a títol de compravenda l’immoble Casa Jané, situat al núm. 15 del
carrer General Prim de Vilafranca del Penedès
La Junta de Govern Local del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 3 de
desembre de 2020, va aprovar incoar expedient per a l’adquisició de l’immoble situat al
núm.15 del carrer General Prim de Vilafranca del Penedès, acord del què es va donar
compte al Ple de la corporació en sessió de 14 de gener de 2021.
El bé a adquirir és el següent:
“És un edifici de planta baixa i pis, i una part de semi soterrani, d’una superfície
construïda de 326,80 m2, segons aixecament realitzat. Fa cantonada a dos carrers
i té un pati a la seva part posterior. La parcel.la té una superfície de 383 m2.
Consta com a propietària de l’immoble, d’acord amb la nota informativa de domini i
càrregues emesa pel Registre de la Propietat de Vilafranca del Penedès, la Sra.
Maria Angeles Barguñó Santos.
També s’ha incorporat a l’expedient informe d’Intervenció en data 29 d’abril de
2021 sobre la consignació pressupostària que la compravenda esmentada
comporta.”
Vistos els informes emesos per l’arquitecta del Consell Comarcal de data de signatura
18 de maig de 2021 i 10 de juny de 2021.
Vistos els informes emesos per l’interventor del Consell Comarcal de data de signatura
29 d’abril i 20 de maig de 2021.
Vistos els informes emesos pel secretari del Consell Comarcal de data de signatura 29
d’abril i 10 de juny de 2021.
En el informes assenyalats, especialment el corresponent al de l’arquitecta de la
corporació i el jurídic es fa palès que es donen les causes justificatives per procedir a
l’adquisició directa de l’immoble, causes relatives a les peculiaritats del bé per a
l’adequada prestació dels serveis als quals vol ser destinat i a les limitacions del
mercat immobiliari, en compliment a l’establert a l’article 30.1.a) del Reglament de
patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre. Alhora, s’ha
justificat en l’expedient administratiu que és beneficiós per a l’interès general d’aquest
Consell Comarcal la compra de l’edifici objecte de les presents actuacions, ateses les
causes que el motiven i els serveis que des d’ell es prestaran al conjunt d’ajuntaments
i habitants de la nostra comarca.
Vist que en data 28 de juny de 2021, amb registre E/0008602-2021, el Departament de
la Presidència de la Generalitat de Catalunya, Direcció General d’Administració Local,
tramet informe de la Sub-direcció General d'Assistència Jurídica i d’Innovació a
l’Administració Local en relació amb l'adquisició directa, per part del Consell Comarcal
de l’Alt Penedès, de l’immoble situat al carrer General Prim, 15, de Vilafranca del
Penedès (exp. núm. PRE_2021_EXP_TRAPATSOLC_00000277) el contingut de les
conclusions, transcrites literalment, són les següents:

“…
Ateses les consideracions precedents, basades en la documentació aportada per
la corporació per justificar l’excepcionalitat del procediment i d’acord amb la
normativa que és d’aplicació en aquest cas, s’informa favorablement l’adquisició
directa, per part del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, de la finca situada al
carrer General Prim, 15, de Vilafranca del Penedès, inscrita al Registre de la
Propietat de Vilafranca del Penedès, relativa a la finca nº 12708 de Vilafranca del
Penedès, volum 2311, llibre 898, foli 199, constant actualment com a propietari en
ple domini la Sra. Maria dels Àngels Barguño Santos, condicionat a la seva
adquisició lliure de carregues i gravàmens en el termes que es posen de manifest
a l’informe del secretari Comarcal de data 10 de juny de 2021, empre que
s’acompleixin els preceptes legals i reglamentaris en vigor i les consideracions
legals esmentades al present informe. “
FONAMENTS DE DRET
De conformitat amb l’article 206.3.b) 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 (en
endavant, el TRLMRLC), l’adquisició de béns patrimonials, requereix l’informe previ del
departament competent en matèria d’administració local si el valor dels béns excedeix
dels 100.000 euros.
Al respecte, l’article 30.1.a) del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat pel
Decret 336/1988, de 17 d’octubre (en endavant, RPEL) i l’esmentat article 206.3.b) del
TRLLMRLC, permeten l’adquisició directa de determinats béns, sempre que ho
requereixin les peculiaritats dels béns, les necessitats del servei o les limitacions del
mercat immobiliari, amb l’informe previ del Departament de Governació de la
Generalitat.
L’article 203 del TRLLMRLC, estableix que els béns patrimonials es regeixen pel que
disposa la legislació específica i, si aquesta manca, per les normes de dret privat.
L’article 4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la
qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en
endavant, LCSP), les relacions jurídiques negocis i contractes exclosos de l’àmbit de
la present llei es regiran per les seves normes especials, aplicant-se els principis
d’aquesta llei per resoldre els dubtes i llacunes que poguessin presentar-se.
L’adquisició per compravenda d’un bé immoble és un contracte privat de
l’Administració segons l’article 9.2 LCSP i es regirà, d’acord amb l’esmentat article per
la legislació patrimonial.
Els articles 621-1 i següents del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, en relació amb
l’article 553.6 del llibre cinquè del mateix Codi, preveuen que el contracte s’ha de
formalitzar en escriptura pública, d’acord amb les normes establertes per la
compravenda.

L’article 119.1 del RPEL, els ens locals han d’inscriure en el Registre de la Propietat
els seus béns immobles i reflectir-se a l’inventari de béns la qualificació que els
correspongui per la seva destinació, de patrimonial o de domini públic.
La competència per adoptar l’acord d’adquisició correspon al Ple, d’acord amb el que
preveu l’apartat novè i desè de la D.A.2ª de la LCSP, així mateix el que preveu l’article
14.2 p 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, es proposa del ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès l’adopció
del següent acord:
1- Aprovar l’adquisició directa, a títol de compravenda, l’immoble situat al carrer
General Prim núm. 15 de Vilafranca del Penedès ‘Casa Jané’, inscrit al Registre de
la Propietat de Vilafranca del Penedès, finca núm. 12708, volum 2311, llibre 898,
foli 199, constant actualment com a propietària en ple domini la Sra. Maria dels
Àngels Barguño Santos, condicionada a la seva adquisició lliure de càrregues i
gravàmens.
2- Autoritzar i disposar del crèdit de 410.100,00 euros, amb càrrec a la partida
920.62200 del pressupost vigent, per atendre el pagament del preu de la
compravenda prèviament acordada, i també del crèdit necessari, amb càrrec a la
mateixa partida per atendre al pagament de les despeses d’escripturar i
d’inscripció registral de la compravenda.
3- Facultar al president perquè procedeixi a signar en nom del Consell Comarcal de
l’Alt Penedès tots els documents públics i privats necessaris per a l’execució dels
presents acords.
4- Notificar els presents acords a la interessada, com a venedora, tot requerint-la a
comparèixer davant el notari que es designarà per a l’atorgament de la
corresponent escriptura de compravenda.
5- Procedir a inscriure l’esmentat immoble al Registre de la Propietat i a l’inventari del
Consell Comarcal, un cop formalitzada la compravenda en escriptura pública.

II- PART DE CONTROL
5- Donar compte de Decrets de la Presidència.
DATA

NÚM.

03/06/2021

0045

07/06/2021
10/06/2021

0046
0047

10/06/2021

0048

14/06/2021

0049

17/06/2021

0050

23/06/2021
23/06/2021

0051
0052

CONCEPTE
Llistat admesos i exclosos, nomenament del tribunal i convocatòria
de les proves per a la constitució d’una borsa de treball de
tècnics/ques de l’Oficina de suport a l’Administració Electrònica del
Consell Comarcal de l’Alt Penedès, categoria de tècnic/a mitjà/na,
grup de classificació A2
CONVOCATÒRIA PLE 10-06-2021
Llistat definitiu d’admesos en les proves procés selectiu
tècnics/ques A2 del programa “Treball, Talent i Tecnologia” de la
Diputació de Barcelona i per a la constitució d’una borsa de treball.
Vinculació del contracte de la Sra. IEB a la nova situació de la Sra.
BCO
Suspensió del procediment de contractació del Servei de transport
escolar a centres docents de la comarca de l’Alt Penedès
Llistat admesos, nomenament del tribunal i convocatòria de proves
per a la constitució d’una borsa de treball de tècnics/ques auxiliars
del servei d’informació i noves tecnologies
Contractar a una treballadora social per substitució de baixa per IT.
Nomenament plaça enginyer/a del CCAP adscrit/a a l’oficina
tècnica, categoria de tècnic/a superior, grup de classificació A1,
funcionari/ària interí/ina.

Decret de la Presidència núm. G1009-0045/2021, de 3 de juny de 2021
Núm. expedient:
G4010-000005/2021
ANTECEDENTS
El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 28 de juliol de 2016, va
aprovar inicialment les Bases generals que regiran la creació i funcionament de les
borses de treball per a contractacions laborals temporals del Consell Comarcal de l’Alt
Penedès (en endavant CCAP), íntegrament publicades en el BOPB de 4 d’octubre de
2016 i al DOGC núm. 7229 de 19 d’octubre 2016.
La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 8 d’abril de 2021, va aprovar
les bases específiques del procés selectiu per concurs de mèrits amb fase d’apreciació
de la capacitat per a la constitució d’una borsa de treball de tècnics/ques de l’oficina de
suport a l’administració electrònica del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, categoria
de tècnic/a mitjà/na, grup de classificació A2 (exp. G7004-000008/2021). Es van
publicar en el BOPB de 29 d’abril de 2021 i en extracte al DOGC núm. 8398 de 29
d’abril de 2021.
El termini de presentació de solꞏlicituds era de 20 dies naturals, comptadors a partir de
l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria al DOCG. La data límit per a
la presentació de solꞏlicituds era el dia 19 de maig del 2021.
Totes les persones aspirants, amb la signatura i presentació de la solꞏlicitud, han

declarat complir el requisit d’estar en possessió de la titulació d’accés i del nivell de
suficiència de català (nivell C), i es comprometen a provar les dades que constin en la
solꞏlicitud quan li siguin requerides.
En conseqüència, no serà convocada la primera fase del procés selectiu (prova de
nivell de català), prevista per la base setena de les bases específiques, donat que no
existeix la necessitat.
En tot cas, als efectes de l’admissió de les persones aspirants, es tindran en compte
les dades que aquestes facin constar a la solꞏlicitud i seran responsables de la
veracitat de les mateixes.
La presidència del tribunal podrà requerir, als efectes que correspongui, l’acreditació
del compliment dels requisits quan consideri que hi poden haver inexactituds o
falsedats en les quals hagin pogut incórrer les persones aspirants. Si efectuat el
requeriment per la presidència, les persones aspirants no poden acreditar el
compliment dels requisits establerts a les bases generals o a les bases específiques
d’aquesta convocatòria, podran ser exclosos del procediment de forma motivada,
exceptuant casos de força major.
Vist l’informe emès, pel cap del Servei de RHH i PRL del Consell Comarcal, de data de
signatura de 3 de juny de 2021.
FONAMENTS JURÍDICS
Apartats 3r, 4t, 5è i 6è de les Bases generals que regiran la creació i funcionament de
les borses de treball per a contractacions laborals temporals i/o nomenaments
d'interins/nes del Consell Comarcal de l'Alt Penedès.
Apartats 3r, 4t, 5è, 6è i 7è de les bases específiques del procés selectiu per a la
constitució d’una borsa de treball de tècnics i tècniques de l’oficina comarcal de suport
a l’administració electrònica del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.
Vist el que estableix l’article 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova
el Reglament del personal al servei dels ens locals, en matèria d’aprovació de llistes
d’admissions i de determinació de la data de començament de les proves.
Vist el que disposa l’article 13 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de l’Organització Comarcal de Catalunya.
Per tot l’expressat anteriorment, RESOLC:
1- Aprovar la llista provisional de les persones aspirants admeses de la convocatòria
G4010-000005/2021, procés selectiu per concurs de mèrits amb fase d’apreciació
de la capacitat per a la constitució d’una borsa de treball de tècnics/ques de
l’oficina de suport a l’administració electrònica del Consell Comarcal de l’Alt
Penedès, categoria de tècnic/a mitjà/na, grup de classificació A2, per a
contractacions laborals temporals i/o nomenaments d'interins/es per a substituir
empleats públics amb dret a reserva de lloc de treball, per cobrir temporalment
vacants o per atendre necessitats urgents, segons les necessitats del Consell
Comarcal, d’acord amb el detall següent:

NOM I COGNOMS
CARLOS BLADE AGUILAR
ELSA MARIA REINARES RODRIGUEZ
ERICA OBIOLS FIGUERAS
GUILLEM CODORNIU MIRET
JOSEFA SIERRA BALASCH
LAURA LOPEZ MENDEZ
MARCELꞏLI MARTORELL FONT
MARIA CINTA ESCRICHE
MARIA MARTI SABATE
MERCE SURIA FERRER
ROGER SANCHEZ ESTEBAN
SUSSANA SEGOVIA PEREZ
YOLANDA TARRAGO SANCHEZ
LILIANA GHEORGHINA TUDOR IOSIN
MARCEL SURIA RAVENTOS
MARCELꞏLI MARTORELL FONT
MARIA FE CARRERO ÁLVAREZ
MARIA MARTI SABATE
MERCE SURIA FERRER
ROGER SANCHEZ ESTEBAN
SUSANA GARCIA MAS
YOLANDA JOVER ALCANTARA
2- Excloure les persones aspirants de la convocatòria G4010-000005/2021, per a la
constitució d’una borsa de treball de tècnics/ques de l’oficina de suport a
l’administració electrònica del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, categoria de
tècnic/a mitjà/na, grup de classificació A2, per a contractacions laborals temporals
i/o nomenaments d'interins/es per a substituir empleats públics amb dret a reserva
de lloc de treball, per cobrir temporalment vacants o per atendre necessitats
urgents, segons les necessitats del Consell Comarcal, d’acord amb el detall
següent:
NOM I COGNOMS
TANIA GIL SOTO, no disposa de la titulació mínima d’accés
3- Designar, d’acord amb l’apartat 5è de les bases generals i el 6è de les bases
específiques, les persones titulars i suplents del tribunal qualificador de la
convocatòria selectiva, següents:
Presidència:
Titular:
Sra. Sussanna Planas Rosell, coordinadora tècnica del Servei de
Benestar Social del CCAP.
Suplent: Sra. Núria López Vea, cap del Servei de Benestar Social del CCAP
Vocalies:
Titular:
Sra. Roser Bondia Fabregat, tècnica superior del CCAP.
Suplent: Sra. Margarita Pauné Olivé, tècnica del servei d’Ocupació i
Desenvolupament del CCAP.
Titular:
Sr. Jaume de Castro Castro, a proposta de l’EAPC.
Suplent: Sra. Olivia Ortiz Ortega, a proposta de l’EAPC.
Secretaria:
El secretari de la Corporació, Sr. Xavier Rodado Honorato, o la persona en qui
delegui.

Persones observadores:
La persona representant del Comitè d’Empresa, la cap del servei de l’Oficina
d’Atenció Ciutadana i el cap del Servei de RRHH i PRL del Consell Comarcal.
Constituir el tribunal qualificador del concurs de mèrits, convocant els seus
membres pel dia 21 de juny del 2021, a les 10.30h hores, a les dependències del
Consell Comarcal de l’Alt Penedès.
4- Convocar a les persones aspirants admeses de la convocatòria G4010000002/2021, pel dia 21 de juny del 2021, a les 11.00 hores, a la Sala de Plens
del Consell Comarcal. Les instruccions de desenvolupament de la prova, es
publicaran a la seu electrònica del Consell Comarcal.
5- Advertir a les persones aspirants que disposen de deu dies, a comptar des de
l’endemà de ser exposada la present resolució a la seu electrònica de la
corporació, als efectes d’esmena de defectes d’admissió, reclamacions o
recusació de qualsevol dels membres del tribunal. Si durant aquest període no es
presenten alꞏlegacions, la llista provisional, esdevindrà definitiva sense necessitat
d’un posterior acord i/o comunicació.
6- Donar trasllat d’aquesta resolució als membres del tribunal qualificador i publicarla a la seu electrònica de la corporació.

Decret de la Presidència núm. G1009-0046/2021, de 7 de juny de 2021
Núm. expedient: G1006-000007/2021
Vist el que disposa l’article 46.2b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, amb concordança amb l’article 98b del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya.
Vist el que disposen els articles 12b, 51.10 i 53 del Reglament Orgànic Comarcal del
Consell Comarcal de l’Alt Penedès publicat íntegrament al BOPB de data 26 d’abril de
2012, i en referència al DOGC núm. 6.137, de 29 de maig de 2012.
RESOLC:
1- Convocar els consellers i les conselleres comarcals del Consell Comarcal de l’Alt
Penedès, a la sessió ordinària TELEMÀTICA DEL PLE d’aquest Consell
Comarcal, el proper dia 10 de juny de 2021, que començarà a les 19.30 hores, en
primera convocatòria. Cas de no existir en primera convocatòria el quòrum de
constitució requerit, quedarà automàticament convocada la sessió per la seva
celebració, en segona convocatòria, 48 hores després.
2- S’estableixen per tractar els assumptes que configuren el següent:
ORDRE DEL DIA
I- PART RESOLUTIVA
1. Aprovar l’acta de la sessió anterior de 20 de maig de 2021.
2. Presa de possessió del càrrec de conseller comarcal del senyor Martí Càlix
Tarrida.
PROPOSTES DE L’ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
3. Donar compte de l’adjudicació del contracte per a la Senyalització, direccional i
interpretativa, de l’itinerari Penedès 360º i variants (slowbike), actuació inclosa
a l’operació Penedès 360º cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 20142020, eix prioritari 6.
4. Donar compte de les adjudicacions dels contractes menors pel Servei
Aplicació mòbil i suports digitals P360 (Aplicacions - Vídeo i Fotograifa – Web -

5.

6.

7.
8.
9.

Consultoria User Experience), actuacions incloses a l’operació Penedès 360º
cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6.
Donar compte de l’adjudicació del contracte pel Subministrament i instalꞏlació
del material complementari fins al quadre de fusibles de l’enllumenat públic de
7 municipis (Avinyonet del Penedès, Gelida, Sant Martí Sarroca, Sant Sadurní
d’Anoia, Subirats, Torrelavit i Torrelles de Foix), actuació inclosa a l’operació
Penedès, municipis compromesos amb la sostenibilitat, cofinançada pel PO
FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 4.
Donar compte de l’adjudicació del contracte, basat en l’Acord marc de
subministrament d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat públic amb
destinació a les entitats locals de Catalunya de l’ACM, per a la Millora
eficiència de l’enllumenat públic a Sant Martí Sarroca, actuació inclosa a
l’operació Penedès, Municipis compromesos amb la sostenibilitat, cofinançada
pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 4.
PROPOSTES DE L’ÀREA D’ECONOMIA I HISENDA
Donar compte de la liquidació dels pressupostos del Consell Comarcal de l’Alt
Penedès i del Consorci de Promoció Turística del Penedès de l’exercici 2020.
Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 4 del Consell Comarcal
corresponent al pressupost de 2021.
PROPOSTA DE L’ÀREA DE PLANS TRANSVERSALS
Declarar deserts alguns lots del procediment de licitació del Servei de
transport escolar a centres docents de la comarca de l'Alt Penedès i iniciar
expedient de licitació mitjançant procediment negociat sense publicitat.

II- PART DE CONTROL
10. Donar compte de Decrets de la Presidència.
11. Donar compte de Resolucions de la Gerència.
12. Donar compte de les actes de la Junta de Govern de 6, 13 i 20 de maig de
2021.
13. Moció que presenta el grup comarcal d’En Comú Guanyem per a la millora de
la mobilitat ferroviària sostenible i pública
14. Informacions de la Presidència.
15. Precs i Preguntes.
3- Donar trasllat d’aquesta resolució a les conselleres i els consellers comarcals.
Decret de la Presidència núm. G1009-0047/2021, de 10 de juny de 2021
Núm. expedient: G4010-000002/2021
ANTECEDENTS
El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió d’11 de març de 2021, va
aprovar inicialment les Bases generals dels processos selectius per a l’accés a les
places vacants de la plantilla de personal laboral i funcionarial del Consell Comarcal de
l’Alt Penedès (exp. G7004-000007/2021), publicades íntegrament al BOPB de 6 de
maig de 2021, en extracte al DOGC 8049, de 13 de maig i a la seu electrònica del
Consell Comarcal de l’Alt Penedès (en endavant CCAP).
La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 8 d’abril de 2021, va aprovar
les bases específiques per a la selecció, per concurs de mèrits amb fase d’apreciació
de la capacitat, per a la provisió de dues places de tècnics/ques mitjans/es en el marc
del Programa “Treball, Talent i Tecnologia” de la Diputació de Barcelona i per a la
constitució d’una borsa de treball (exp. Núm. G7004-000011/2021).

En Decret de la Presidència núm. DEC-0042-2021, de 24 de maig de 2021, es va
resoldre aprovar la llista provisional de les persones aspirants admeses de la
convocatòria G4010-000002/2021, corresponent al procés selectiu mitjançant sistema
de concurs de mèrits amb fase d’apreciació de la capacitat per a la provisió de dues
places de tècnics/ques mitjans/es en el marc del programa “Treball, Talent i
Tecnologia” de la Diputació de Barcelona i la constitució d’una borsa de treball de
tècnics/ques del Servei de Desenvolupament i Ocupació del Consell Comarcal de l’Alt
Penedès.
En el llistat provisional no apareixen diverses persones aspirants que havien realitzat
el tràmit telemàtic de solꞏlicitud en temps i forma i cal afegir-les al llistat definitiu de
persones admeses.
Vist l’informe emès, pel cap del Servei de RHH i PRL del Consell Comarcal, de data de
signatura de 9 de juny de 2021.
FONAMENTS JURÍDICS
Apartat 4.3 de les Bases Generals dels processos selectius per a l’accés a les places
vacants de la plantilla de personal laboral i funcionarial del Consell Comarcal de l’Alt
Penedès.
Apartat 5è de les bases específiques i la convocatòria del procés selectiu mitjançant
sistema de concurs de mèrits amb fase d’apreciació de la capacitat per a la provisió de
dues places de tècnics/ques mitjans/es en el marc del Programa “Treball, Talent i
Tecnologia” de la Diputació de Barcelona, adscrits/es al Servei d’Ocupació del CCAP i
per a la constitució d’una borsa de treball (exp. G7004-000011/2021).
Vist el que estableix l’article 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova
el Reglament del personal al servei dels ens locals, en matèria d’aprovació de llistes
d’admissions i de determinació de la data de començament de les proves.
Vist el que disposa l’article 13 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de l’Organització Comarcal de Catalunya.
Per tot l’expressat anteriorment, RESOLC:
1- Aprovar la llista definitiva de les persones aspirants admeses de la convocatòria
G4010-000002/2021, corresponent al procés selectiu mitjançant sistema de
concurs de mèrits amb fase d’apreciació de la capacitat per a la provisió de dues
places de tècnics/ques mitjans/es en el marc del programa “Treball, Talent i
Tecnologia” de la Diputació de Barcelona i la constitució d’una borsa de treball de
tècnics/ques del Servei de Desenvolupament i Ocupació del Consell Comarcal de
l’Alt Penedès, d’acord amb el detall següent:
NOM I COGNOMS
ALBERT FORNOS PARICIO
ANTONIO FERNANDEZ RAMOS
BLANCA SAGARRA MUÑOZ DE MORALES
CARLOS BLADE AGUILAR
CRISTINA CABOT MARTI
CRISTINA CARMEN MOLERO MENDEZ

NOM I COGNOMS
ELISENDA PARERA PAHISSA
FERRAN RUIZ PEREZ
FRANCESC XAVIER ROIG CANTÍ
GEMA LOPEZ CALDERON
HECTOR SANCHEZ PABLO
JORDINA MARTÍNEZ VERNIS
JOSEFA SIERRA BALASCH
LAIA SAEZ FORNS
LAURA LOPEZ MENDEZ
LILIANA GHEORGHINA TUDOR IOSIN
MARCEL SURIA RAVENTOS
MARCELꞏLI MARTORELL FONT
MARIA FE CARRERO ÁLVAREZ
MARIA MARTI SABATE
MERCE SURIA FERRER
ROGER SANCHEZ ESTEBAN
SUSANA GARCIA MAS
YOLANDA CARBO CASTELLON
YOLANDA JOVER ALCANTARA
2- Publicar aquesta resolució a la seu electrònica de la corporació.
Decret de la Presidència núm. G1009-0048/2021, de 10 de juny de 2021
Núm. expedient: G4016-000017/2021
ANTECEDENTS
Per Decret de la Presidència G1009-2018-0077, de 28 de setembre de 2018, es va
resoldre, entre d’altres, contractar a la senyora IEB amb DNI ****3311*, per contracte
d’interinatge per substitució, com a Treballadora Social (grup A2) adscrita al servei de
Benestar Social, a raó de 35 hores setmanals, amb efectes del dia 1 d’octubre de 2018
vinculada a la reserva del lloc de treball de la senyora BCO amb DNI ****6067*, per
incapacitat absoluta permanent, segons estableix l’article 48.2 de l’Estatut dels
Treballadors on pot ser objecte de revisió per millora que permeti la seva
reincorporació al lloc de treball fins a la data de 17 d’agost de 2019 (exp. núm. G40160005/2018).
En data 4 de febrer de 2019, té entrada al registre del Consell Comarcal amb codi E001205-2019, la resolució de la direcció provincial de l’INSS de Barcelona, per la qual
es determina que la treballadora referenciada no es troba en cap grau d’incapacitat
permanent, motiu pel qual passa a la situació d’incapacitat temporal.
En conseqüència el lloc de treball es manté vacant i la treballadora manté dret a la
reserva del mateix, d’acord amb l’article 48.2 del Reial Decret 5/2015 pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, amb efectes el dia 1 de
febrer de 2019.
Aquesta situació d’incapacitat temporal va ésser prorrogada per resolució de la
Direcció Provincial de l’Institut Nacional de la Seguretat Social amb data 6 de febrer de
2020, per un període màxim de 180 dies, atès que es considera que durant aquesta
pròrroga podria produir-se la millora del seu quadre patològic i per tant, la seva

reincorporació laboral.
En data 27 d’abril de 2021, la Direcció Provincial de l’Institut Nacional de la Seguretat
Social, va resoldre aprovar la pensió per incapacitat permanent, en el grau d’absoluta
per a qualsevol feina, de la Sra. BCO, amb DNI ****6067*.
Correspon en conseqüència vincular la contractació de la senyora IEB amb DNI
****3311*, en modalitat de contracte laboral per interinitat, per substitució en relació a
la reserva del lloc de treball de la treballadora BCO, amb DNI ****6067*, tècnica
mitjana, grup de classificació A2, per incapacitat absoluta permanent, d’acord amb el
que estableix l’article 48.2 de l’Estatut del Treballadors.
Aquesta situació es mantindrà mentre no es produeixi la revisió de la situació
d’incapacitat permanent absoluta, per agreujament o millora, que podrà produir-se a
partir del dia 1 de gener de 2022.
Vist l’informe emès, per la cap del Servei de Benestar Social del Consell Comarcal, de
data de signatura d’1 de juny de 2021 (inf.82/2021).
Vist l’informe emès, pel cap del Servei de RHH i PRL del Consell Comarcal, de data de
signatura de 4 de juny de 2021.
FONAMENTS JURÍDICS
Vist el que disposa l’article 48.2, subapartat D, del Real Decret Legislatiu 2/2015, de
23 de octubre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de l’Estatut dels Treballadors.
Vist el que disposa l’article 13 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de l’Organització Comarcal de Catalunya.
PLA FINANCER
Vist ’informe emès, per l’interventor del Consell Comarcal, en data de signatura de 9
de juny de 2021, en el qual s’informa de l’existència de disponibilitat pressupostària
adequada i suficient, per atendre l’objecte detallat, per un import total brut de
22.585,01 euros, d’acord el detall següent:
Aplicació pressupostària (Pressupost 2021)
Imports
231 1310000
17.188,01 euros
231 1600000
5.397,00 euros
Per tot l’expressat anteriorment, RESOLC:
1- Vincular la contractació de la senyora Ihssane El Boughdadi Ben Chakra, amb DNI
****3311*, amb modalitat de contracte per interinitat a la substitució, per reserva
del lloc de treball de la treballadora senyora BCO amb DNI ****6067* treballadora
social, tècnica mitjana, grup de classificació A2, per incapacitat absoluta
permanent, d’acord amb el que estableix l’article 48.2 de l’Estatut del Treballadors i
fins el dia 1 de gener de 2022, mentre no es produeixi cap canvi en la situació de la
senyora BCO amb DNI ****6067*.
2- Notificar aquesta resolució a la persona interessada.
3- Donar trasllat de la resolució al servei de Benestar Social i Recursos Humans i
PRL, als efectes oportuns.

Decret de la Presidència núm. G1009-0049/2021, de 14 de juny de 2021
Núm. expedient: G7023-000001_2021 en relació G5038-000007/2021 i G50380000016/2021
ANTECEDENTS
El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 15 d’abril de 2021, va
aprovar l’inici i l’expedient de contractació del Servei de transport escolar a centres
docents de la comarca de l'Alt Penedès (exp. G5038-000007/2021).
El valor estimat del contracte, de conformitat amb el que disposa l’art.101 LCSP,
s’estableix en sis milions quatre-cents trenta-set mil vuit-cents seixanta-un euros amb
vint-i-vuit cèntims (6.437.861,28 €), IVA exclòs, tenint en compte el pressupost base de
licitació per a tota la durada del contracte més les possibles pròrrogues, d’acord amb el
següent desglossament:
 Import del contracte IVA exclòs (3 cursos escolars, del curs escolar 2021-2022,
2022-2023 i 2023-2024): 3.218.930,64 €
 Import de les possibles pròrrogues IVA exclòs (2 pròrrogues, d’un curs escolar
cadascuna d’elles, coincidint amb els cursos escolars 2024-2025 i 2025-2026):
2.145.953,76 €
 Modificacions 20%: 1.072.976,88 €
En data 22/04/2021 es va publicar al perfil del contractant l'anunci de licitació i en data
23/04/2021 al DOUE amb núm. 2021/S 079-202138 i publicat anunci rectificatiu en
data 30/04/2021 amb núm. 2021/S 084-217494.
Les PROPOSICIONS PRESENTADES mitjançant l'eina de Sobre Digital són les
que es relacionen a continuació:
Denominació social
BUS CASTELLVI, S.A.
LA HISPANO IGUALADINA SL
HISPANO LLACUNENSE SL
AUTOCARS VENDRELL, SL
TERESA Y JOSE PLANA
EMPRESA PLANA,SL
AUTOCARS DOTOR S.L.

NIF
A59753046
B27383454
B08024036
B60200235
B43009091
B62039532

Lots als que
es presenta
7, 8, 12
2, 8, 9
3, 15
4, 5, 14, 16
8, 10
5, 6, 9

Data
d'entrada
21/05/2021
21/05/2021
24/05/2021
24/05/2021
24/05/2021

Hora
d'entrada
13:42:10
17:53:17
09:27:58
10:02:47
13:46:41

Registre
d'entrada
E/006807-2021
E/006818-2021
E/006845-2021
E/006852-2021
E/006881-2021

24/05/2021

15:17:44

E/006890-2021

La mesa de contractació va acordar admetre a totes les empreses licitadores però
també va proposar a l’òrgan de contractació declarar deserts aquells lots als què no
s’hi havia presentat cap oferta, i que són concretament els que tot seguit es relacionen:
lot 1 (ruta 48, 67, 69, 59), lot 11, lot 13 i lot 17.
La Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP) permet la utilització del procediment
negociat sense publicitat en el supòsit que no hagi estat presentada cap oferta en
resposta a un procediment obert, sempre que les condicions inicials del contracte no
es modifiquin substancialment, i sense que es pugui incrementar el pressupost base
de licitació ni modificar el sistema de retribució i a aquests efectes es va impulsar la
tramitació de l’exp. G5038-0000016/2021.
En data 14 de maig de 2021 es va rebre un comunicat en el que el Tribunal Català de
Contractes del Sector Públic, informa que ha iniciat l’Expedient N-2021-0211, arran de
la interposició d’un recurs especial en matèria de contractació per part de la Federació
Empresarial Catalana d’Autotransport de Viatgers (en endavant “FECAV”) contra
l’anunci de licitació, els plecs i els documents contractuals que regeixen el servei de
transport escolar obligatori i no obligatori, gestionat pel Consell Comarcal de l'Alt
Penedès (exp. núm. G5038- 000007/2021).

En l’escrit d’interposició de recurs l’entitat recurrent solꞏlicita que s’adopti la mesura
cautelar de suspensió del procediment de contractació fins que es dicti la resolució del
recurs, de conformitat amb l’establert als articles 49 i 56.3 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP), i 25 del Reial decret 814/2015, d’11 de
setembre, pel qual s’aprova el Reglament dels procediments especials de revisió de
decisions en matèria contractual (en endavant, RD 814/2015).
En dates 17 i 18 de maig de 2021, el Consell Comarcal de l’Alt Penedès va trametre a
la Secretaria Tècnica del Tribunal la documentació de què consta l’expedient de
contractació, així com també l’informe i les alꞏlegacions de l’òrgan de contractació, en
les quals l’òrgan de contractació s’oposa a l’adopció de les mesures solꞏlicitades per
l’entitat recurrent, basant-se en la improcedència de la interposició del recurs.
En data 11 de juny de 2021 el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic tramet
resolució núm.
S-66/2021 (N-2021-0211), de suspensió del procediment de
contractació del servei de transport escolar a centres docents de la comarca de l’Alt
Penedès, licitat pel Consell Comarcal de l’Alt Penedès (expedient G5038000007/2021), el contingut transcrit és el següent: “Acordar la mesura provisional
consistent en suspendre el procediment de contractació del servei de transport escolar
a centres docents de la comarca de l’Alt Penedès, licitat pel Consell Comarcal de l’Alt
Penedès (expedient G5038-000007/2021), sense perjudici de la valoració sobre el fons
de l’assumpte que pugui efectuar aquest Tribunal i sense que l’adopció d’aquesta
mesura comprometi el sentit final de la resolució del recurs de referència.”.
FONAMENTS JURÍDICS
Vist el que disposen els articles 49, 56.3 i 63.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic (LCSP) i l’article 25 del Real Decret 814/2015, d’11 de
setembre, pel qual s’aprova el Reglament dels procediments especials de revisió de
decisions en matèria contractual i d’organització del Tribunal Administratiu Central de
Recursos Contractuals.
Vist el que disposa l’article 13 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la llei de l’Organització Comarcal de Catalunya.
Per tot l’expressat anteriorment, RESOLC:
1- Suspendre el procediment de contractació del Servei de transport escolar a centres
docents de la comarca de l'Alt Penedès (expedient núm. G5038-000007/2021) i
també del que se’n deriva relatiu al procediment negociat sense publicitat (exp.
G5038-0000016/2021).
2- Notificar el present acord als licitadors i a la Federació empresarial catalana
d’autotransport de viatgers (FECAV).
3- Publicar la present resolució al perfil del contractant.
Decret de la Presidència núm. G1009-0050/2021, de 17 de juny 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
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.
La realització d’aquest procés selectiu es regeix per les bases generals, per les
específiques de la convocatòria, i en tot cas, per la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local, pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el
Reglament de personal al servei de les entitats locals, aprovat per Decret 214/1990, el
Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic
dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció
pública, la Llei 30/1984, de 2 d'agost, sobre mesures per a la reforma de la funció
pública i el Reial Decret Legislatiu 5/2015, pel qual s’aprova l’Estatut bàsic de
l’empleat públic i la resta de normativa que sigui d'aplicació.
El termini de presentació de solꞏlicituds era de 20 dies naturals, comptadors a partir
de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria al DOCG. La data límit per
a la presentació de solꞏlicituds era el dia 23 de maig del 2021.
Totes les persones aspirants, han acreditat el compliment del requisit d’estar en
possessió de la titulació d’accés i del nivell de suficiència de català (nivell C). En
conseqüència, no serà convocada la primera fase del procés selectiu (prova de nivell
de català), prevista per la base setena de les bases específiques, donat que no
existeix la necessitat.
La presidència del tribunal podrà requerir, als efectes que correspongui, l’acreditació
del compliment dels requisits quan consideri que hi poden haver inexactituds o
falsedats en les quals hagin pogut incórrer les persones aspirants. Si efectuat el
requeriment per la presidència, les persones aspirants no poden acreditar el
compliment dels requisits establerts a les bases generals o a les bases específiques
d’aquesta convocatòria, podran ser exclosos del procediment de forma motivada,
exceptuant casos de força major.
Vist l’informe emès, pel cap del Servei de RHH i PRL del Consell Comarcal, de data
de signatura de 15 de juny de 2021.
FONAMENTS JURÍDICS
Apartats 3r, 4t, 5è i 6è de les Bases generals que regiran la creació i funcionament de

les borses de treball per a contractacions laborals temporals del Consell Comarcal de
l’Alt Penedès.
Apartats 3r, 4t, 5è, 6è i 7è de les bases específiques del procés selectiu per a la
constitució d’una borsa de treball de tècnics i tècniques 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.
Vist el que estableix l’article 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova
el Reglament del personal al servei dels ens locals, en matèria d’aprovació de llistes
d’admissions i de determinació de la data de començament de les proves.
Vist el que disposa l’article 13 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Organització Comarcal de Catalunya.
Per tot l’expressat anteriorment, RESOLC:
1-Aprovar la llista provisional de les persones aspirants admeses de la convocatòria
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. G4010000003/2021), 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
2-Designar, d’acord amb l’apartat 5è de les bases generals i el 6è de les bases
específiques, les persones titulars i suplents del tribunal qualificador de la
convocatòria selectiva, següents:
Presidència:
Titular:
Sr. Lluís Padró Farré, Tècnic del Servei d’Informàtica de
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
Suplent: Sr. Domènec Martínez Garcia, Cap de Sistemes d’Informació i
Noves Tecnologies de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
Vocalies:
Titular:
Antoni Manel Sansa Garcia, administratiu del Servei de Benestar
Social del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.
Suplent: Cristina Sàenz de Santa Maria, cap del servei de Comunicació i
Cultura del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.
Titular:
Sra. Ana Inmculada Mota Illera, a proposta de l’EAPC.
Suplent: Sra. Antonio Cerdá Lucas, a proposta de l’EAPC.
Secretaria: El secretari del CCAP, Sr. Xavier Rodado Honorato, o la persona
en qui delegui.
Persones Observadores: Una persona representant del comitè d’empresa, el
cap de servei de Sistemes d’informació i noves tecnologies, i el cap del servei
de Recursos Humans.

3-Constituir el tribunal qualificador del concurs de mèrits, convocant els seus
membres pel dia 5 de juliol del 2021, a les 09.30h hores, a les dependències del
Consell Comarcal de l’Alt Penedès.
4-Convocar a les persones aspirants admeses de la convocatòria G4010000003/2021, pel dia 5 de juliol del 2021, a les 10.30 hores, a la Sala de Plens del
Consell Comarcal. Les instruccions de desenvolupament de la prova, es publicaran a
la seu electrònica del Consell Comarcal.
5-Advertir a les persones aspirants que disposen de deu dies, a comptar des de
l’endemà de ser exposada la present resolució a la seu electrònica de la corporació,
als efectes d’esmena de defectes d’admissió, reclamacions o recusació de qualsevol
dels membres del tribunal. Si durant aquest període no es presenten alꞏlegacions, la
llista provisional, esdevindrà definitiva sense necessitat d’un posterior acord i/o
comunicació.
6-Donar trasllat d’aquesta resolució als membres del tribunal qualificador i publicar-la
a la seu electrònica de la corporació.
Decret de la Presidència núm. G1009-0051/2021, de 23 de juny de 2021
Núm. expedient:
G4016-000018/2021
ANTECEDENTS
La treballadora social BBR amb DNI****2626*, adscrita al Servei de Benestar Social
del Consell Comarcal, es troba en situació d’incapacitat temporal des del dia 11 de
maig de 2021, a causa d’un accident laboral in itinere, situació que es preveu que
s’allargui per un temps indeterminat quedant aquest lloc de treball vacant
temporalment.
Per Decret de la Presidència núm. G1009-000025/2020, de 28 de febrer de 2020, es
va resoldre aprovar, entre d’altres, constituir una borsa de treball de Treballador/a
Social del Consell Comarcal de l’Alt Penedès (convocatòria núm. G4010-000018/2019),
per a cobrir vacants temporals i/o substitucions en la categoria o similar (grup A2).
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, d’acord amb l’ordre establert per Decret de la presidència
G1009-000025/2020, de 28 de febrer de 2020.
Totes les persones integrants de la borsa han refusat ocupar la vacant que se’ls
oferia.
Per tal de garantir el normal funcionament del Servei de Benestar Social i dels serveis
que presta als ajuntaments de la comarca, d’acord amb l’apartat desè, subapartat a,
de les bases generals que regeixen la creació i funcionament de les borses de treball,
correspon realitzar la proposta de contractació directa i urgent.
La senyora GBM amb DNI****0120*, ha acceptat l’oferta proposada i que ha acreditat
tota la documentació relativa tant al compliment dels requisits per ocupar el lloc de
treball de treballador/a social adscrita al servei de Benestar Social.
Vist l’informe emès, per la cap del Servei de Benestar Social del Consell Comarcal de

data de signatura d’11 de juny de 2021.
Vist l’informe emès, pel cap de RH i PRL, de data de signatura de 18 de juny de 2021.
FONAMENTS JURÍDICS
Vist el que disposa l’apartat vuitè de les bases específiques de la convocatòria
G4010-000018/2019.
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 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 23
de juny de 2021, el qual informa de l’existència de consignació pressupostària
adequada i suficient del pressupost 2021 a les partides següents:
231 1300000 Personal laboral temporal, Serveis Socials – 14.717,91€
231 1600000 Quotes Seg. Socials, personal Serveis Socials – 4.783,32€
RESOLC:
1- Contractar, directament i amb caràcter urgent, a la senyora GBM (DNI****0120*),
mitjançant contracte laboral temporal per interinitat, com a Treballadora Social,
tècnica mitjana (grup A2) adscrita al Servei de Benestar Social del Consell
Comarcal, a raó de 37,5 hores setmanals, amb efectes del dia 25 de juny de 2021
i fins a la incorporació al seu lloc de treball de la senyora BBR (DNI****22626*)
(exp. G4016-000018/2021).
2- Donar trasllat de l’acord als serveis de Benestar Social, de Recursos Humans i a
la tresoreria del Consell Comarcal, als efectes oportuns.
Decret de la Presidència núm. G1009-0052/2021, de 23 de juny de 2021
Núm. expedient:
G4010-000004/2021
ANTECEDENTS
El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió d’11 de març de 2021, va
aprovar inicialment les Bases generals dels processos selectius per a l’accés a les
places vacants de la plantilla de personal laboral i funcionarial del Consell Comarcal de
l’Alt Penedès (exp. G7004-000007/2021), publicades íntegrament al BOPB de 6 de
maig de 2021, en extracte al DOGC 8049, de 13 de maig i a la seu electrònica del
Consell Comarcal de l’Alt Penedès (en endavant CCAP).

La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 8 d’abril de 2021, va aprovar
les bases específiques i la convocatòria del procés selectiu mitjançant sistema de
concurs de mèrits amb fase d’apreciació de la capacitat per a la provisió d’una plaça
d’enginyer/a del CCAP adscrit/a a l’oficina tècnica, categoria de tècnic/a superior, grup
de classificació A1, funcionari/ària interí/na i fins a la provisió definitiva de la plaça
(exp. G7004-000009/2021).
Per Decret de la Presidència DEC-0044-2021, de 26 de maig de 2021, es va resoldre
aprovar la llista provisional de les persones aspirants admeses de la convocatòria
G4010-000004/2021, corresponent al procés selectiu mitjançant sistema de concurs
de mèrits amb fase d’apreciació de la capacitat per a la provisió d’una plaça
d’enginyer/a adscrit/a a l’oficina tècnica del CCAP, funcionari/ària interí/na, tècnic
superior, grup de classificació A1, fins a la provisió definitiva de la plaça. Al mateix
temps, es va designar les persones titulars i suplents del tribunal qualificador de la
convocatòria selectiva, es va constituir el tribunal qualificador del concurs lliure i es va
convocar a les persones aspirants admeses de la convocatòria.
Vista l’acta de la sessió del tribunal qualificador de data 10 de juny de 2021, amb data
de signatura el 17 de juny de 2021, en que es proposa el nomenament persona
aspirant amb la millor puntuació en el procés selectiu:
NOM I COGNOMS
RESULTAT FINAL
ROSER ROMEU ROCHERA
35,1
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.
D’acord amb l’apartat 8.5 de les bases específiques de la convocatòria, les persones
aspirants que hagin aprovat el procés selectiu però no hagin estat nomenades,
constituiran una borsa de treball per a efectuar substitucions o contractacions
temporals, i en cas de necessitat seran cridades d’acord amb l’ordre de les seves
puntuacions al procés selectiu, amb una vigència de dos anys.
En aquest sentit, el tribunal qualificador, en acta de 10 de juny de 2021, proposa
constituir una borsa de treball amb la resta d’aspirants aprovats.
Vist l’informe emès, pel cap del Servei de RHH i PRL del CCAP, de data de signatura
de 18 de juny de 2021.
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 i funcionarial del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.
Vist el que disposa la clàusula 8 , 9 i 10 de les bases específiques.
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 290 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’Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre.
Vist el que disposa l’article 13 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de l’Organització Comarcal de Catalunya.
PLA FINANCER
Vist l’informe emès, per l’interventor del Consell Comarcal en data de signatura de 23
de juny de 2021, en el qual informa de l’existència de consignació pressupostària
adequada i suficient de l’exercici 2021 en les partides següents:
151 12001 – Personal laboral temporal serveis socials – 16.814,00€
151 1600000 – Quotes seguretat social personal serveis socials – 5.464,58€
Per tot l’expressat anteriorment, RESOLC:
1- Nomenar, a la senyora Roser Romeu Rochera, amb DNI****0354*, com a
funcionària interina del CCAP, a temps complert a raó de 37,5 hores setmanals,
per a la cobertura provisional d’una plaça d’enginyera 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 28 de juny de 2021 i amb un període de
prova de 6 mesos (exp. G4010-000004/2021).
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:
NOM I COGNOMS
RESULTAT FINAL
1 MONTSERRAT MADRIGAL IZQUIERDO
26,75
2 MANUEL DAVID ZAMORA
21,04
3- Donar trasllat de l’acord als serveis de RRHH i PRL, Oficina tècnica i a la tresoreria
del Consell Comarcal, als efectes oportuns.

6- Donar compte de Resolucions de la Gerència
DATA
02/06/2021
09/06/2021
10/06/2021
11/06/2021
11/06/2021
16/06/2021
23/06/2021
23/06/2021

NÚM RG
G1010- 0041
G1010- 0042
G1010- 0043
G1010- 0044
G1010- 0045
G1010- 0046
G1010 0047
G1010 0048

28/06/2021
28/06/2021

G1010 0049
G1010 0050

CONCEPTE
APROVACIO FACTURES NÚM. 29, 30 I 31
MENJADOR OBLIGATORI MAIG 2021
NÒMINES PAGA EXTRA JUNY
US PRIVATIU SALA ACTES CCAP - OMNIUM
MENJADOR NO OBLIGATORI MAIG 2021
APROVAR FACTURA CARPES AJUNT VILOBÍ
TAXA SAD
SERVEI DE TRAMITACIÓ SUBVENCIÓ DEL
PROGRAMA PREE (ICAEN) AMB FONS IDAE
PER LA REFORMA ENERGÈTICA DE L'EDIFICI
SEU DE L'ENTITAT CCAP
SERVEI CREACIÓ WEB TTT
NOMINES JUNY

Resolució de la Gerència núm. RES-GER-0041-2021, de 2 de juny de 2021
APROVAR LA LIQUIDACIÓ DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS
TÈCNICS DE PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL DE LES ACTIVITATS DEL MES
DE MAIG
Núm. Factura Ajuntament
Concepte Import
29
Pacs del Penedès
B18
160,89
30
Pacs del Penedès
B18
160,89
31
Santa Margarida i els Monjos
B15
197,60
Total
519,38€

Resolució de la Gerència núm. RES-GER-0042-2021, de 9 de juny de 2021
AJUTS INDIVIDUALS
DE MENJADOR (OBLIGATORIS - CENTRES CONCERTATS),
corresponent al mes de MAIG de 2021:
1.
a
lumnes de la FUNDACIO L'ESPIGA de Vilafranca del Penedès, relacionats a l'annex
d’aquesta resolució, per un import total màxim de 1.840,05 €

Resolució de la Gerència núm. RES-GER-0043-2021, de 10 de juny de 2021
Nòmines paga extraordinària juny 2021
Resolució de la Gerència núm. RES-GER-0044-2021, d’11 de juny de 2021
ANTECEDENTS
Atès que l’associació Òmnium Cultural, amb seu a Vilafranca del Penedès, en data
10/06/2021, ha solꞏlicitat fer ús privatiu de la sala d’actes del CCAP, el divendres 11
de juny de 2021, amb una durada inferior a 4h i majoritàriament fora de l’horari
laboral, per celebrar un acte de lliurament d’un premi i la presentació d’un llibre.
Atès que la mateixa associació ha presentat el justificant de l’ingrés al compte corrent
del Banc de Sabadel ES36 0081 0046 1800 0177 5387, de titularitat del CCAP.
FONAMENTS JURÍDICS

En aplicació de l’ordenança núm. 14, reguladora de la taxa per a la utilització privativa
de la sala d’actes del CCAP, que estableix una quota de 50 € per a les entitats,
associacions i fundacions amb seu a l’Alt Penedès que vulguin fer ús de la sala, fins a
un màxim de 4 h seguides fora de l’horari laboral del CCAP.
En virtut de les facultats que, com a gerent, m’atorga l’article 16 del Decret Legislatiu
4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Organització
Comarcal de Catalunya.
Per tot l’expressat anteriorment, RESOLC EL SEGÜENT: ¡Error! No se encuentra el
origen de la referencia.
a) Aprovar l’ús privatiu de la sala d’actes el divendres 11 de juny de 2021, de 18,30 a
21 h, per part de l’associació Òmnium Cultural.
b) Comunicar aquesta resolució a l’associació Òmnium Cultural.

Resolució de la Gerència núm. RES-GER-0045-2021, d’11 de juny de 2021
AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR (NO OBLIGATORIS), corresponent al mes de
MAIG de 2021:
1. alumnes de l’ESCOLA Arrels de Santa Margarida i els Monjos relacionats a
l'annex d’aquesta resolució, per un import total màxim de 4.066,26 €
2. alumnes de l’ ESCOLA AVINYONET DEL PENEDÈS d’ Avinyonet del Penedès
relacionats a l'annex d’aquesta resolució, per un import total màxim de 757,53 €
3. alumnes de l’ ESCOLA CRISTÒFOR MESTRE de Vilafranca del Penedès
relacionats a l'annex d’aquesta resolució, per un import total màxim de 8.595,14 €
4. alumnes de l’ ESCOLA DR. SAMARANCH I FINA de Santa Margarida i els
Monjos relacionats a l'annex d’aquesta resolució, per un import total màxim de
8.731,18 €
5. alumnes de l’ ESCOLA EL CASTELLOT de Castellví de la Marca relacionats a
l'annex d’aquesta resolució, per un import total màxim de 1.131,04 €
6. alumnes de l’ ESCOLA EL CIRCELL d’ Olèrdola relacionats a l'annex d’aquesta
resolució, per un import total màxim de 1.907,00 €
7. alumnes de ESCOLA EL DRAC de Pacs del Penedès relacionats a l'annex
d’aquesta resolució, per un import total màxim de 646,78€
8. alumnes de l’ ESCOLA EL MONTCAU de Subirats relacionats a l'annex d’aquesta
resolució, per un import total màxim de 1.047,20 €
9. alumnes de l’ ESCOLA ESTALELLA GRAELLS de Vilafranca del Penedès
relacionats a l'annex d’aquesta resolució, per un import total màxim de 10.206,12 €
10. alumnes de l’ ESCOLA FONT-RÚBIA de Font-rubí relacionats a l'annex d’aquesta
resolució, per un import total màxim de 1.467,54€
11. alumnes de l’ ESCOLA GUERAU DE PEGUERA de Torrelles de Foix relacionats
a l'annex d’aquesta resolució, per un import total màxim de 6.281,99€
12. alumnes de l’ ESCOLA J.J. RÀFOLS de Torrelavit relacionats a l'annex d’aquesta
resolució, per un import total màxim de 1.301,52 €
13. alumnes de l’ ESCOLA JACINT VERDAGUER de Granada, La relacionats a
l'annex d’aquesta resolució, per un import total màxim de 3.042,70 €
14. alumnes de l’ ESCOLA JAUME BALMES de Sant Martí Sarroca relacionats a
l'annex d’aquesta resolució, per un import total màxim de 3.559,57 €
15. alumnes de l’ ESCOLA JOSEP BALTÀ ELIAS de Vilafranca del Penedès
relacionats a l'annex d’aquesta resolució, per un import total màxim de 12.235,43 €
16. alumnes de l’ ESCOLA LA CABANA de Cabanyes, Les relacionats a l'annex

d’aquesta resolució, per un import total màxim de 323,39 €
17. alumnes de l’ ESCOLA LA PAU de Sant Sadurní d'Anoia relacionats a l'annex
d’aquesta resolució, per un import total màxim de 5.362,52 €
18. alumnes de l’ ESCOLA LES FONTS DE GELIDA de Gelida relacionats a l'annex
d’aquesta resolució, per un import total màxim de 6.635,79 €
19. alumnes de l’ ESCOLA LES MORERES de Santa Fe del Penedès relacionats a
l'annex d’aquesta resolució, per un import total màxim de 190,40 €
20. alumnes de l’ ESCOLA LES VINYES de Sant Cugat Sesgarrigues relacionats a
l'annex d’aquesta resolució, per un import total màxim de 86,80 €
21. alumnes de l’ ESCOLA LLEBEIG de Vilobí del Penedès relacionats a l'annex
d’aquesta resolució, per un import total màxim de 1.476,06 €
22. alumnes de l’ ESCOLA MAS I PERERA de Vilafranca del Penedès relacionats a
l'annex d’aquesta resolució, per un import total màxim de 10.671,37 €
23. alumnes de l’ ESCOLA MONTANYANS de Castellet i la Gornal relacionats a
l'annex d’aquesta resolució, per un import total màxim de 1.819,55 €
24. alumnes de l’ ESCOLA MONTCAU de Gelida relacionats a l'annex d’aquesta
resolució, per un import total màxim de 5.525,10 €
25. alumnes de l’ ESCOLA PAU BOADA de Vilafranca del Penedès relacionats a
l'annex d’aquesta resolució, per un import total màxim de 10.594,56 €
26. alumnes de l’ ESCOLA PAU CASALS de Sant Llorenç d'Hortons relacionats a
l'annex d’aquesta resolució, per un import total màxim de 1.216,72 €
27. alumnes de l’ ESCOLA PONT DE L'ARCADA d’ Olesa de Bonesvalls relacionats a
l'annex d’aquesta resolució, per un import total màxim de 983,46 €
28. alumnes de l’ ESCOLA ROSSEND MONTANÉ d’ Olèrdola relacionats a l'annex
d’aquesta resolució, per un import total màxim de 1.098,66 €
29. alumnes de l’ ESCOLA SANT DOMÈNEC de Santa Margarida i els Monjos
relacionats a l'annex d’aquesta resolució, per un import total màxim de 2.596,32 €
30. alumnes de l’ ESCOLA SANT JERONI de Sant Pere de Riudebitlles relacionats a
l'annex d’aquesta resolució, per un import total màxim de 1.065,21 €
31. alumnes de l’ ESCOLA SANT JORDI de Subirats. relacionats a l'annex d’aquesta
resolució, per un import total màxim de 877,14 €
32. alumnes de l’ ESCOLA SANTS ABDÓ I SENÉN de Pla del Penedès, El
relacionats a l'annex d’aquesta resolució, per un import total màxim de 823,55 €
33. alumnes de l’ ESCOLA SUBIRATS de Lavern relacionats a l'annex d’aquesta
resolució, per un import total màxim de 195,30 €
alumnes de l’ ESCOLA VIROLAI de Puigdàlber relacionats a l'annex d’aquesta
resolució, per un import total màxim de 584,22 €
34. alumnes de l’ IE JACINT VERDAGUER (PRIM) de Sant Sadurní d'Anoia
relacionats a l'annex d’aquesta resolució, per un import total màxim de 5.577,69 €
35. alumnes del IE SANT QUINTI DE MEDIONA (PRIM) de Sant Quintí de Mediona
relacionats a l'annex d’aquesta resolució, per un import total màxim de 2.555,48 €
36. alumnes de la FUNDACIO L'ESPIGA de Vilafranca del Penedès relacionats a
l'annex d’aquesta resolució, per un import total màxim de 599,10 €
37. alumnes del COLꞏLEGI SANT JOSEP de Sant Sadurní d'Anoia relacionats a
l'annex d’aquesta resolució, per un import total màxim de 1.905,12 €
38. alumnes del COLꞏLEGI SANT RAMON de Vilafranca del Penedès relacionats a
l'annex d’aquesta resolució, per un import total màxim de 6.561,52 €
39. alumnes de l’escola FUNDACIO ESCOLA MONTAGUT de Vilafranca del
Penedès relacionats a l'annex d’aquesta resolució, per un import total màxim de
2.826,34 €

40. alumnes de l’escola FUNDACIÓ ESCOLAR SANT JOSEP de Vilafranca del
Penedès relacionats a l'annex d’aquesta resolució, per un import total màxim de
2.321,32 €
41. alumnes de l’escola
FUNDACIÓ VEDRUNA CATALUNYA EDUCACIÓ VEDRUNA ST. SADURNÍ de Sant Sadurní d'Anoia relacionats a l'annex d’aquesta
resolució, per un import total màxim de 372,12 €
42. alumnes de l’escola
FUNDACIO VEDRUNA CATALUNYA EDUCACIO VILAFRANCA de Vilafranca del Penedès relacionats a l'annex d’aquesta
resolució, per un import total màxim de 5.365,38 €

Resolució de la Gerència núm. RES-GER-0046-2021, de 16 de juny de 2021
APROVAR LA FACTURA PER LA LIQUIDACIÓ DEL SERVEI DE PRÈSTEC DE
CARPES SEGONS ORDENANÇA FISCAL Nº 13 PER DIVERSOS AJUNTAMENTS
Núm. Factura Ajuntament
Concepte
Import
32
Vilobí del Penedès Inauguració de la Viloteca
170,27
Total
170,27

Resolució de la Gerència núm. RES-GER-0047-2021, de 23 de juny de 2021
Núm. Expedient:
G5052-000002/2021
ANTECEDENTS
La prestació d’ajut a domicili és una prestació bàsica de serveis socials, de caràcter
social, no sanitari, que ofereix un conjunt integrat, organitzat i coordinat, d’accions i
serveis per oferir el suport personal, atenció i ajut, des d’un vessant preventiu,
assistencial i educativa, a les persones/famílies amb dificultats de desenvolupament,
manca d’autonomia personal, disminució o especial problemàtica familiar. Aquests
serveis es desplegaran, principalment, al domicili de la persona/família beneficiària
per tal d’evitar o retardar situacions d’internament i per mantenir a la persona/família
en el seu medi amb garanties d’una atenció adequada.
El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió del dia 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.
FONAMENTS JURÍDICS
Atesa la Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local on
s’estableix
Atès que en l'article 166 de l'Estatut atribueix a la Generalitat la competència
exclusiva en matèria de serveis socials, voluntariat, protecció de menors i promoció
de les famílies. És per això que cal mantenir el marc català de referència. Així, les
prestacions en l’àmbit de l’atenció a la dependència i la vida autònoma s’integren en
el Sistema Català de Serveis Socials, que esdevé un sistema únic i integral a
Catalunya.
Atesa la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, és la que regula i ordena el
sistema de serveis socials amb la finalitat de garantir l'accés universal als mateixos,
per a fer efectiva la justícia social i, promoure el benestar del conjunt de la población
Tenint en compte que l’anterior llei de serveis socials de Catalunya, del 1985, la Llei

d'administració institucional, de descentralització, de desconcentració i de coordinació
del sistema català de serveis socials, del 1994, i el Decret legislatiu 17/1994, pel qual
s'aprovava la refosa de les lleis anteriors, definia els serveis socials, establia un dret
genèric als serveis socials per a tota la població i feia una proposta de sistema de
serveis socials que va servir per a posar en marxa una estructura dels serveis socials,
per a avançar en la responsabilització pública de les administracions i per a establir
un sistema de participació dels agents implicats.
Atesa la Llei de l’Estat 39/2006, del 14 de desembre, de promoció de l’autonomia
personal i atenció a les persones en situació de dependència, ha establert el marc
general d’aquesta política. En l’article 15 de la mateixa, hi ha definit el catàleg de
serveis, i en el seu apartat 1.C) s’hi troba enumerat el Servei d’ajuda a domicili .
Atès el Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis
Socials 2010- 2011 i on queda definit el Serveis d’Ajuda a Domicili.
Atès que el Consell Comarcal estableix la Taxa per la prestació del Servei d’Ajuda a
Domicili (SAD) i la realització d’altres activitats de caràcter assistencial dutes a terme
pels serveis comarcals, en l’ordenança número1 modificada en el Ple de 12 de
desembre de 2019 i publicada al BOPB de 25 de febrer de 2020.
Per tot l’expressat anteriorment, RESOLC EL SEGÜENT: ¡Error! No se encuentra el
origen de la referencia.
1. S’efectuï el cobrament de la taxa per prestació de serveis d’ajuda a domicili i
altres serveis assistencials als usuaris següent:
NOM USUARI/A
JOAN BALDOMA BALDOMA
JOAN BALDOMA BALDOMA
JOAN BALDOMA BALDOMA
JOAN BALDOMA BALDOMA

MES
GENER
FEBRER
MARÇ
ABRIL
TOTAL

IMPORT
40,80 €
54,40 €
54,40 €
54.40 €
204,00 €

Resolució de la Gerència núm. RES-GER-0048-2021, de 23 de juny de 2021
ANTECEDENTS
El departament de Territori i Sostenibilitat ha emès informe pel qual solꞏlicita la
contractació indicada.
Assessorament i preparació de la documentació administrativa i eines de càlcul i
gestions a l’ICAEN, necessàries per a incloure i tramitar les subvenció: Real Decreto
737/2020, de 4 de agosto, por el que se regula el programa de ayudas para
actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes y regula la concesión
directa de las ayudas de este programa a las comunidades autónomas y ciudades de
Ceuta y Melilla
FONAMENTS JURÍDICS
Les facultats atorgades a la Gerència per l’article 16 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Organització Comarcal de
Catalunya.
La base catorzena del “Protocol de la gestió de compres/factures” de les Bases

d’Execució del Pressupost de l’exercici 2021.
PLA FINANCER
Exercici

Aplicació

2021

1721.2279901

Descripció
Gestió
FEDER,
Eix
4
municipis
compromesos amb la sostenibilita

Import (IVA inclòs)
3.630€

Per tot l’expressat anteriorment, RESOLC EL SEGÜENT:
1. Adjudicar a l’empresa Iserveis Europe Calls, S.L., amb B67517136 el
contracte menor per SERVEI DE TRAMITACIÓ SUBVENCIÓ DEL
PROGRAMA PREE (ICAEN) AMB FONS IDAE PER LA REFORMA
ENERGÈTICA DE L'EDIFICI SEU DE L'ENTITAT CONSELL COMARCAL DE
L'ALT PENEDÈS
a. El contracte està emmarcat en el projecte: Rehabilitació energètica edifici CCAP
b. El preu d’adjudicació és de 3.000 euros (sense IVA) i el preu total del contracte
és de 3.630 euros.
2. Aprovar la Disposició de la Despesa (AD), segons s’estableix, amb càrrec a la
partida número 1721.2279901
3. S’entén per l’inici d’execució del contracte l’endemà de la notificació d’aquesta
resolució, a no ser que es fixi una altra data alternativa en el pressupost del
contractista.
4. Facturació. L’empresa adjudicatària ha de seguir les instruccions de facturació
que es troben disponibles a la pàgina web del Consell Comarcal:
- Tràmits i Gestions>Proveïdors, en relació als formularis a aportar
- Seu Electrònica> Factura Electrònica, en relació a la presentació de la factura
5. Tractament protecció de dades. L’empresa adjudicatària s’obliga al compliment de
tot allò que estableix la normativa vigent aplicable en matèria de protecció de
dades. En especial, a l’art. 28 del Reglament (UE) 2016/679 en relació a les
obligacions del proveïdor (encarregat del tractament) respecte de la protecció de
dades en caràcter personal a les quals tingui accés durant la vigència d’aquest
contracte.
6. Notificar aquesta resolució a l’empresa adjudicatària i, si escau, a la resta
d’empreses que han presentat pressupost.

Resolució de la Gerència núm. RES-GER-0049-2021, de 28 de juny de 2021
ANTECEDENTS
El departament de Promoció econòmica i comarcal ha emès informe pel qual solꞏlicita
la contractació indicada.
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès és l’ens gestor del programa Treball, Talent i
Tecnologia (TTT) de la Diputació de Barcelona pels 27 municipis de l’Alt Penedès. Dit
programa contempla la necessitat de difusió del projecte entre la ciutadania i el teixit
productiu. Per aquest motiu, es vol contractar el servei de creació d’una web per
facilitar aquesta difusió.
Un cop valorada les 4 ofertes presentades, es considera que la de l’Àngels Pinyol
Escala té la millor relació qualitat-preu, en ser l’oferta més baixa que compleix els
requisits tècnics demanats. L’oferta més econòmica no contemplava els mínims
tècnics requerits

FONAMENTS JURÍDICS
Les facultats atorgades a la Gerència per l’article 16 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Organització Comarcal de
Catalunya.
La base catorzena del “Protocol de la gestió de compres/factures”
d’Execució del Pressupost de l’exercici 2021.
PLA FINANCER
Exercici Aplicació
2021

Descripció

2412279908 Treballs realitzats altres empreses

de les Bases

Import (IVA inclòs)
3.260,95€

Per tot l’expressat anteriorment, RESOLC EL SEGÜENT:
1. Adjudicar a l’empresa ANGELS PINYOL ESCALA, amb NIF 77121724X el
contracte menor per SERVEI CREACIÓ WEB TTT
c. El contracte està emmarcat en el projecte TTT, treball, talent i tecnologia.
d. El termini de lliurement/execució del contracte és de 30 dies.
e. El preu d’adjudicació és de 2.695 euros (sense IVA) i el preu total del contracte
és de 3.620,95 euros.
2. Aprovar la Disposició de la Despesa (AD), segons s’estableix, amb càrrec a la
partida número 241.2279908 de l’any 2021.
3. S’entén per l’inici d’execució del contracte l’endemà de la notificació d’aquesta
resolució, a no ser que es fixi una altra data alternativa en el pressupost del
contractista.
4. Facturació. L’empresa adjudicatària ha de seguir les instruccions de facturació que
es troben disponibles a la pàgina web del Consell Comarcal:
- Tràmits i Gestions>Proveïdors, en relació als formularis a aportar
- Seu Electrònica> Factura Electrònica, en relació a la presentació de la factura
5. Tractament protecció de dades. L’empresa adjudicatària s’obliga al compliment de
tot allò que estableix la normativa vigent aplicable en matèria de protecció de
dades. En especial, a l’art. 28 del Reglament (UE) 2016/679 en relació a les
obligacions del proveïdor (encarregat del tractament) respecte de la protecció de
dades en caràcter personal a les quals tingui accés durant la vigència d’aquest
contracte.
6. Notificar aquesta resolució a l’empresa adjudicatària i, si escau, a la resta
d’empreses que han presentat pressupost.

Resolució de la Gerència núm. RES-GER-0050-2021, de 28 de juny de 2021
NÒMINES MES DE JUNY

7- Donar compte de les actes de la Junta de Govern de 27 de maig, 3, 10 i
17 de juny de 2021.
(s’adjunten en arxius a part)

8- Moció que presenta el grup comarcal d’En Comú Guanyem, a proposta
de CCOO, de suport a la ciutadania colombiana amb l'objecte que el
govern colombià garanteixi els drets fonamentals i protegeixi qui els
exerceix.
Atès que el 2019 el moviment sindical, conjuntament amb les organitzacions de
la societat civil colombiana van iniciar el moviment pel Paro Nacional amb
diverses convocatòries i accions per exigir el dret a la vida, a la pau i el dret a
unes condicions de vida dignes arrossegats per la impotència i el
descontentament que enfonsa les seves arrels més profundes en:
•
•
•

les més de 210.000 víctimes mortals del conflicte armat que ha
travessat el país d'extrem a extrem durant els darrers més de 50 anys;
els més de 15.300 sindicalistes víctimes de violència contra la vida, a la
llibertat i integritat perpetrada pel poder econòmic per debilitar la capacitat
de lluita de la classe treballadora;
un model econòmic que sotmet ja al 60% de la població a la pobresa i a la
informalitat.

Atès que per això, el moviment sindical, conjuntament amb les organitzacions
socials, el passat 28 d'abril va convocar un nou Paro Nacional per dir "prou!".
Prou a la violència, a les reformes que generen més pobresa i informalitat, prou
a la manca d'aplicació efectiva de l'Acord de Pau que impossibilita la
construcció d'un nou model d'estat basat en els principis de la justícia social. Un
Paro Nacional que ha tingut una participació desbordant, però sobretot, una
participació pacífica a la qual el govern ha respost amb una escalada militar en
què, les diferents forces de seguretat han desplegat accions d'intimidació,
persecució, atac i repressió als i les líders i lidereses sindicals i socials, a tota la
ciutadania, al poble colombià.
Atès que des del 28 d'abril fins al 30 de maig segons denuncia el Comitè del
Paro Nacional del país, ja s'han registrat milers de detencions centenars de
ferits, més de 70 manifestants assassinats/des, i diversos casos de violència
sexual per part del ESMAD i la violència segueix perpetrant-se de forma impune
al llarg del país.
Atès que aquestes xifres podrien ser molt més elevades, donades les dificultats
i agressions que estan enfrontant les organitzacions de la societat civil i
comunicadors en les seves tasques d'observació de les accions de protesta.
Així, s'han denunciat 42 atacs a persones defensores de drets humans i
nombroses agressions a periodistes. D'acord amb la Fundació per a la Llibertat
de Premsa, fins a l'1 de maig s'han produït almenys 33 agressions contra

periodistes.
Per tot això, que CCOO Baix Llobregat, Anoia, Alt Penedès i Garraf proposa al
Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès l'adopció dels següents acords:
1. Exigir la desmilitarització i la fi de la persecució, els assassinats i la
violència contra les persones que exerceixen el seu dret a la protesta
pacífica, i l'aplicació efectiva del dret internacional de drets humans i de
la Constitució de la República de Colòmbia per assegurar la vigència i
l'exercici del dret a la llibertat d'expressió, les llibertats sindicals i la
protesta social pacífica.
2. Instar el Govern colombià a desestimar de manera definitiva les
reformes socials i tributàries que atempten contra els drets de la classe
treballadora del país.
3. Donar suport a les organitzacions sindicals de Colòmbia en la seva
demanda d'establir espais de diàleg social per negociar el "Pliego único
de emergència", que ha de contribuir a la construcció d'una societat
basada en la justícia social.
4. Instar el Govern colombià a garantir el lliure exercici de la llibertat
d'expressió i en especial de les llibertats sindicals i a posar fi a la
violència antisindical perpetrada de manera impune a Colòmbia i
practicada amb l'objectiu d'aïllar i debilitar la capacitat d'acció colꞏlectiva
de la classe treballadora.
5. Donar trasllat d'aquests acords a CCOO Baix Llobregat, Anoia, Alt
Penedès i Garraf, Ministeri d’Assumptes Exteriors i a l’Embajada de
Colombia en España.

9- Moció que presenta el grup comarcal d’En Comú Guanyem sobre el
desplegament de les instalꞏlacions d’energia renovable a Catalunya
La crisi ecològica que vivim ens empeny amb urgència al desenvolupament
d’estratègies d’adaptació al canvi climàtic i a l’impuls d’actuacions que
contribueixen a la protecció del medi ambient i la biodiversitat. Alhora, la crisi
social i econòmica, exigeix també que aquestes estratègies segueixin un model
de transició que vetlli pels drets de la ciutadania, garantint l’accés universal a
l’energia, protegint especialment les persones més vulnerables, i impedint que
aquells que han controlat les fonts de producció i els mercats de distribució,
àmpliament culpables de la situació en la que ens trobem, pretenguin
protagonitzar el canvi i seguir fent negoci a costa de la societat i els recursos
naturals de totes.
En aquest sentit, cal apostar decididament per canvis sense precedents que
redueixin la demanda energètica, avancin cap a la descarbonització i es
deslliurin dels combustibles fòssils, i ajustin els patrons de producció i consum
causats pel capitalisme i el seu creixement desbocat. Aquests canvis,
tècnicament i econòmicament possibles, només es poden impulsar amb
polítiques i accions adequades que vagin en sintonia amb l’assoliment dels
objectius d’erradicació de la pobresa i les desigualtats, tant a escala local com
global, de participació democràtica i de transparència en la gestió, de protecció
del patrimoni natural, la biodiversitat i el paisatge, i el tractament dels sectors
bàsics (entre els quals, evidentment, es compta l’energia) des de les polítiques
públiques i la perspectiva del bé comú.
És amb aquest repte que, seguint les línies establertes pels Objectius de
Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides, Catalunya ha d’entomar el
gran repte de desenvolupar un nou model energètic. A dia d’avui, tenim
instalꞏlats 1.270 megawatts de generació d’energia eòlica i 273 de
fotovoltaica, i, per complir amb els objectius de la Llei de canvi climàtic
establerts per al 2030, s’hauria d’arribar als 4.000 en un sentit i als 6.000 en
l’altre, respectivament. Per assolir aquests reptes hi ha molt de camí per
recórrer.
En aquest marc, és imprescindible comptar amb l’apoderament de la
ciutadania, la intervenció pública i la inversió de les empreses amb l’objectiu
d’afavorir una nova economia energètica basada en la generació neta,
l’emmagatzematge i la innovació i l’exportació, i tot plegat sense oblidar que
també perseguim la creació d’una ocupació estable i de qualitat pel sector i
acabar amb la pobresa energètica, des d’una perspectiva de transició justa, i
d’una vertebració territorial que passa per l’equitat i la lluita contra el
despoblament.

Aquest reptes però no ens han de fer perdre de vista que en l’actualitat a nivell
de tot l’Estat Espanyol sestà produint un “boom” de macroprojectes d’energies
renovables per part de les empreses del oligopoli energètic i d’importants
empreses d’inversió, que ja superen les previsions de connexió a la xarxa de
distribució d’energia elèctrica, al mateix temps que es van produint per part de
l’Estat les subhastes per l’accés d’aquest grans projectes al règim econòmic
de les energies renovables amb tarifes subvencionades.
Projectes que, tenint en compte que en l’actualitat la xarxa de transport de
l’anergia elèctrica esta totalment interconnectada en tots l’Estat Espanyol
podria acabar abastant el mercat elèctric català i especialment els àmbits
metropolitans (Barcelona, Tarragona, etc.), en tant que la implantació en
territori català d’aquests grans projectes promoguts per els oligopolis, ni
responen ni garanteixen una major sobirania energètica real d’aquest territori.
Que no ens confonguin: la sobirania real es la capacitat d’una comunitat
energètica, poble, comarca, país de gestionar la producció de la energia que
consumeix.
Per a fer-hi front i reaccionar davant d’una dècada perduda en transició
energètica, el Govern va promoure i el Parlament va convalidar el Decret Llei
16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica
i l'impuls a les energies renovables, que, si per una part regula de forma
pionera l’autoconsum elèctric, per una altre ha establert un marc ampli i lax que
ha generat que comencin a promoure’s macro projectes d’instalꞏlació de grans
centrals eòliques o solars arreu del sòl no urbanitzable de Catalunya, amb el
corresponent conflicte amb la ciutadania dels espais més castigats per la
concentració d’aquests (molts d’ells ja saturats pel desenvolupament de fa
més d’una dècada) o en els territoris en els que es perjudica greument espais
de valor ambiental, agrari, paisatgístic i de poblament humà. Tot plegat ha
comportat una dinàmica de bombolla especulativa, per l’aposta per la
liberalització del sector de les renovables, que, de facto, dona carta blanca a
les grans corporacions i que podria posar en risc la conservació dels espais i
territoris de valor agrícoles, econòmics i paisatgístics com el Penedès.
De fet, hi ha prop d’un centenar d’entitats socials, ecologistes, ciutadanes i de
defensa del medi ambient i lluita per l’equitat territorial que ja s’han mobilitzat
arreu del país, per protestar per aquest desplegament desregulat i que castiga
unes zones del país, i per defensar una transició energètica en mans de la
ciutadania. Diverses mobilitzacions s’han desenvolupat al llarg del país (en
especial a la Terra Alta, a la Segarra, a les Garrigues, a la Baixa Segarra, al
Pallars, a la Catalunya Central i a l’Empordà) i el passat 2 de maig es van
concentrar, coordinats des de l’associació de Micropobles, la Xarxa per la
Sobirania Energètica i la coordinadora d’entitats contra la concentració de
centrals d’aerogeneradors i fotovoltaiques, a la Plaça Sant Jaume de
Barcelona per fer escoltar el seu decàleg de reivindicacions.

A les protestes territorials cal afegit que el recent acord per la investidura de
Pere Aragonès com a President de la Generalitat, entre ERC i JxCAT, a
l’apartat relatiu a l’impuls de l’acció contra l’emergència climàtica i la protecció
de la biodiversitat recull “un gran acord nacional que dibuixi el mapa d ’espais
adients per a la implantació dels projectes d ’energia eòlica i fotovoltaica del
país, tot vetllant per la protecció ambiental, paisatgística, patrimonial,
agronòmica i urbanística i amb la participació dels municipis i les comarques” i
“modificar el DECRET LLEI 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents
per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables”, relacionant
explícitament un seguit de compromisos de preservació de paisatge, sol
agrari, biodiversitat, patrimoni i el reforç de la comunicació a la ciutadania i al
territori.
A l’Alt Penedès s’han solꞏlicitat autoritzacions per la instalꞏlació de plaques
fotovoltaiques en una superfícies de 382 hectàrees, de les quals han estat
denegades per la Ponència d’Energies Renovables 227 hectàrees, aquests
projectes i els que segurament vindran no responent a un model de sobirania
energètica real, ja que ni son projectes d’empreses locals ni d’empreses
catalanes, ni serviran per una major autonomia energètica territorial. Cal anar
avançant de l’ “Aquí No!”, cap a l’ “Així No!” i a l’ “Així Sí!” per tal de
desenvolupar una transició energètica justa socialment i territorialment i
democràtica.
Per tot plegat, des del grup proposem una moció al Ple perquè es pronunciï
en la defensa el següent decàleg pel desplegament de les energies
renovables a Catalunya:
1. Cal lluitar contra el canvi climàtic complint amb els compromisos
europeus per arribar al 2050 produint el 100% de l’energia que necessita
el territori català a partir de fonts d’energia renovables. Però cal fer-ho
avançant cap a una sobirania energètica real, al servei de la ciutadania
i basada en estratègies veritablement sostenibles des del punt de vista
social, ambiental, econòmic i territorial.
2. El desplegament de les renovables s’ha de fer des de les administracions
i els agents socials implicats des d’una planificació participativa, amb
dos objectius bàsics: que contribueixi a l’equilibri territorial i que permeti
passar progressivament de l’estructura vertical actual (l’energia en mans
dels oligopolis) a una estructura més horitzontal (basada en instalꞏlacions
petites i mitjanes en mans dels ciutadans).
3. Cal donar preferència als projectes de reducció del consum i millora de
l’eficiència energètica, així com la implantació d’instalꞏlacions de
renovables que potenciïn l’autosuficiència energètica de totes les llars i
les PIME. La instalꞏlació de macro projectes de centrals renovables ha de
minimitzar-se, evitant en tot cas la perpetuació de la dependència dels
oligopolis energètics i els impactes agressius sobre el territori.

4. El desplegament ha d’orientar-se potenciant els projectes de
comunitats energètiques locals i les petites o mitjanes instalꞏlacions
(menys de 10 MW) promogudes amb capital públic i/o privat procedent
d’inversors locals, que aprofitin les diverses fonts locals d’energies
renovables (hidroelèctrica, biomassa, biogàs, geotèrmia, eòlica,
fotovoltaica,…) tot vetllant perquè aquestes instalꞏlacions tinguin un
impacte reduït en l’entorn i es distribueixin equitativament per tot el
territori català.
5. Cal prioritzar la implantació dels projectes mitjans o grans (més de 10
MW) de producció de renovables emplaçats en espais periurbans,
industrials, degradats i de serveis xarxa viària, canals de reg, etc.), així
com altres espais intensament antropitzats (espais intersticials, perifèrics,
etc.) i en els llocs de consum metropolitans. La implantació de grans
centrals de producció de renovables en sol no urbanitzable ha de
minimitzar-se en tot cas, evitant la industrialització de bona part dels
paisatges naturals i rurals que constitueixen l’ànima del territori, un
element fonamental del nostre patrimoni identitari i productiu d’aliments.
6. Cal considerar de forma realista les necessitats d’energies renovables
de grans macroprojectes en sòls no urbanitzables que ha d’assumir
Catalunya i els costos territorials i poblacionals que comporta sense
perdre de vista l’actual context de regulació i implantació de
macroprojectes energètics en el marc de l’Estat Espanyol. Projectes que
encara que estiguin instalꞏlats territorialment a Catalunya no responent
a interessos locals, comarcals o ni catalans, ni aporten cap component
de sobirania energètica real.
7. Cal impulsar la recerca, desenvolupament i innovació en la producció
de renovables, més enllà dels sistemes més comercialitzats, per tal de
convertir Catalunya en territori punter en l’aprofitament de fonts
d’energies renovables de baix impacte: biomassa, biogàs, fotovoltaica
amb nous materials (teules, vidre, asfalt, …), microcentrals
hidroelèctriques, geotèrmia, eòlica sense pales, etc, incorporant en
aquests projectes els valors socials i ecològics per avançar cap a una
transició energètica realment sostenible.
8. Cal avançar cap a la gestió pública de l’energia, on la Generalitat de
Catalunya i els ajuntaments haurien de jugar un paper clau amb l’objectiu
d’assolir el control de les xarxes de distribució de l’energia, la gestió de les
centrals hidroelèctriques amb període de concessió caducat o que
finalitzarà properament i agilitzant la implantació d’instalꞏlacions de
renovables en tots els equipaments públics, tot garantint l’accés bàsic a
l’energia dels colꞏlectius en risc d’exclusió.
9. Cal reformar el marc legal per a les renovables i la transició
energètica, respectant els valors de la normativa europea i catalana
preexistent, que s’elabori amb transparència i amb la participació de les
administracions locals i la ciutadania. Per fer front als efectes perversos
del Decret Llei 16/2019 d’impuls de les energies renovables, que ha
suposat l’allau de macroprojectes promoguts pels oligopolis, cal una

modificació del Decret per tal establir uns criteris d’implantació que tingui
l'objectiu d'ordenar i planificar el desplegament de les renovables d'acord
amb els punts recollits en aquest decàleg i que tingui efectes vinculants
també sobre els macroprojectes de producció d’energies renovables
actualment en tramitació.
Cal donar suport i activar les eines de reflexió territorial com les
cartes del paisatge comarcals i el desenvolupament de la Llei d’Espais
Agraris per poder decidir, de forma participativa (amb les administracions
locals i la ciutadania), quins són els espais idonis per a la instalꞏlació de
les grans centrals industrials de producció d’energies renovables.
Paralꞏlelament, cal elaborar un Pla Territorial Sectorial que faci una
planificació específica en l’espai i en el temps. El Pla, a més, hauria
de definir en positiu on s’han de situar les instalꞏlacions de captació
energètica, els accessos, i les xarxes de transport i distribució.
10. Cal garantir la capacitat de decisió dels ajuntaments i de la
ciutadania afectada en el procés d’autorització de la ubicació dels
macro-projectes de renovables. Articulant mecanismes per evitar
l’excessiva concentració sobre determinats territoris, la instalꞏlació de
projectes que puguin afectar negativament elements clau del patrimoni
natural, cultural i paisatgístic català i que garanteixi la protecció dels drets
bàsics dels habitants dels territoris afectats.

10- Informacions de la Presidència.

11- Precs i Preguntes.

