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Sr. Genís Rovira i Barat 
 
Grup comarcal Ciutadans-Partido de la Ciudadania (Cs) 
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Sra. Cristina Sala Trulls 
 
Interventora 
 
Sra. Francesca Crespiera i Homs 
 
Absències 
 
Sr. David Aaron López i Martí 
Sra. Anna Maria Crespo i Obiols 
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Sr. Guillem Cabra i Cortès  
 
 
A la Sala de Plens de la seu del Consell Comarcal del Bages, el dia 25 de 
novembre de 2019, es reuneixen sota la presidència de la Il·lma. Sra. Estefania 
Torrente Guerrero, presidenta del Consell Comarcal del Bages, prèvia citació a 
aquest efecte, en primera convocatòria, els consellers i les conselleres 
esmentats/ades anteriorment amb l’assistència de la secretària accidental i de la 
interventora, a fi i efecte de dur a terme sessió extraordinària del Ple del Consell 
Comarcal del Bages. 
 
Essent les divuit hores i tretze minuts i constatada per la presidenta l’existència 
del quòrum previst en l’art. 46 de la  Llei 7/85, de 2 d’abril, s’obre la sessió: 
 
 
1.- APROVACIÓ D’ACTES DE SESSIONS ANTERIORS 
 
1.1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DE 23 DE SETEMBRE DE 2019 I DE L’ESBORRANY DE L’ACTA 
DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT DE 15 D’OCTUBRE DE 2019. 
 
Sotmesa a votació l’acta de la sessió ordinària del dia 23 de setembre de 2019, 
s’aprova per assentiment. 
 
Sotmesa a votació l’acta de la sessió extraordinària urgent del dia 15 d’octubre 
de 2019, s’aprova per assentiment. 
 



 

 
  
2.- QÜESTIONS PRÈVIES 
 
2.1. PRESA DE POSSESSIÓ DEL CONSELLER COMARCAL, SR. GENÍS 
ROVIRA I BARAT, DEL GRUP COMARCAL COALICIÓ ALTERNATIVA 
MUNICIPALISTA-AMUNT (CAM-A). 
 
La Sra. Presidenta procedeix a prendre possessió del càrrec del conseller 
comarcal al Sr. Genís Rovira i Barat. 
  
Intervé la secretària accidental per imperatiu legal, per demanar al Sr. Genís 
Rovira i Barat i respon afirmativament a la següent fórmula legal:  
 
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les 
obligacions del càrrec de conseller d’aquest Consell Comarcal del Bages, amb 
lleialtat al Rei i respectar i fer respectar la Constitució com a norma fonamental 
de l’Estat, i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”  
 
Contestant “Si ho prometo per imperatiu legal”. 
 
 
2.2. PRESA DE CONEIXEMENT DE LA PÈRDUA DE LA CONDICIÓ DE 
CONSELLER DEL SR. JORDI PESARRODONA I CAPSADA, DEL GRUP 
COMARCAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD 
MUNICIPAL (ER-AM).  
 
“Atès que, en data 13 de novembre de 2019 l’Ajuntament de Sant Joan de 
Vilatorrada ha presentat al registre d’aquest Consell Comarca (ref. RE 15592) 
certificat de l’acord plenari de presa de coneixement de la renúncia al càrrec de 
regidor del Sr. Jordi Pesarrodona i Capsada.  
 
Atès el que disposa l’article 21 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 
així com els acords de la Junta Electoral Central de sessió 19/09/2001 i 
23/01/2002.  
 
La presidenta del Consell Comarcal proposa al Ple de la Corporació l’adopció 
dels següents  
 

ACORDS  
 

Primer. Prendre coneixement de la pèrdua de la condició de conseller comarcal 
del Sr. Jordi Pesarrodona i Capsada.  
 
Segon. Traslladar la present presa de coneixement a la Junta Electoral Central, 
als efectes que es pugui portar a terme la substitució del Sr. Jordi Pesarrodona i 
Capsada, conforme al que disposa l’article 21 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.” 
 



 

 
 
 
 
2.3. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ALTRES ÒRGANS DE GOVERN DEL 
CONSELL COMARCAL DEL BAGES. 
 
RELACIÓ DE DECRETS (PUNT 2.1 DE L'ORDRE DEL DIA) - PLE 25.11.2019 

DECRETS DE PRESIDÈNCIA - 2019 

Número Data Concepte 
460 05/09/2019 Pagament lloguer pis voluntaris joventut, setembre-2019 

461 05/09/2019 
Designació d’un cantant pel taller de creació i expressió a 
través del rap a la 4a sessió de l’IRIS per al mes de la 
despatologització trans 

462 06/09/2019 Ampliació jornada laboral, arquitecte tècnic, Sr. Marcel 
Escolà Torra 

463 06/09/2019 Aprovació liquidacions conveni assistència tècnica 
informàtica als municipis, 1r. semestre de 2019 

464 06/09/2019 

Aprovació del pagament, en concepte de la part 
proporcional dels honoraris corresponents a la certificació 
d’obra núm. 1 del preu del contracte de serveis consistents 
en la direcció facultativa de les obres de “Condicionament 
de l’accés i promoció turística del Pont Vell i del Geoparc”, 
que s’inscriuen en el marc del projecte “El geoturisme com 
a eix vertebrador per la dinamització turística i econòmica 
del Bages del PO FEDER 2014-2020 eix 6” 

465 06/09/2019 Aprovació despeses a justificar Sra. A. Pascual Sarri. 

466 09/09/2019 
Adjudicació del contracte menor del servei de transport 
EAS-T3-NO (anada), per al transport d’alumnes, durant el 
període del 12 de setembre al 31 d’octubre de 2019 

467 09/09/2019 

Adjudicació del contracte menor del servei de transport ILL-
02-NO, per al transport adaptat d’alumnes, durant el 
període del 12 de setembre al 31 d’octubre de 2019 
(cs97/2019) 

468 09/09/2019 
Adjudicació del contracte menor del servei de transport LT-
A-5, per al transport adaptat d’alumnes, durant el període 
del 12 de setembre al 31 d’octubre de 2019 

469 09/09/2019 
Adjudicació del contracte menor del servei de transport 
SBS-01-O- bus 2, per al transport d’alumnes, durant el 
període del 12 de setembre al 31 d’octubre de 2019 

470 09/09/2019 
Adjudicació del contracte menor del servei de taxi JDM-
T10-EE per al transport d’alumnes, durant el període del 12 
de setembre al 31 d’octubre de 2019 



 

471 09/09/2019 
Adjudicació del contracte menor del servei de taxi EPF-T1-
NO per al transport d’alumnes, durant el període del 12 de 
setembre al 31 d’octubre de 2019 

472 09/09/2019 
Adjudicació del contracte menor del servei de taxi ESE-T3-
NO per al transport d’alumnes, durant el període del 12 de 
setembre al 31 d’octubre de 2019 

473 09/09/2019 Primera adjudicació dels Ajuts Individuals de Menjador 
(AIM), curs 2019-2020 

474 09/09/2019 

Aprovació pagament primera, segona, tercera, quarta, 
cinquena i sisena fracció del preu del contracte del 
subministrament d’un vehicle per l’Àrea d’Ensenyament del 
Consell Comarcal del Bages en la modalitat de rènting 

475 09/09/2019 

Deixar sense efectes el decret de Presidència núm. 
452/2019, de 30 d’agost, d’aprovació del pagament de la 
primera, segona, tercera, quarta, cinquena i sisena fracció 
del preu del contracte del subministrament d’un vehicle per 
l’Àrea d’Ensenyament del Consell Comarcal del Bages en 
la modalitat de rènting 

476 09/09/2019 Modificació concessió del servei educatiu de menjador dels 
centres de la comarca del Bages CSP 1/18 

477 09/09/2019 Aprovació despeses 

478 09/09/2019 

Adjudicació del contracte del servei de transport escolar a 
la comarca del Bages en relació a línies FLA-01-NO, FLA-
02-NO, FLA-03-NO, FLA-04-NO, FLA05-NO, FLA-06-NO, 
FLA-07-NO, IMS-03-NO i EPF-01-NO 

479 09/09/2019 Aprovació factures Bages-Cardener, 2n trimestre 2019 

480 09/09/2019 

Aprovació de la certificació núm. 1 de les obres de 
“Condicionament de l’accés i promoció turística del Pont 
Vell i del Geoparc”, que s’inscriuen en el marc del projecte 
“El geoturisme com a eix vertebrador per la dinamització 
turística i econòmica del Bages del PO FEDER 2014-2020 
eix 6” 

481 10/09/2019 Aprovació pagament retencions i ingressos a compte de 
l’IRPF corresponents al mes d’agost de 2019 

482 10/09/2019 Aprovació línies fonamentals del pressupost de 2020 

483 10/09/2019 
Adjudicació del contracte menor del servei de transport 
EAS-T3-NO (tornada), per al transport d’alumnes, durant el 
període del 12 de setembre al 31 d’octubre de 2019 

484 10/09/2019 

Aprovació de la segona modificació del contracte del servei 
escolar de transport mitjançant vehicles fins a nou places 
adreçat a l’alumnat de la comarca del Bages que 
necessiten ser desplaçats als centres educatius, LOT 27 
EJO-T2-NO i LOT 7 FLA-T1-EE 



 

485 10/09/2019 

Adjudicació del contracte de serveis consistent en la 
museïtzació del centre de visitants del Geoparc Mundial 
UNESCO de la Catalunya Central a l’edifici CAT Sallent 
(Sallent) - CS 76/2019 

486 10/09/2019 
Aprovació de les cinquenes modificacions dels contractes 
dels serveis de transport escolar a la comarca del Bages 
per al curs 2019-2020 – 

487 10/09/2019 

Requeriment documentació justificativa per a la 
contractació dels serveis professionals de consultoria i 
assistència tècnica orientats a executar una sèrie 
d’actuacions previstes per a l’impuls de l’Economia Circular 
al Bages durant el 2019 CS 90/19 

488 10/09/2019 Declarar deserta la licitació del servei de monitoratge per al 
servei de menjador escolar- CS 86/19 

489 10/09/2019 

Aprovació de la segona modificació del contracte de 
serveis de transport escolar col•lectiu no obligatori a la 
comarca del Bages en relació a la línia LOT 2 Servei IMS-
01-NO 

490 10/09/2019 

Aprovació de la segona modificació del contracte del servei 
escolar de transport mitjançant vehicles fins a nou places 
adreçat a l’alumnat de la comarca del Bages que 
necessiten ser desplaçats als centres educatius, LOT 4 
EJO-T1-NO, LOT 11 ISJ-T2-O, LOT 12 ISJ-T3-O i LOT 15 
JDM-T4-EE 

491 10/09/2019 
Adjudicació del contracte de servei d’elaboració del nou 
inventari d’espais d’interès geològic i miner del Geoparc 
Mundial UNESCO de la Catalunya Central - CS 77/2019 

492 10/09/2019 

Aprovació de la modificació del contracte del servei escolar 
de transport mitjançant vehicles fins a nou places adreçat a 
l’alumnat de la comarca del Bages que necessiten ser 
desplaçats als centres educatius, LOT 5 ESE-T1-NO 

493 13/09/2019 
Acollir-nos a la convocatòria per a l'any 2019 per a la 
concessió de subvencions del Programa Treball i 
Formació. 

494 13/09/2019 
Adjudicar el contracte menor per al servei de vetlladors 
durant el període del 12 de setembre al 31 d’octubre de 
2019 

495 13/09/2019 Canvi nom creditor despesa i aprovació pagament 

496 13/09/2019 
Adjudicació contracte de servei de disseny, maquetació, 
impressió i lliurament de diversos documents del Consell 
Comarcal del Bages Lot 1,2,4 i 5 - CS 88/19 

497 13/09/2019 Aprovar la convocatòria dels Ajuts de Transport Adaptat 
anualitat 2019 

498 13/09/2019 Aprovació factures amb despesa prèvia 



 

499 13/09/2019 

Aprovació pagament de la novena fracció del preu del 
contracte menor de serveis consistent en el Servei 
d’Atenció Integral comarcal per a persones LGTBI (SAI 
LGTBI Bages) – CS 94/18 

500 13/09/2019 
Aprovar el 1r pagament pel servei de premsa, comunicació 
i gestió de les Xarxes Socials de l'àrea de turisme a 
CatPress Serveis de Comunicació, SL 

501 13/09/2019 
Aprovar el 1r pagament pel servei consistent en el disseny i 
edició del fulletó de TOPs turístics de paisatge de 
Barcelona a Versus comunicació integral SL 

502 16/09/2019 Convocatòria Ple ordinari 

503 17/09/2019 

Aprovació del pagament de la fracció corresponent al mes 
de juliol i agost del preu del contracte de prestació de 
servei d’estacionament al pàrquing Muralla Sant Domènec, 
any 2019 (CP 5/17) 

504 17/09/2019 

Aprovació del pagament de les fraccions corresponents al 
mes de juliol i agost del preu del contracte de prestació de 
servei d’estacionament al pàrquing Muralla Sant Domènec, 
any 2019 (CP 6/17) 

505 17/09/2019 
Aprovació del pagament de les fraccions corresponents al 
mes de juliol i agost del preu del contracte del servei de 
neteja de la seu del Consell Comarcal del Bages, any 2019

506 17/09/2019 Aprovació despesa i pagament factures subministrament 
energia elèctrica “Abastament d’aigua Bages- Llobregat. 

507 17/09/2019 

Aprovació pagament de la segona fracció del contracte de 
gestió de tallers de Sensibilització d’Igualtat i d’Inclusió als 
centres educatius del Bages per al curs 2018-2019, LOT 2 
- CS 81/18 

508 17/09/2019 

Aprovació pagament del contracte de servei de transport 
col·lectiu escolar de la comarca del Bages per tal de 
garantir l’assistència de l’alumnat de quart d’ESO i altres 
cursos a la Fira de l’estudiant del Bages, Berguedà, 
Solsonès i Moianès - LOT 4 i LOT 9 - CS 14/2019 

509 17/09/2019 Canvi número fiscal creditor despesa i aprovació pagament 
Sakistes, SL 

510 17/09/2019 
Aprovació del pagament de la vint-i-quatrena fracció del 
servei de comunicació i gestió de les xarxes socials del 
Consell Comarcal del Bages – CS 25/17 

511 17/09/2019 
Inici expedient sancionador a l’empresa El Salt, casa de 
colònies i activitats rurals Mura S.L. titular de la instal·lació 
El Salt del municipi de Mura 

512 17/09/2019 

Aprovar el 1r pagament per al servei consistent en els 
serveis de premsa, comunicació i gestió de xarxes socials 
del Consell Comarcal del Bages, exceptuant l’Àrea de 
Turisme a CatPress Serveis de Comunicació, S.L. 



 

513 17/09/2019 
Aprovació del pagament de les fraccions corresponents al 
mes de juny, juliol i agost del preu de l’Acord marc del 
servei de manteniment d’ascensors, any 2019 

514 17/09/2019 
Delegació de la presidència i de la presidència de la 
comissió executiva del Consorci Viari de la Catalunya 
Central 

515 18/09/2019 Adjudicació del contracte administratiu de subministrament 
de mobiliari d’oficina per al Consell Comarcal del Bages 

516 18/09/2019 Aprovació expedient modificació crèdits núm.7/19 

517 18/09/2019 
Acceptar l’adhesió de tres entitats que volen formar part 
dels òrgans de participació a la Taula de la Formació del 
Bages 

518 18/09/2019 Aprovar la pròrroga del Compromís Socioeducatiu SEAIA 
núm. 13/2018 

519 18/09/2019 
Adjudicació contracte de servei de disseny, maquetació, 
impressió i lliurament de diversos documents del Consell 
Comarcal del Bages, Lot 3 

520 18/09/2019 Designació del conseller comarcal a la Comissió Executiva 
del Consorci del Bages per a la gestió de residus 

521 19/09/2019 Licitació del servei d’accés a software de comptabilitat i 
gestió energètica 

522 19/09/2019 

Aprovar el pagament pel serveis consistent en la 
consultoria i assistència tècnica orientats a executar una 
sèrie d'actuacions previstes per a l'impuls de l'economia 
circular al Bages 2019 a Simbiosy. Simbiosi Industrial SL 

523 20/09/2019 

Aprovar el plec de condicions tècniques i el plec de bases 
reguladores que regiran el concurs de projectes amb 
intervenció de jurat per a la contractació de la redacció de 
l’anàlisi global dels PAE del Bages 

524 20/09/2019 

Aprovació pagament del contracte de serveis per a la 
realització de diferents tasques de ideació, 
conceptualització, disseny, maquetació i impressió de 
diversos materials utilitzats per a la promoció del territori 
des del Consell Comarcal del Bages – LOT 2 - CS 49/2019 

525 20/09/2019 Aprovació despesa i pagament factures subministrament 
energia elèctrica “Abastament d’aigua Bages- Llobregat" 

526 20/09/2019 Pagament ajuts individuals de menjador (AIM curs 18/19) 

527 20/09/2019 
Aprovació despesa i pagament factures reserva places en 
el servei públic regular de transport de viatgers per 
carretera, curs 2018-2019. 

528 20/09/2019 

Aprovació pagament del contracte de subministrament de 
diferents elements de marxandatge per a l’Àrea d’Educació 
i l’Àrea de Turisme - LOT 1 - Mocador tubular (4-12 anys) - 
CSUB 3/19 

529 20/09/2019 Aprovació factures servei transport escolar, curs 18/19. 



 

530 20/09/2019 Pagament dels ajuts de desplaçament col•lectiu (ADC), 
curs 2018-2019 

531 20/09/2019 

Aprovació del pagament de la fracció corresponent a 5 
reconeixements mèdics - Contracte de serveis prevenció 
de riscos laborals, en la seva vessant de servei de 
prevenció de riscos laborals en les especialitats de 
seguretat, higiene, ergonomia i vigilància de la salut - LOT 
2 - CS 11/19 

532 20/09/2019 Aprovació factures servei transport escolar, curs 18/19. 

533 20/09/2019 Pagament dels ajuts de menjador dels centres concertats, 
curs 2018-2019 

534 20/09/2019 
Aprovació despesa i pagament factures regularització 
anomalia subministrament energia elèctrica “Abastament 
d’aigua Bages- Llobregat”- Estació de bombeig La Paloma. 

535 20/09/2019 
Devolució garantia definitiva del contracte de serveis 
consistent en la realització del Pla de Comunicació de la 
destinació Bages (Geoparc UNESCO) - CS 96/2018 

536 23/09/2019 Aprovació factures amb despesa prèvia 
537 23/09/2019 Aprovació despesa i pagament factures directes 

538 23/09/2019 

Aprovació pagament de la primera fracció del contracte de 
serveis consistent en la museïtzació del centre de visitants 
del Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya Central a 
l’edifici CAT Sallent (Sallent) – LOT 1 i LOT 2 - CS 76/2019

539 23/09/2019 

Inici del procediment de contractació del subministrament 
per l’execució del Pla de senyalització 2019 del Geoparc de 
la Catalunya Central, que s’inscriu en el marc del projecte 
“El geoturisme com a eix vertebrador per la dinamització 
turística i econòmica del Bages del PO FEDER 2014-2020 
eix 6” 

540 23/09/2019 

Aprovació factura del contracte del servei d’acompanyant 
de transport del servei ESH-01-NO de l’usuari amb 
necessitats educatives especials de Manresa que es 
desplaça a l’Escola Serra i Hunter, curs 2018-2019 amb 
efectes del 12 de novembre de 2018 al 21 de juny de 2019 

541 23/09/2019 Aprovació factura contracte pupil•latge durant el mes de 
juliol i agost de 2019 

542 23/09/2019 Aprovació factures servei transport escolar durant l’escola 
d’estiu 2019 

543 23/09/2019 Licitació del servei d’abastament d’aigua potable en alta 
Bages Llobregat CS 91/19 

544 23/09/2019 Aprovació despeses 

545 23/09/2019 

Aprovació pagament de la quarta fracció del preu del 
contracte de serveis que consisteix en la retirada, 
eliminació confidencial i certificada, i reciclatge de 
documentació amb dades personals del Consell Comarcal 
del Bages – CS 16/2018 



 

546 23/09/2019 

Aprovació pagament del contracte de serveis de càtering 
dels àpats d’estiu als centres oberts dels municipis de Sant 
Joan de Vilatorrada, Súria, Callús i Avinyó durant els 
mesos de juliol i agost de 2019 – CS 48/2019 

547 23/09/2019 

Licitació per al contracte de subministrament per l'execució 
del Pla de senyalització 2019 del Geoparc de la Catalunya 
Central, que s’inscriu en el marc del projecte “El geoturisme 
com a eix vertebrador per la dinamització turística i 
econòmica del Bages del PO FEDER 2014-2020 eix 6” 

548 25/09/2019 Licitació del servei de monitoratge per al servei de 
menjador escolar- CS 105/19 

549 25/09/2019 Ampliació jornada laboral, Sra. Raquel Pujol Miñano 

550 26/09/2019 
Esmena del tipus d’IVA del contracte del servei 
d’abastament d’aigua potable en alta Bages Llobregat CS 
91/19 

551 27/09/2019 Reconeixement triennis Sra. Elisabet Agüera Blanque. 

552 27/09/2019 
Licitació serveis de consultoria que defineixi l’Estratègia de 
Màrqueting Turístic de la Destinació Geoparc de la 
Catalunya Central CS 107/2019 

553 27/09/2019 

Adjudicació del contracte dels serveis professionals de 
consultoria i assistència tècnica orientats a executar una 
sèrie d’actuacions previstes per a l’impuls de l’Economia 
Circular al Bages durant el 2019 

554 27/09/2019 Delegació representació en l’Assemblea General de 
l’Associació Rutes del Romànic 

555 27/09/2019 

Licitació contracte mixt per l’execució del contracte de 
subministrament i serveis per al projecte de senyalització 
direccional i informativa de dues rutes de natura a l’Anella 
Verda de Manresa, i de senyalització interpretativa en tres 
indrets del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat, així 
com l’elaboració d’un díptic digital 

556 30/09/2019 1a modificació de l’atorgament dels ajuts de desplaçament 
col·lectiu del CEE Jeroni de Moragas, curs 2018-2019 

557 30/09/2019 1a. Modificació dels ajuts de menjador alumnes preceptius 
del CEE Jeroni de Moragas, curs 2018-2019 

558 30/09/2019 

Sol·licitud recurs material al catàleg de serveis de la 
Diputació de Barcelona any 2019 per l'actuació "Auditorires 
als habitatges en situació de pobresa energètica - ABSS 
Bages". 

559 30/09/2019 Aprovar el compromís socioeducatiu SEAIA núm. 11/2019 

560 30/09/2019 
Adjudicar el contracte menor de serveis de consultoria 
estratègica per l'estructuració de la ruta del vi i la destinació 
enoturística del Bages a Tourislab SLU 



 

561 30/09/2019 

Devolució garantia definitiva del contracte de la gestió del 
servei de menjador als centres educatius públics i escoles 
bressol municipals a la comarca del Bages per als cursos 
2014/2015 i 2015/2016, prorrogat per al curs escolar 
2016/2017 i per al curs escolar 2017/2018 

562 30/09/2019 

Aprovació del Plec de clàusules administratives particulars i 
el Plec de prescripcions tècniques que regiran el contracte 
de subministrament d’equipament i parament de cuina per 
als menjadors escolars – CSUB 11/2019 

563 01/10/2019 Donar de baixa material informàtic de l’inventari de béns 
del Consell Comarcal del Bages 

564 03/10/2019 Contractació laboral temporal, Sr. Daniel Hidalgo Calvo. 

565 07/10/2019 
Determinació de vocal de la Mesa de contractació per a la 
licitació del servei d’accés a software de comptabilitat i 
gestió energètica - CS 102/2019 

566 07/10/2019 Aprovar la finalització del Compromís Socioeducatiu del 
SEAIA núm. 10/2019 

567 07/10/2019 

Aprovar el conveni de subvenció del projecte de voluntariat 
que porta per títol “Voluntariat Social a la comarca del 
Bages” dins del Cos Europeu de solidaritat. Convocatòria 
2019- torn 1 

568 07/10/2019 
Designació de membres del Jurat del concurs de projectes 
per a la redacció de l’anàlisi global dels polígons d’activitat 
econòmica del Bages – CS 103/19 

569 09/10/2019 

Aprovació de l’addenda al Contracte Programa 2017-2019 
entre l’Institut Català de les Dones i el Consell Comarcal 
del Bages, per a la prestació del servei d’informació i 
atenció a les dones i la realització de polítiques d’igualtat 
de gènere 

570 09/10/2019 Aprovar la finalització del Compromís Socioeducatiu del 
SEAIA núm. 21/2016 

571 09/10/2019 Aprovar el Compromís Socioeducatiu SEAIA núm. 15/2019 
572 09/10/2019 Aprovar el Compromís Socioeducatiu SEAIA núm. 14/2019 
573 09/10/2019 Aprovar el Compromís Socioeducatiu SEAIA núm. 13/2019 
574 09/10/2019 Aprovar el Compromís Socioeducatiu SEAIA núm. 12/2019 

575 09/10/2019 Aprovar la finalització del Compromís Socioeducatiu del 
SEAIA núm. 11/2018 

576 09/10/2019 Aprovar la finalització del Compromís Socioeducatiu del 
SEAIA núm. 10/2018 

577 10/10/2019 
Licitació servei de neteja de la seu del Consell Comarcal 
del Bages i del pis de lloguer per a les persones que 
realitzen projectes de voluntariat europeu 

578 14/10/2019 Convocatòria Ple extraordinari urgent 



 

579 15/10/2019 

Suspensió de l’acte públic d’obertura de proposicions 
presentades al procediment obert simplificat per a 
l’adjudicació del contracte de subministrament i serveis per 
al projecte de senyalització direccional i informativa de 
dues rutes de natura a l’Anella Verda de Manresa, i de 
senyalització interpretativa en tres indrets del Parc Natural 
de la Muntanya de Montserrat, així com l’elaboració d’un 
díptic digital 

580 15/10/2019 
Requeriment documentació justificativa per a la 
contractació del servei d’accés a software de comptabilitat i 
gestió energètica 

581 15/10/2019 

Suspensió de l’acte públic d’obertura de proposicions 
presentades al procediment obert simplificat per a 
l’adjudicació del contracte del servei de consultoria que 
defineixi l’Estratègia de Màrqueting Turístic de la 
Destinació Geoparc de la Catalunya Central i de 
determinació de vocal de la Mesa de contractació 

582 16/10/2019 

Adjudicar el contracte menor de subministrament de la 
museització, decoració i senyalització del centre de 
visitants del Geoparc situat a l'edifici CATSallent a 
Produccions Culturals Transversal SL 

583 16/10/2019 
Acceptar la subvenció destinada a la contractació en 
pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia 
Juvenil a Catalunya 2019. 

584 16/10/2019 1a. Modificació d’ajuts individuals de menjador (AIM), curs 
2019-2020 

585 16/10/2019 
Adjudicar contracte menor de subministrament consistent 
en l’adquisició de cinc portàtils amb complements per a 
l’àrea de Territori i Mobilitat a l’empresa Info7, S.L. 

586 16/10/2019 Deixar sense efectes el Decret de Presidència núm. 
569/2019, de 9 d’octubre. 

587 16/10/2019 
Aprovació projecte de reforma interior– Sala de vidre, Sala 
dels Consellers i Zona de Presidència – del Consell 
Comarcal del Bages 

588 16/10/2019 
Pròrroga contracte laboral pràctiques Sr. Joan Martínez 
Vila 

589 17/10/2019 

Aprovació de l’addenda al Contracte Programa 2017-2019 
entre l’Institut Català de les Dones i el Consell Comarcal 
del Bages, per a la prestació del servei d’informació i 
atenció a les dones i la realització de polítiques d’igualtat 
de gènere 

590 17/10/2019 
Establiment dels serveis mínims corresponents a la 
convocatòria de vaga general convocada per al dia 18 
d’octubre de 2019 

591 17/10/2019 Acceptació de participació en el projecte “Together- Further 
” inclòs dins el programa European Solidarity Corps 



 

592 17/10/2019 
Inicio expediente sancionador a la Sociedad Can Puig 
Colònies S.L titular de la instalación Casa de colonias Can 
Puig 

593 17/10/2019 Devolució garantia definitiva de l’obra “Projecte executiu 
d’abastament d’aigua a l’Oller (Calders)”- exp. CO 16/15 

594 21/10/2019 Designació representant del Consell Comarcal del Bages 
en la Comissió Territorial Eurecat Manresa 

595 21/10/2019 Delegació de la Presidència del Consell d’Alcaldes 

596 21/10/2019 

Resolució del contracte del servei escolar de transport 
mitjançant vehicles fins a nou places adreçat a l’alumnat de 
la comarca del Bages que necessiten ser desplaçades als 
centres educatius, LOT 8 ILL-T1-NO 

597 21/10/2019 
Adjudicació del contracte administratiu de subministrament 
d’equipament i parament de cuina per als menjadors 
escolars 

598 21/10/2019 
Licitació contracte mixt -Projecte de reforma interior Sala 
de vidre, Sala dels Consellers i Zona de Presidència -Cm 
3/2019 

599 22/10/2019 

Aprovació conveni de col•laboració entre el CDIAP del 
Bages i el Consell Comarcal del Bages per a la gestió del 
Projecte “Grup de pares d’infants (0-3) en situació de risc” 
2020-2023 

600 22/10/2019 

Requeriment de correcció de deficiències en l’execució del 
contracte mixt de subministraments i servei del projecte 
museogràfic del Centre d’Interpretació del Cicle Lunar a la 
Pallissa de Castelladral (“La lluna en un cove”) de Navàs, 
que s’inscriu en el marc del projecte “El geoturisme com a 
eix vertebrador per la dinamització turística i econòmica del 
Bages del PO FEDER 2014-2020 eix 6” 

601 22/10/2019 
Requeriment documentació justificativa per a la 
contractació del servei de monitoratge per al servei de 
menjador escolar 

602 23/10/2019 
Al.legacions a la Resolució d'acord d'inici de revocació 
parcial de la línia PRMI del Programa de Treball i Formació 
2016 

603 23/10/2019 
Al.legacions a la Resolució d'acord d'inici de revocació 
parcial de la línia PANP del Programa de Treball i Formació 
2016 

604 23/10/2019 

Requeriment de documentació justificativa per al contracte 
de subministraments per l’execució del pla de senyalització 
2019 del Geoparc de la Catalunya Central, que s’inscriu en 
el marc del projecte “El geoturisme com a eix vertebrador 
per la dinamització turística i econòmica del Bages del PO 
FEDER 2014-2020 eix 6” 



 

605 23/10/2019 
Fase 2 concurs de projectes per a la redacció de l’anàlisi 
global dels polígons d’activitat econòmica del Bages – CS 
103/19 

606 24/10/2019 

Requeriment documentació justificativa per a la 
contractació de subministrament i serveis per al projecte de 
senyalització direccional i informativa de dues rutes de 
natura a l’Anella Verda de Manresa, i de senyalització 
interpretativa en tres indrets del Parc Natural de la 
Muntanya de Montserrat, així com l’elaboració d’un díptic 
digital 

607 24/10/2019 Aprovació expedient modificació de crèdits núm.8/19 
608 24/10/2019 Pròrroga contracte laboral pràctiques Sr. Eder Pozo Pérez 

609 25/10/2019 

Aprovació del conveni de col•laboració entre el Consell 
Comarcal del Bages i els Ajuntaments d’Artés, Cardona, 
Castellbell i el Vilar, Navàs, Sallent, Sant Fruitós de Bages, 
Sant Joan de Vilatorrada, Sant Mateu de Bages, Sant 
Salvador de Guardiola, Sant Vicenç de Castellet, 
Santpedor i Súria per executar conjuntament l’actuació 
“Promoció i millora dels polígons i les empreses del Bages 
2019-2020 

610 25/10/2019 

Requeriment documentació justificativa per a la 
contractació del servei de consultoria que defineixi 
l’Estratègia de Màrqueting Turístic de la Destinació 
Geoparc de la Catalunya Central 

611 25/10/2019 Adjudicació del contracte del servei d’accés a software de 
comptabilitat i gestió energètica 

612 25/10/2019 

Aixecament suspensió del contracte d’obres dels projectes 
que s’inscriuen en el marc del projecte “El geoturisme com 
a eix vertebrador per la dinamització turística i econòmica 
del Bages del PO FEDER 2014-2020 eix 6” – LOT 4: 
Reforma de la Casa Museu Torres Amat 

613 25/10/2019 

Decret aprovació bases i convocatòria pública urgent del 
procés de selecció, mitjançant concurs oposició, per a la 
creació d’una borsa d’aspirants per a contractacions 
laborals temporals i/o nomenaments interins de personal 
tècnic/a de grau mig d’Inclusió Social (A2), de l’Àrea de 
Serveis Socials d’Atenció Especialitzada, Acollida, 
Integració i Gent Gran del Consell Comarcal del Bages 

614 25/10/2019 
Aprovar les designacions dels representants del Consell 
Comarcal del Bages a la comissió de seguiment de 
l’ampliació del runam salí del Fusteret del terme de Súria. 

615 29/10/2019 

Adjudicació del contracte de subministrament i serveis per 
al projecte de senyalització direccional i informativa de 
dues rutes de natura a l’Anella Verda de Manresa, i de 
senyalització interpretativa en tres indrets del Parc Natural 
de la Muntanya de Montserrat, així com l’elaboració d’un 
díptic digital 



 

616 29/10/2019 

Adjudicació del contracte de subministrament per 
l’execució del Pla de senyalització 2019 del Geoparc de la 
Catalunya Central, que s’inscriu en el marc del projecte “El 
geoturisme com a eix vertebrador per la dinamització 
turística i econòmica del Bages del PO FEDER 2014-2020 
eix 6” 

617 29/10/2019 

Aprovació inicial “Projecte de Millora dels espais de 
divulgació del Parc Cultural de la Muntanya de Sal” inclòs 
en l’actuació ”El geoturisme com a eix vertebrador per la 
dinamització turística i econòmica del Bages del PO 
FEDER 2014 2020, eix 6” 

618 29/10/2019 
Aprovació conveni d'assistència tècnica en matèria 
d'arquitectura entre el Consell Comarcal del Bages i 
l'Ajuntament de Sant Feliu Sasserra 

619 29/10/2019 

Convocatòria de l’acte públic d’obertura proposicions 
(sobre B) i suspensió de l’acte públic d’obertura de 
proposicions (sobre C) presentades al procediment obert 
per a l’adjudicació del contracte del servei d’abastament 
d’aigua potable en alta Bages Llobregat 

620 29/10/2019 

Determinació de vocals de la Mesa de contractació per a la 
licitació del servei de neteja de la seu del Consell Comarcal 
del Bages i del pis de lloguer per a les persones que 
realitzen projectes de voluntariat europeu. 

621 29/10/2019 Segona adjudicació dels Ajuts Individuals de Menjador 
(AIM), curs 2019-2020 

622 29/10/2019 
Pròrroga del contracte de serveis de 
conservació/restauració per a atendre les necessitats de 
l’Arxiu Comarcal del Bages 

623 29/10/2019 
Adjudicar el contracte menor de serveis d'acompanyament 
dels cellers per a l'inici de la realització de la ruta del vi del 
Bages a Tourislab SLU, Innovació i dinamització turística 

624 29/10/2019 
Aprovació de contractació del servei consistent en la 
realització d'un informe d'avaluació d'iniciatives d'impuls del 
4.0 a la indústria a l'empresa Fundació Eurecat 

625 29/10/2019 

Aprovació de l’addenda al Contracte Programa 2016-2019 
per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el 
Departament de Treball, Afers socials i Famílies i el Consell 
Comarcal del Bages, en matèria de serveis socials, altres 
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, 
per ampliar el finançament aquest exercici 2019 de la Fitxa 
6 – Sistemes de resposta urgent per a dones que es troben 
en situació de violència i per als seus fills i filles, i de la 
Fitxa 44 – Dinamitzadors/ores cívics/cíviques per a 
l’emancipació juvenil. 

626 29/10/2019 Contracte laboral de pràctiques Sra. Mariona Rafart 
Bellorbí (Ordre TSF/115/2018). 



 

627 29/10/2019 Contracte laboral de pràctiques Sr. Joaquim Verdaguer 
Utset (Ordre TSF/115/2018). 

628 29/10/2019 Contracte laboral de pràctiques Sr. Ivan Roche Garrido 
(Ordre TSF/115/2018) 

629 29/10/2019 Contracte laboral de pràctiques Sra. Judith Castany Paret 
(Ordre TSF/115/2018). 

630 30/10/2019 Aprovar el Compromís Socioeducatiu SEAIA núm. 16/2019 

631 30/10/2019 Aprovació dels imports a finançar pels ajuntaments 
signants del conveni de l'energia per al 2020 

632 30/10/2019 
Procediment d’inspecció instal·lació juvenil anomenada 
Casa de colònies Talamanca (2019) –finalització i 
aixecament de l’expedient del procediment per suficiència 

633 30/10/2019 
Aprovació inicial “Projecte de rehabilitació de la casa de 
l’ermità i la torre del Castell de Castellet” del conjunt 
monumental de Castellet de Sant Vicenç de Castellet 

634 31/10/2019 Acceptar recursos tècnics i materials del catàleg 2019 de la 
Diputació de Barcelona 

635 05/11/2019 Substitució secretaria per absència 

636 05/11/2019 
Procediment d’inspecció instal·lació juvenil anomenada 
Aula de Natura El Salt (2019) –finalització i aixecament de 
l’expedient del procediment per suficiència. 

637 05/11/2019 

Sol·licitud de subvenció del Programa “ Referent 
d’Ocupació Juvenil” (Convocatòria 2019 del Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya, Ordre TSF/166/2019, 1 d’agost, i 
Resolució TSF/2690/2019, de 9 d’octubre) 

 
RELACIÓ DE DECRETS (PUNT 2.1 DE L'ORDRE DEL DIA) - PLE 25.11.2019 

DECRETS DE GERÈNCIA - 2019 

Número Data Concepte 

747 25/09/2019 

Aprovació pagament de la primera i la segona fracció del 
contracte de serveis de conservació/restauració per a 
atendre les necessitats de l’Arxiu Comarcal del Bages - CS 
64/19 

748 25/09/2019 

Aprovació pagament setena i vuitena fracció del preu del 
contracte del subministrament d’un vehicle per l’Àrea 
d’Ensenyament del Consell Comarcal del Bages en la 
modalitat de rènting 

749 25/09/2019 

Aprovació pagament de la quarta fracció del contracte de 
serveis d’atenció domiciliària, pels municipis d’Aguilar de 
Segarra, Castellfollit del Boix, Fonollosa, Rajadell i Sant 
Salvador de Guardiola - CS 35 /2019 

750 25/09/2019 
Indemnitzacions per raó del servei personal laboral, 
setembre de 2019. 



 

751 25/09/2019 

Aprovació del pagament, en concepte de la part 
proporcional dels honoraris corresponents a la certificació 
d’obra núm. 3, del preu del contracte de serveis consistents 
en la direcció facultativa del projecte de rehabilitació de les 
tines dels Manxons, que s’inscriu en el marc del projecte “El 
geoturisme com a eix vertebrador per la dinamització 
turística i econòmica del Bages del PO FEDER 2014-2020 
eix 6” 

752 25/09/2019 
Indemnitzacions per raó del servei personal funcionari, 
setembre de 2019. 

753 25/09/2019 

Indemnitzacions per raó del servei personal laboral 
contractat en el marc de la convocatòria TSF 200/2018, 
setembre de 2019. 

754 25/09/2019 

Aprovació de la certificació núm. 3 de l’obra “Rehabilitació 
de les tines dels Manxons”, que s’inscriu en el marc del 
projecte “El geoturisme com a eix vertebrador per la 
dinamització turística i econòmica del Bages del PO FEDER 
2014-2020 eix 6” 

755 27/09/2019 

Aprovació pagament nòmines del personal al servei del 
Consell Comarcal, corresponents al mes de setembre de 
2019. 

756 27/09/2019 Aprovació despeses suplertes Srs. Consellers 

757 27/09/2019 

Aprovació pagament retribucions dels càrrecs electes del 
Consell Comarcal corresponents al mes de setembre de 
2019. 

758 27/09/2019 Aprovació pagament hores extraordinàries setembre 2019 
759 27/09/2019 Aprovació gratificació setembre 2019 

760 30/09/2019 
Aprovació despesa i pagament Ajuntament de Manresa 
(taxa utilització domini públic-2019). 

761 30/09/2019 
Permís reducció d’un terç de la jornada Sra. Eva Sensada 
Correas 

762 30/09/2019 
Aprovació despesa i pagament Ajuntament de Manresa 
(taxa recollida escombraries-2019). 

763 30/09/2019 
Permís reducció d’un terç de la jornada Sra. Marta Fíguls 
Tristany 

764 30/09/2019 
Permís reducció d’un terç de la jornada Sra. Alicia Benito 
Conde 

765 30/09/2019 Aprovació factura servei transport escolar, curs 18/19. 

766 30/09/2019 
Aprovació despesa suplertes Sra. Estefania Torrente 
Guerrero. 

767 30/09/2019 Aprovació factures servei transport escolar, curs 18/19. 
768 30/09/2019 Aprovació despesa i pagament anunci DOGC. 

769 30/09/2019 
Aprovació factures servei menjador escolar (alumnes 
becats), curs 18/19 

770 30/09/2019 Pagament lloguer pis voluntaris joventut, octubre-2019. 



 

771 30/09/2019 
Aprovació pagament setena fracció del Servei d’Integració 
Familiar en Família Extensa (SIFE) – CS 115/2018 

772 30/09/2019 

Aprovació pagament del contracte de subministrament de 
diferents elements de marxandatge per a l’Àrea d’Educació i 
l’Àrea de Turisme - LOT 3 – Lanyards 1.000 unitats - CSUB 
3/19 

773 30/09/2019 

Aprovació del pagament de la fracció corresponent al mes 
de setembre del preu del contracte de prestació de servei 
d’estacionament al pàrquing Muralla Sant Domènec, any 
2019 (CP 6/17) 

774 30/09/2019 Aprovació despeses 

775 30/09/2019 

Aprovació del pagament de la fracció corresponent al mes 
de setembre del preu del contracte de prestació de servei 
d’estacionament al pàrquing Muralla Sant Domènec, any 
2019 (CP 5/17) 

776 30/09/2019 

Aprovació del pagament del preu de l’Acord marc del servei 
d’assegurances – assegurança del Consell Comarcal del 
Bages 

777 30/09/2019 Aprovació despeses 

778 30/09/2019 

Aprovació pagament serveis per a la redacció dels projectes 
que s’inscriuen en el marc del projecte “El geoturisme com 
a eix vertebrador per la dinamització turística i econòmica 
del Bages del PO FEDER 2014-2020 eix 6”. LOT 3: 
Consolidar estructuralment la Casa de l’Ermità i reformar la 
Torre per a ser visitable. 

779 30/09/2019 
Aprovació pagament quotes Seguretat Social corresponents 
al mes d’agost de 2019 

780 30/09/2019 
Aprovació factures servei menjador escolar (alumnes 
becats), curs 18/19. 

781 30/09/2019 
Aprovació factura contracte pupil•latge durant el mes de 
juliol i agost de 2019 

782 30/09/2019 
Aprovació despeses a justificar Sr. M. Torras (despeses 
menors i urgents de l’Arxiu Comarcal del Bages). 

783 30/09/2019 
Aprovació factures servei menjador escolar (alumnes 
becats), curs 18/19. 

784 30/09/2019 
Aprovació despesa i pagament costos enviament del 
voluntari F.S. 

785 30/09/2019 
Permís reducció d’un terç de la jornada Sra. Anna Roca 
Querol 

786 30/09/2019 

Devolució ingrés a P.V.Z. part preu públic per a la utilització 
de les places vacants al servei de transport escolar 
gestionat pel Consell Comarcal del Bages. 

787 30/09/2019 
Pagament ajuts individuals de menjador (AIM), curs 2018-
2019 

788 30/09/2019 
Pagament dels ajuts de desplaçament col•lectiu CEE Jeroni 
de Moragas, curs 2018-2019 



 

789 30/09/2019 
Pagament dels ajuts de menjador al CEE Jeroni de 
Moragas, curs 2018-2019 

790 30/09/2019 
Aprovació factures servei menjador escolar (alumnes 
becats), curs 18/19. 

791 30/09/2019 
Aprovació factura servei menjador escolar (alumnes 
preceptius), curs 18/19. 

792 30/09/2019 
Aprovació factures servei menjador escolar (alumnes 
becats), curs 18/19. 

793 30/09/2019 Aprovació factures servei transport escolar, curs 18/19. 

794 30/09/2019 
Aprovació factura servei transport escolar (adaptat), curs 
18/19. 

795 30/09/2019 

Aprovació despesa i pagament factura reserva places en el 
servei públic regular de transport de viatgers per carretera, 
curs 2018-2019. 

796 30/09/2019 
Aprovació consulta al mercat contractació subministrament 
Gestor d’Expedients CPM 1/2019 

797 01/10/2019 Aprovació despesa i pagament anunci DOGC 

798 01/10/2019 

Aprovació indemnitzacions per l’assistència efectiva dels 
consellers/eres comarcals als òrgans col•legiats durant el 
mes de setembre de 2019 

799 01/10/2019 Pagament mensual voluntària S.S. – octubre de 2019 
800 01/10/2019 Pagament mensual voluntària A.R. – octubre de 2019 

801 01/10/2019 
Pagament ajuts individuals de menjador (AIM), curs 2018-
2019 

802 01/10/2019 
Concessió distribució jornada de treball Sra. Cristina Sala 
Trulls 

803 01/10/2019 
Concessió distribució jornada de treball Sra. Montserrat 
Segon Armengol 

804 01/10/2019 
Aprovació factures servei menjador escolar (alumnes 
becats), curs 18/19. 

805 01/10/2019 Aprovació despeses 

806 03/10/2019 
Concessió distribució jornada de treball Sr. Adrià Martí 
Torra 

807 03/10/2019 

Aprovació liquidació econòmica import restant conveni 
col•laboració transport no obligatori alumnes, curs 2018-19, 
Ajuntament Manresa. 

808 03/10/2019 

Devolució garantia del contracte de redacció dels projectes 
que s’inscriuen en el marc del projecte “El geoturisme com 
a eix vertebrador per la dinamització turística i econòmica 
del Bages del PO FEDER 2014-2020 eix 6” LOT 4: redacció 
del pla de senyalització del Geoparc. 



 

809 03/10/2019 

Devolució garantia del contracte de redacció dels projectes 
que s’inscriuen en el marc del projecte “El geoturisme com 
a eix vertebrador per la dinamització turística i econòmica 
del Bages del PO FEDER 2014-2020 eix 6” LOT 3: 
rehabilitació de la casa de l’ermità (fase 3) i la torre (fase 6) 
del conjunt monumental del Castellet. 

810 03/10/2019 

Devolució garantia del contracte de redacció dels projectes 
que s’inscriuen en el marc del projecte “El geoturisme com 
a eix vertebrador per la dinamització turístic i econòmica del 
Bages del PO FEDER 2014-2020 eix 6” LOT 2: millora dels 
espais de divulgació del Parc Cultural de la Muntanya de 
Sal. 

811 03/10/2019 

Devolució garantia del contracte de redacció dels projectes 
que s’inscriuen en el marc del projecte “El geoturisme com 
a eix vertebrador per la dinamització turística i econòmica 
del Bages del PO FEDER 2014-2020 eix 6” LOT 1: redacció 
del projecte d’obres per a la supressió de barreres 
arquitectòniques al Museu d’Història d’Artés i al seu edifici 
annex. 

812 07/10/2019 

Aprovació liquidacions econòmiques corresponents al 2n. 
semestre de 2019 del conveni de prestació d’un servei 
comarcal d’assistència i suport en matèria d’energia. 

813 07/10/2019 

Aprovació del pagament de la primera fracció del contracte 
de serveis consistents en la direcció de l’obra i la 
coordinació de seguretat i salut en fase d’execució de l’obra 
Projecte d’obres de les actuacions d’adequació i millora de 
les obres executades en base al projecte “Desglossat núm. 
3 de l’abastament a Sallent,Avinyó, Artés i Calders” - LOT 2 
- CS 103/18 

814 07/10/2019 
Aprovació despeses a justificar Sr. P. Vilarasau 
(desplaçaments d’alumnes de la comarca). 

815 07/10/2019 

Adjudicar el contracte menor de serveis del lideratge 
d'accions diverses per a la promoció del Camí Oliba a Sílvia 
Arau Crusellas 

816 07/10/2019 Aprovació despeses. 

817 07/10/2019 
Aprovació liquidacions econòmiques 2a. fracció any 2019 
“Bages Turisme”. 

818 07/10/2019 
Aprovació despesa i pagament software de gestió de 
documents “FILEBIRD”. 

819 09/10/2019 

Adjudicar contracte menor de serveis consistent en l'acció 
formativa de patis coeducatius per a professorat de les 
escoles del Bages (CS 110/2019) 

820 09/10/2019 

Aprovar el pagament pel serveis d'insercions publicitàries 
digitals i en paper a la revista Cap Catalogne de la tardor a 
Sanars Divers Tramunt SL 



 

821 09/10/2019 

Aprovar el 2n pagament pel servei de premsa, comunicació 
i gestió de les Xarxes Socials de l'àrea de turisme a 
CatPress Serveis de Comunicació, SL 

822 09/10/2019 

Aprovació del pagament de la fracció corresponent al 
lloguer del mes de febrer i abril 2019 del preu de l’Acord 
marc del subministrament d’equips d’impressió i multifunció 

823 09/10/2019 
Aprovació liquidacions preus públics per l’elaboració i 
impressió de cartografia. 

824 09/10/2019 

Aprovació del pagament de la fracció de còpies del mes de 
maig, juny i juliol i de la fracció de lloguer del mes de juliol 
del 2019 del preu de l’Acord marc del subministrament d’un 
equip d’impressió i de multifunció - CSUB 9/2018 

825 09/10/2019 

Aprovar el 2n pagament pel serveis consistent en els 
serveis de premsa, comunicació i gestió de xarxes socials 
del Consell Comarcal del Bages, exceptuant l’Àrea de 
Turisme a CatPress Serveis de Comunicació, S.L. 

826 09/10/2019 

Aprovació del pagament de la fracció del lloguer del mes de 
juny i de les còpies del mes de maig, juny i juliol del 2019 - 
Acord marc del subministrament d’un equip d’impressió i de 
multifunció – CSUB 6/2016 

827 09/10/2019 

Aprovació pagament de la vuitena fracció del contracte del 
servei de primera acollida (S1A) Bages i del suport en el 
desenvolupament de polítiques migratòries LOT 1 – CS 
58/18 

828 09/10/2019 

Aprovació del pagament de les fraccions de lloguer i de les 
còpies del mes de juny, juliol i agost del preu de l’acord 
marc de subministrament de dos equips d’impressió i de 
multifunció – CSUB 4/2019 

829 09/10/2019 

Adjudicar el contracte menor de serveis per accions de 
divulgació, promoció i posicionament de l'oleoturisme al 
Bages a les revistes del grup Sàpiens (Cuina, experiències, 
descobrir) 

830 09/10/2019 

Aprovació 3a. fracció contracte menor de serveis consistent 
en el suport i manteniment de les aplicacions informàtiques 
“Wintask nòmina personal funcionari i laboral fins a 150 
treballadors”, “Mòdul Wintask sistema Red”, “Mòdul wintask 
atrasos” i “Wintask envio mail”, juliol a setembre de 2019. 
(CS 08/2019) 

831 09/10/2019 

Aprovació devolució fons percebuts i no aplicats de la 
subvenció del Programa Treball i Formació , convocatòria 
TSF 2265/2018 (Expedient 2018–COOR–SP00-00107) 

832 09/10/2019 

Aprovació despesa i pagament al Consorci per a la 
Normalització Lingüística matriculació curs català de la 
voluntària S.S. 

833 09/10/2019 Aprovació bestreta a la treballadora GJC 



 

834 09/10/2019 

Aprovar el 1r pagament consistent en la prestació dels 
serveis de neteja de la seu del Consell Comarcal del Bages 
a Logic Assistent, S.L. 

835 09/10/2019 
Aprovació pagament vuitena fracció del Servei d’Integració 
Familiar en Família Extensa (SIFE) – CS 115/2018 

836 09/10/2019 
Aprovació liquidacions hores addicionals informàtica, any 
2018. 

837 09/10/2019 Aprovació despeses 

838 10/10/2019 
Aprovació despeses “a justificar” adquisició títols de 
transport integrat per entregar als caps/responsables d’àrea

839 10/10/2019 

Aprovació devolució fons percebuts i no aplicats de la 
subvenció del Programa Treball i Formació , convocatòria 
TSF 2265/2018 (Expedient 2018–PRGC–SP00-00107) 

840 10/10/2019 
Aprovació fraccionament deute tributari de la Sra. L.B.E. 
(expedient A-2016/007) de microcrèdits. 

841 10/10/2019 

Aprovació pagament de la desena fracció del preu del 
contracte menor de serveis consistent en el Servei 
d’Atenció Integral comarcal per a persones LGTBI (SAI 
LGTBI Bages) – CS 94/18 

842 15/10/2019 
Aprovació pagament retencions i ingressos a compte de 
l’IRPF corresponents al mes de setembre de 2019 

843 15/10/2019 
Aprovació presentació liquidació IVA corresponent al 3r. 
trimestre de 2019 

844 15/10/2019 
Aprovació despeses suplertes Sra. E. Torrente, Sr. E. 
Hernandez i Sra. L.Vilagrà 

845 15/10/2019 

Aprovar el primer pagament del contracte menor de serveis 
del lideratge d'accions diverses per a la promoció del Camí 
Oliba a Sílvia Arau Crusellas 

846 16/10/2019 Aprovació despeses 

847 16/10/2019 

Pagament de la designació per la col•laboració d’un cantant 
pel taller de creació i expressió a través del rap a la 4a 
sessió de l’IRIS 

848 16/10/2019 

Aprovació de la certificació núm. 4 de l’obra “Projecte 
d’obres de les actuacions d’adequació i millora de les obres 
executades en base al projecte “Desglossat núm. 3 de 
l’abastament a Sallent, Avinyó, Artés i Calders” 

849 16/10/2019 

Pagament ajuntaments relatiu a l’aportació econòmica 
conveni per a l’organització i el finançament en matèria de 
joventut, anualitat 2018. 

850 16/10/2019 

Adjudicar el contracte menor de serveis de consultoria per 
la redacció d'un pla de gestió i viabilitat del centre de 
visitants del Geoparc al CAT Sallent a Quaderna, estratègia 
corporativa, SLU 



 

851 16/10/2019 

Adjudicar el contracte menor de serveis de "premsa, 
comunicació i gestió XXSS de l'àrea de turisme pels mesos 
de novembre i desembre de 2019" a CatPress Serveis de 
Comunicació, SL 

852 16/10/2019 
Aprovació despesa i pagament inscripció jornada M.LL.B.G, 
F.C.H i I.A.C. 

853 16/10/2019 

Aprovar el 2n pagament pel serveis consistent en els 
serveis de premsa, comunicació i gestió de xarxes socials 
del Consell Comarcal del Bages, exceptuant l’Àrea de 
Turisme a CatPress Serveis de Comunicació, S.L. 

854 16/10/2019 

Aprovació pagament amortització 50% restant del préstec 
atorgat per la Diputació de Barcelona a aquest Consell 
Comarcal del Bages, en el marc del pla “Operacions de 
tresoreria per a Consells Comarcals 2018”. 

855 16/10/2019 

Aprovació despesa i pagament Agència Catalana de l’Aigua 
(cànon aigua del sistema d’abastament d’aigua en alta 
Bages-Llobregat, 3r. trimestre de 2019). 

856 16/10/2019 
Aprovació liquidacions econòmiques convenis transport no 
obligatori d’adults, any 2018. 

857 16/10/2019 

Aprovació liquidació econòmica complementària per la 
prestació del servei de transport no obligatori d’adults a 
l’Ajuntament de Cardona, any 2018. 

858 16/10/2019 

Aprovació pagament de la primera fracció del preu del 
contracte menor de serveis consistent en la prestació d’un 
servei de contenció psicològica a l’allotjament d’urgències 
per a víctimes de violència masclista a la comarca del 
Bages (CS 70/2019) 

859 16/10/2019 

Deixar sense efectes el Decret de Gerència núm. 825/2019, 
de 9 d’octubre, d’aprovació del 2n pagament pel serveis 
consistent en els serveis de premsa, comunicació i gestió 
de xarxes socials del Consell Comarcal del Bages, 
exceptuant l’Àrea de Turisme a CatPress Serveis de 
Comunicació, S.L. 

860 16/10/2019 Aprovació despesa i pagament factures directes. 
861 16/10/2019 Aprovació factures amb despesa prèvia. 

862 16/10/2019 

Aprovació liquidació econòmica complementària per la 
prestació del servei de transport no obligatori d’adults a 
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, any 2018. 

863 16/10/2019 

Aprovació de la certificació núm. 3 de les obres d’ 
“Habilitació de la capella de “Cal Clarassó” com oficina de 
turisme de Santpedor”, que s’inscriuen en el marc del 
projecte “El geoturisme com a eix vertebrador per la 
dinamització turística i econòmica del Bages del PO FEDER 
2014-2020 eix 6” 



 

864 16/10/2019 

Aprovació pagament deutes Seguretat Social corresponent 
a la cotització de vacances no gaudides per la treballadora 
d’aquest Consell Comarcal Sra. A.G.B. 

865 16/10/2019 

Aprovació de la certificació núm. 2 de les obres d’ 
“Habilitació de la capella de “Cal Clarassó” com oficina de 
turisme de Santpedor”, que s’inscriuen en el marc del 
projecte “El geoturisme com a eix vertebrador per la 
dinamització turística i econòmica del Bages del PO FEDER 
2014-2020 eix 6” 

866 16/10/2019 

Aprovació pagament, en concepte de la part proporcional 
d’honoraris corresponents a la certificació d’obra núm. 4, del 
preu del contracte de serveis consistents en la direcció de 
l’obra Projecte d’obres de les actuacions d’adequació i 
millora de les obres executades en base al projecte 
“Desglossat núm. 3 de l’abastament a Sallent, Avinyó, Artés 
i Calders” 

867 17/10/2019 

Aprovar el pagament pel servei consistent en materials 
divulgatius sobre els assajos de recuperació de la mongeta 
de Castellfollit del Boix i les particularitats de la mongeta de 
Castellfollit del Boix a Fundació Miquel Agustí per la 
conservació, millora i promoció de les varietats agrícoles 
tradicionals (COMVAC) 

868 17/10/2019 
Aprovació factura servei menjador escolar (alumnes 
becats), curs 18/19. 

869 21/10/2019 

Aprovació pagament de la cinquena fracció del contracte de 
serveis d’atenció domiciliària, pels municipis d’Aguilar de 
Segarra, Castellfollit del Boix, Fonollosa, Rajadell i Sant 
Salvador de Guardiola - CS 35/2019 

870 21/10/2019 
Aprovació despesa i pagament de la plantilla Avada de 
Theme Fusion per Wordpress. 

871 21/10/2019 Aprovació despeses 
872 22/10/2019 Aprovació despeses 
873 22/10/2019 Aprovació despeses 
874 22/10/2019 Aprovació liquidació dietes membre tribunal de selecció. 

875 22/10/2019 

Aprovació pagament novena fracció del preu del contracte 
del subministrament d’un vehicle per l’Àrea d’Ensenyament 
del Consell Comarcal del Bages en la modalitat de rènting 

876 22/10/2019 

Aprovació del pagament de la fracció corresponent al mes 
de setembre del preu de l’Acord marc del servei de 
manteniment d’ascensors, any 2019 

877 22/10/2019 

Aprovació del pagament de la fracció corresponent al mes 
d’octubre del preu del contracte de prestació de servei 
d’estacionament al pàrquing Muralla Sant Domènec, any 
2019 (CP 5/17) 



 

878 22/10/2019 

Aprovació del pagament de la fracció corresponent al mes 
d’octubre del preu del contracte de prestació de servei 
d’estacionament al pàrquing Muralla Sant Domènec, any 
2019 (CP 6/17) 

879 22/10/2019 

Aprovació del pagament de la fracció del lloguer del mes de 
juliol 2019 - Acord marc del subministrament d’un equip 
d’impressió i de multifunció – CSUB 6/2016 

880 22/10/2019 

Aprovació pagament de la quota anual del conveni entre el 
Consorci Administració Oberta de Catalunya i el Consell 
Comarcal del Bages, relatiu al tramitador electrònic 
d’expedients de contractació (TEEC), 2019 

881 22/10/2019 
Aprovació despesa i pagament bitllet avió arribada 
voluntària S.S. 

882 22/10/2019 
Aprovació despesa i pagament bitllet avió arribada 
voluntària A.R. 

883 22/10/2019 Aprovació reintegrament F. Merida Barrero 

884 22/10/2019 
Aprovació despeses a justificar Sr. P. Vilarasau (despesa 
ITV) 

885 22/10/2019 

Aprovació liquidació econòmica 100% conveni de 
col•laboració per a la prestació del servei de transport no 
obligatori d’alumnes, curs 2018-2019, a l’Ajuntament 
d’Avinyó. 

886 23/10/2019 

Aprovació despeses suplertes Sra. A. Pascual (taxes 
inscripció al Registre Central d’Estrangers de les voluntàries 
A.R. i S.S.) 

887 23/10/2019 

Aprovació despesa i pagament al Consorci per a la 
Normalització Lingüística matriculació curs català de la 
voluntària A.R. 

888 23/10/2019 
Aprovar el 3r pagament pel servei d'insercions publicitàries 
digitals i en paper al Diari ARA 

889 23/10/2019 
Indemnitzacions per raó del servei de la Sra. C.R.S., un cop 
finalitzada la seva relació laboral. 

890 24/10/2019 

Adjudicar contracte menor de serveis consistent en en la 
realització d'un informe de prospecció de les demandes de 
formació i perfils professionals de les empreses a l’empresa 
Pimec 

891 24/10/2019 

Aprovació del pagament, en concepte de la part 
proporcional dels honoraris corresponents a la certificació 
d’obra núm. 3, del preu del contracte de serveis consistents 
en la direcció facultativa del projecte d’habilitació de la 
Capella de Cal Clarassó com Oficina de Turisme de 
Santpedor, que s’inscriu en el marc del projecte “El 
geoturisme com a eix vertebrador per la dinamització 
turística i econòmica del Bages del PO FEDER 2014-2020 
eix 6” 



 

892 24/10/2019 

Aprovació del pagament, en concepte de la part 
proporcional dels honoraris corresponents a la certificació 
d’obra núm. 2, del preu del contracte de serveis consistents 
en la direcció facultativa del projecte d’habilitació de la 
Capella de Cal Clarassó com Oficina de Turisme de 
Santpedor, que s’inscriu en el marc del projecte “El 
geoturisme com a eix vertebrador per la dinamització 
turística i econòmica del Bages del PO FEDER 2014-2020 
eix 6” 

893 24/10/2019 

Aprovació del pagament, en concepte de la part 
proporcional dels honoraris corresponents a la certificació 
d’obra núm. 1, del preu del contracte de serveis consistents 
en la direcció facultativa del projecte d’habilitació de la 
Capella de Cal Clarassó com Oficina de Turisme de 
Santpedor, que s’inscriu en el marc del projecte “El 
geoturisme com a eix vertebrador per la dinamització 
turística i econòmica del Bages del PO FEDER 2014-2020 
eix 6” 

894 24/10/2019 

Aprovació de la certificació núm. 4 de l’obra “Rehabilitació 
de les tines dels Manxons”, que s’inscriu en el marc del 
projecte “El geoturisme com a eix vertebrador per la 
dinamització turística i econòmica del Bages del PO FEDER 
2014-2020 eix 6” 

895 25/10/2019 

Aprovació pagament nòmines d’endarreriments del personal 
al servei del Consell Comarcal, corresponents al període 
gener-agost de 2019. 

896 25/10/2019 
Deducció salarial convocatòria de vaga general convocada 
el dia 18 d’octubre de 2019. 

897 25/10/2019 

Adjudicar contractació de serveis consistent en la 
planificació, preparació, difusió i dinamització d'una jornada 
a l'empresa Cambra de Comerç i Industria de Manresa 

898 25/10/2019 

Adjudicar contracte menor de serveis consistent en la 
promoció i millorament de l'associacionisme empresarial als 
polígons d'activitat econòmica del Bages 

899 25/10/2019 

Indemnitzacions per raó del servei personal laboral 
contractat en el marc de la convocatòria TSF 200/2018, 
octubre de 2019. 

900 25/10/2019 
Indemnitzacions per raó del servei personal funcionari, 
octubre de 2019. 

901 25/10/2019 
Indemnitzacions per raó del servei personal laboral, octubre 
de 2019. 



 

902 25/10/2019 

Aprovació del pagament de la fracció corresponent a 2 
reconeixements mèdics - Contracte de serveis prevenció de 
riscos laborals, en la seva vessant de servei de prevenció 
de riscos laborals en les especialitats de seguretat, higiene, 
ergonomia i vigilància de la salut - LOT 2 - CS 11/19 

903 25/10/2019 

Aprovació del pagament de les fraccions corresponents al 
mes de juliol, agost i setembre del preu del contracte de 
serveis d’internet del Consell Comarcal del Bages, any 
2019, CS 116/17 

904 25/10/2019 Aprovació despeses suplertes Srs. Consellers. 

905 25/10/2019 

Aprovació pagament Aigües de Manresa, SA (gestió 
sistema d’abastament aigua en alta Bages-Cardener, 3r. 
trimestre 2019) 

906 25/10/2019 

Licitació contracte del servei de recollida, transport, 
distribució i lliurament de 5.281 exemplars de la guia de 
viatge del Geoparc; 1.312 exemplars en català, 1.312 en 
castellà i 2.657 en francès a diversos establiments de 
Catalunya CS 132/2019 

907 25/10/2019 Aprovació factures amb despesa prèvia. 
908 25/10/2019 Canvi nom creditor despesa i aprovació pagament 
909 25/10/2019 Pagament desplaçaments voluntària A.R. 
910 25/10/2019 Pagament mensual voluntària S.S. – novembre de 2019 
911 25/10/2019 Pagament mensual voluntària A.R. – novembre de 2019 
912 25/10/2019 Aprovació comprovants aportats per la Sra. M. Vila 
913 25/10/2019 Aprovació despeses 

914 25/10/2019 

Aprovació pagament del contracte de serveis de disseny, 
maquetació, impressió i lliurament de diversos documents 
del Consell Comarcal del Bages - Lot 5, CS 88/19 

915 29/10/2019 

Aprovació de la certificació núm. 1 de les obres del Centre 
d’Interpretació Enoturístic l’Escorxador, “Espai 
d’Experiències”, de Navàs, que s’inscriuen en el marc del 
projecte “El geoturisme com a eix vertebrador per la 
dinamització turística i econòmica del Bages del PO FEDER 
2014-2020 eix 6” 

916 29/10/2019 

Aprovació de la certificació núm. 3 de les obres del Centre 
d’Interpretació Enoturístic l’Escorxador, “Espai 
d’Experiències”, de Navàs, que s’inscriuen en el marc del 
projecte “El geoturisme com a eix vertebrador per la 
dinamització turística i econòmica del Bages del PO FEDER 
2014-2020 eix 6” 



 

917 29/10/2019 

Aprovació de la certificació núm. 2 de les obres del Centre 
d’Interpretació Enoturístic l’Escorxador, “Espai 
d’Experiències”, de Navàs, que s’inscriuen en el marc del 
projecte “El geoturisme com a eix vertebrador per la 
dinamització turística i econòmica del Bages del PO FEDER 
2014-2020 eix 6” 

918 29/10/2019 

Aprovació del pagament, en concepte de la part 
proporcional dels honoraris corresponents a la certificació 
d’obra núm. 3, del preu del contracte de serveis consistents 
en la direcció facultativa del projecte d’obres del Centre 
d’Interpretació Enoturístic l’Escorxador, “Espai 
d’Experiències” de Navàs, que s’inscriu en el marc del 
projecte “El geoturisme com a eix vertebrador per la 
dinamització turística i econòmica del Bages del PO FEDER 
2014-2020 eix 6” 

919 29/10/2019 

Aprovació del pagament, en concepte de la part 
proporcional dels honoraris corresponents a la certificació 
d’obra núm. 1, del preu del contracte de serveis consistents 
en la direcció facultativa del projecte d’obres del Centre 
d’Interpretació Enoturístic l’Escorxador, “Espai 
d’Experiències” de Navàs, que s’inscriu en el marc del 
projecte “El geoturisme com a eix vertebrador per la 
dinamització turística i econòmica del Bages del PO FEDER 
2014-2020 eix 6” 

920 29/10/2019 

Aprovació del pagament, en concepte de la part 
proporcional dels honoraris corresponents a la certificació 
d’obra núm. 2, del preu del contracte de serveis consistents 
en la direcció facultativa del projecte d’obres del Centre 
d’Interpretació Enoturístic l’Escorxador, “Espai 
d’Experiències” de Navàs, que s’inscriu en el marc del 
projecte “El geoturisme com a eix vertebrador per la 
dinamització turística i econòmica del Bages del PO FEDER 
2014-2020 eix 6” 

921 29/10/2019 Pagament lloguer pis voluntaris joventut, novembre-2019. 

922 29/10/2019 

Adquisició del servei de manteniment d’ascensors a través 
de l’Acord marc de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques i del Consorci Català pel Desenvolupament 
Local (expedient 2014.05) 

923 29/10/2019 Aprovació despesa i pagament factures directes 

924 29/10/2019 
Aprovació despesa i pagament factures subministrament 
energia elèctrica “Abastament d’aigua Bages- Llobregat. 



 

925 29/10/2019 

Aprovació del pagament, en concepte de la part 
proporcional dels honoraris corresponents a la certificació 
d’obra núm. 1, del preu del contracte de serveis consistents 
en la direcció facultativa del projecte de rehabilitació de la 
Casa Torres Amat com a Centre d’Interpretació i Museu 
Geoparc, que s’inscriu en el marc del projecte “El 
geoturisme com a eix vertebrador per la dinamització 
turística i econòmica del Bages del PO FEDER 2014-2020 
eix 6” 

926 29/10/2019 

Adjudicar el contracte menor de producció i 
subministrament de 1.500 bufs de marxandatge pel projecte 
explora el Bages a Lyreco España SL 

927 29/10/2019 

Aprovació pagament quotes Seguretat Social corresponents 
al mes de setembre 2019 i endarreriments de gener a agost 
de 2019. 

928 29/10/2019 
Aprovació pagament retribucions dels càrrecs electes del 
Consell Comarcal corresponents al mes d’octubre de 2019. 

929 29/10/2019 
Aprovació pagament nòmines del personal al servei del 
Consell Comarcal, corresponents al mes d’octubre de 2019.

930 30/10/2019 Aprovació despeses 

931 30/10/2019 

Pagament restant aportació econòmica conveni per a dur a 
terme l’actuació: “Promoció i millora dels polígons i les 
empreses del Bages 2018”. 

932 30/10/2019 

Aprovació de la certificació núm. 4 de les obres del Centre 
d’Interpretació Enoturístic l’Escorxador, “Espai 
d’Experiències”, de Navàs, que s’inscriuen en el marc del 
projecte “El geoturisme com a eix vertebrador per la 
dinamització turística i econòmica del Bages del PO FEDER 
2014-2020 eix 6” 

933 30/10/2019 Aprovació despeses suplertes Sr. A.Comas 

934 31/10/2019 

Adjudicació del contracte menor del servei de transport 
EAS-T3-NO (tornada), per al transport d’alumnes, durant el 
període de l’1 de novembre al 29 de novembre de 2019 (cs 
126/2019) 

935 31/10/2019 

Adjudicació del contracte menor del servei de transport ILL-
02-NO, per al transport adaptat d’alumnes, durant el 
període de l’1 de novembre al 29 de novembre de 2019 (cs 
124/2019) 

936 31/10/2019 

Adjudicació del contracte menor del servei de transport LT-
A-5, per al transport adaptat d’alumnes, durant el període 
de l’1 de novembre al 29 de novembre de 2019 (cs 
123/2019) 



 

937 31/10/2019 

Adjudicació del contracte menor del servei de transport 
SBS-01-O- bus 2, per al transport d’alumnes, durant el 
període de l’1 de novembre al 29 de novembre de 2019 (cs 
122/2019) 

938 31/10/2019 

Adjudicació del contracte menor del servei de taxi JDM-T10-
EE per al transport d’alumnes, durant el període de l’1 de 
novembre al 29 de novembre de 2019 (cs 121/2019) 

939 31/10/2019 
Aprovació despeses menors ocasionades per aquest 
Consell Comarcal. 

940 31/10/2019 

Aprovació del pagament, en concepte de la part 
proporcional dels honoraris corresponents a la certificació 
d’obra núm. 5, del preu del contracte de serveis consistents 
en la direcció facultativa del projecte d’obres del Centre 
d’Interpretació Enoturístic l’Escorxador, “Espai 
d’Experiències” de Navàs, que s’inscriu en el marc del 
projecte “El geoturisme com a eix vertebrador per la 
dinamització turística i econòmica del Bages del PO FEDER 
2014-2020 eix 6” 

941 31/10/2019 

Aprovació del pagament, en concepte de la part 
proporcional dels honoraris corresponents a la certificació 
d’obra núm. 4, del preu del contracte de serveis consistents 
en la direcció facultativa del projecte d’obres del Centre 
d’Interpretació Enoturístic l’Escorxador, “Espai 
d’Experiències” de Navàs, que s’inscriu en el marc del 
projecte “El geoturisme com a eix vertebrador per la 
dinamització turística i econòmica del Bages del PO FEDER 
2014-2020 eix 6” 

942 31/10/2019 

Aprovació de la certificació núm. 5 de les obres del Centre 
d’Interpretació Enoturístic l’Escorxador, “Espai 
d’Experiències”, de Navàs, que s’inscriuen en el marc del 
projecte “El geoturisme com a eix vertebrador per la 
dinamització turística i econòmica del Bages del PO FEDER 
2014-2020 eix 6” 

943 31/10/2019 

Adjudicació del contracte menor del servei de taxi EPF-T1-
NO per al transport d’alumnes, durant el període de l’1 de 
novembre al 29 de novembre de 2019 (cs120/2019) 

944 31/10/2019 

Adjudicació del contracte menor del servei de taxi ESE-T3-
NO per al transport d’alumnes, durant el període de l’1 de 
novembre al 29 de novembre de 2019 (cs119/2019) 

945 31/10/2019 

Adjudicació del contracte menor del servei de transport 
EAS-T3-NO (anada), per al transport d’alumnes, durant el 
període de l’1 de novembre al 29 de novembre de 2019 (cs 
125/2019) 

946 31/10/2019 Aprovació despeses 



 

947 05/11/2019 

Adjudicar contracte menor de serveis consistent en els 
serveis de premsa, comunicació i gestió de xarxes socials 
del Consell Comarcal del Bages, exceptuant l’Àrea de 
Turisme, durant els mesos de novembre i desembre de 
2019, a CatPress Serveis de Comunicació, S.L. 

948 05/11/2019 Aprovació despeses a justificar Sr. V.Cano 

949 05/11/2019 

Aprovació indemnitzacions per l’assistència efectiva dels 
consellers/eres comarcals als òrgans col•legiats durant el 
mes d’octubre de 2019 

950 05/11/2019 Aprovació factures servei transport escolar, curs 19/20. 

951 05/11/2019 

Aprovació pagament del contracte de serveis de disseny, 
maquetació, impressió i lliurament de diversos documents 
del Consell Comarcal del Bages - Lot 1, Lot 2 - CS 88/19 

952 05/11/2019 

Aprovació pagament de la tercera fracció del contracte de 
serveis de conservació/restauració per a atendre les 
necessitats de l’Arxiu Comarcal del Bages - CS 64/19 

953 05/11/2019 

Aprovació pagament de l’onzena i última fracció del preu 
del contracte menor de serveis consistent en el Servei 
d’Atenció Integral comarcal per a persones LGTBI (SAI 
LGTBI Bages) – CS 94/18 

954 06/11/2019 

Deixar sense efectes el decret de presidència núm. 
542/2019 de data 23 de setembre de 2019, d’aprovació del 
pagament del servei de transport escolar 

955 06/11/2019 

Aprovar el 3r pagament pel servei de premsa, comunicació i 
gestió de les Xarxes Socials de l'àrea de turisme a 
CatPress Serveis de Comunicació, SL 

956 06/11/2019 Aprovació factures Bages-Llobregat, 3r trim.2019 
957 06/11/2019 Aprovació factures Bages-Cardener, 3r trim.2019 
958 06/11/2019 Aprovació factures servei transport escolar, curs 19/20. 

959 06/11/2019 
Aprovació factures servei transport escolar (adaptat), curs 
19/20. 

960 06/11/2019 

Adjudicar el contracte menor per al servei de vetlladors 
durant el període del 7 de novembre al 29 de novembre 
2019 

 
 
La Sra. Presidenta obre el torn de paraules perquè els portaveus dels grups 
comarcals puguin formular mocions sobre qüestions de control i fiscalització dels 
altres òrgans de govern.  
 
No se’n formulen 
 
 
2.4. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ALTRES ÒRGANS DE GOVERN DEL 
PARC GEOLÒGIC I MINER DE LA CATALUNYA CENTRAL. 
 
RELACIÓ DE DECRETS (PUNT 2.4. DE L'ORDRE DEL DIA) - PLE 25.11.2019



 

DECRETS DE PRESIDÈNCIA - 2019 
	
Número Data Concepte 

3 20/09/2019 

Aprovació pagament de la primera i segona fracció del 
contracte del servei de transport col·lectiu per realitzar a 
les sortides que té planificades el Parc Geològic i Miner 
de la Catalunya Central per al 2019 – CS 2/2019 

	
   
DECRETS DE GERÈNCIA - 2019 

Número Data Concepte 

32 18/07/2019 Aprovació despeses a justificar Sr. F.Climent Costa. 
33 31/10/2019 Aprovació despeses 
34 31/10/2019 Aprovació despeses i pagament. 
35 31/10/2019 Aprovació despeses suplertes Sr. F. Climent 

36 06/11/2019 
Adjudicar el Contracte Menor de Subministrament d'un 
projector pel centre de visitants del Geoparc l'equipament 
del CATSallent a Produccions Culturals Transversal SL 

 
 
La Sra. Presidenta obre el torn de paraules perquè els portaveus dels grups 
comarcals puguin formular mocions sobre qüestions de control i fiscalització dels 
altres òrgans de govern.  
 
Pren la paraula la Sra. Montserrat Badia i Moreno portaveu del grup comarcal CP  
i demana en quin estat es troba el servei de monitoratge per al servei de 
menjador escolar, vist el decret de Presidència núm. 488 del 10 de setembre de 
2019 que declara deserta la seva licitació. 
 
Contesta la Sra. Laura Vilagrà, gerent del Consell Comarcal i diu que 
efectivament es va declarar deserta la licitació, però que es va resoldre amb un 
contracte menor per uns mesos, i posteriorment es va tornar obrir la convocatòria 
d’una nova licitació que està a punt d’adjudicar-se. 
 
Pren la paraula la Sra. Badia i en referència el decret gerència núm. 544 de la 
compra d’unes fundes Samsung Galaxy, demana si són pel personal del Consell. 
 
Pren la paraula la Sra. Laura Vilagrà, i manifesta que es van canviar els mòbils a 
través d’una compra agregada i en aquest decret es la compra de les fundes 
corresponents.  
 
 
3.-  ÀREA DE PRESIDÈNCIA I VICEPRESIDÈNCIA 
 
3.1. DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 514/19, DE 
17 DE SETEMBRE,  DE DELEGACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA I DE LA 



 

PRESIDÈNCIA DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA DEL CONSORCI VIARI DE LA 
CATALUNYA CENTRAL. 
 
DECRET514/19 
 
“Atès el que disposa l’article 14 dels Estatuts del Consorci Viari de la Catalunya 
Central el president del Consorci serà el president del Consell Comarcal del 
Bages, amb caràcter nat.  
 
Atès 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 d’organització comarcal de Catalunya, 
respecte a la representació que ostenta la Presidència del Consell Comarcal i la 
possibilitat de delegació de l’exercici de les seves atribucions.  
 
Atès l’article 84 del Reglament Orgànic Comarcal vigent pel que fa a la delegació 
de les atribucions del President del Consell Comarcal del Bages.  
 
Considerant les potestats atribuïdes a la presidència per l’article 13 del text refós 
de la Llei de l’Organització Comarcal de Catalunya – DL 4/2003, i per l'article 83 
del Reglament Orgànic Comarcal vigent.  
 

RESOLC  
 

PRIMER.- Delegar la Presidència del Consorci Viari de la Catalunya Central en el 
Sr. David Aaron López i Martí, Conseller de l’Àrea de Territori i Mobilitat.  
 
SEGON.- Delegar la Presidència de la comissió executiva del Consorci Viari de la 
Catalunya Central en el Sr. David Aaron López i Martí, Conseller de l’Àrea de 
Territori i Mobilitat.  
 
TERCER.- Formalitzar l’acceptació de les delegacions.  
 
QUART.- Comunicar la present resolució al Consorci Viari de la Catalunya 
Central. 
  
CINQUÈ.- Donar compte al Ple del Consell Comarcal del contingut d’aquesta 
resolució” 
 
La Sra. Presidenta pren la paraula i dóna explicació del contingut del decret. 
 
 
3.2. DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 520/19, DE 
18 DE SETEMBRE, DE DESIGNACIÓ DEL CONSELLER COMARCAL A LA 
COMISSIÓ EXECUTIVA DEL CONSORCI DEL BAGES PER A LA GESTIÓ DE 
RESIDUS. 
 
DECRET 520/19 
 
“Atès que a resultat de la constitució de la nova corporació per al mandat 2019-
2023, procedeix renovar les designacions en el si del Consorci del Bages per a la 
gestió de residus. 



 

 
Atès que el Ple del Consell Comarcal, sessió extraordinària de 31 de juliol de 2019, 
va aprovar la designació de membres i/o representants del Consell Comarcal que 
han d'integrar-se en el Consell Plenari, segons la relació següent: 
 
Sra. Marta Viladés i Ribera 
Sr. Juan Zapata i Lluch 
Sr. Miguel Àngel Montaña Merino 
Sr. Guillem Cabra Cortés 
 
Atès que l’apartat 1 de l’article 9 dels estatuts del Consorci literalment estableix: 
 
9.1.- Composició de la Comissió Executiva 
President/a: President/a del Consell Comarcal o conseller/a comarcal, membre 
del Consell Plenari, en qui delegui; amb caràcter nat i vot de qualitat de persistir 
l’empat a la segona votació. 
.../... 
1 vocal conseller/a comarcal, membre del Plenari, a designar pel/per la 
President/a del Consell Comarcal. 
.../...” 
 
Considerant les potestats atribuïdes a la presidència per l’article 13 del text refós 
de la Llei de l’Organització Comarcal de Catalunya – DL 4/2003, i per l'article 83 del 
Reglament Orgànic Comarcal vigent. 

 
RESOLC 

 
PRIMER.- Designar al conseller comarcal Sr. Juan Zapata i Lluch, Conseller de 
l’Àrea de Medi Ambient, membre de la Comissió Executiva del Consorci del 
Bages per a la gestió de residus, amb subjecció a l’apartat 1 de l’article 9 dels 
estatuts del Consorci. 
 
SEGON.- Formalitzar l’acceptació de la delegació i el nomenament. 
 
TERCER.- Comunicar la present resolució al Consorci del Bages per a la gestió 
de residus. 
 
QUART.- Donar compte al Ple del Consell Comarcal del contingut d’aquesta 
resolució.” 
 
La Sra. Presidenta pren la paraula i dóna explicació del contingut del decret. 
 
 
3.3. DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 554/19, DE 
27 DE SETEMBRE, DE DELEGACIÓ DE LA REPRESENTACIÓ EN 
L’ASSEMBLEA GENERAL DE L’ASSOCIACIÓ RUTES DEL ROMÀNIC. 
 
DECRET 554/19 
 
“Atès que per acord de Ple de data 31 de març de 2008, el Consell Comarcal va 
aprovar la seva adhesió a l’Associació Rutes del Romànic. 



 

 
Atès 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 d’organització comarcal de Catalunya, 
respecte a la representació que ostenta la Presidència del Consell Comarcal i la 
possibilitat de delegació de l’exercici de les seves atribucions. 
 
Atès l’article 84 del Reglament Orgànic Comarcal vigent pel que fa a la delegació 
de les atribucions del President del Consell Comarcal del Bages. 
 
Considerant les potestats atribuïdes a la presidència per l’article 13 del text refós 
de la Llei de l’Organització Comarcal de Catalunya – DL 4/2003, i per l'article 83 del 
Reglament Orgànic Comarcal vigent. 

 
RESOLC 

 
PRIMER.- Delegar la representació en l’Associació Rutes del Romànic en el Sr. 
Agustí Comas i Guitó, conseller de l’Àrea de Turisme. 
 
SEGON.- Formalitzar l’acceptació del nomenament. 
 
TERCER.- Comunicar la present resolució a l’Associació Rutes del Romànic. 
 
QUART.- Donar compte al Ple del Consell Comarcal del contingut d’aquesta 
resolució.” 
 
La Sra. Presidenta pren la paraula i dóna explicació del contingut del decret. 
 
 
3.4. DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 595/19, DE 
21 D’OCTUBRE,  DE DELEGACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA DEL CONSELL 
D’ALCALDES. 
 
DECRET 595/19 
 
“Atès el que disposa l’article 12 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Organització Comarcal. 
 
Atès el que disposa l’article 45 del Reglament Orgànic Comarcal respecte a la 
delegació de la Presidència del Consell d’Alcaldes. 
 
Atès que en la sessió extraordinària del Consell d’Alcaldes de data 25 de 
setembre de 2019 es va realitzar la consulta de delegació del Consell d’Alcaldes 
de la comarca en el conseller comarcal Sr. Eloi Hernàndez i Mosella. 
 
Atès el que disposa l’article 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú. 
 
Considerant les potestats atribuïdes a la presidència per l’article 13 del text 
refós de la Llei de l’Organització Comarcal de Catalunya – DL 4/2003, i per 
l'article 83 del Reglament Orgànic Comarcal vigent. 



 

 

RESOLC 

 

PRIMER.- Delegar la presidència del Consell d’Alcaldes de la comarca en el 
conseller comarcal Sr. Eloi Hernàndez i Mosella. 
 
SEGON.- Formalitzar l’acceptació del nomenament. 
 

TERCER.- Donar compte al ple del Consell Comarcal del contingut d’aquesta 
resolució.” 
 
La Sra. Presidenta pren la paraula i dóna explicació del contingut del decret. 
 
 
3.5. DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 634/19, DE 
31 D’OCTUBRE,  D’ACCEPTACIÓ DELS RECURSOS TÈCNICS I MATERIALS 
ATORGATS PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA CORRESPONENTS AL 
CATÀLEG DE SERVEIS DE L’ANY 2019, EN EL MARC DEL PLA DE “XARXA 
DE GOVERNS LOCALS 2016-2019”. 
 
DECRET 634/19 
 
“Atès que per decret de la Presidència delegada de l’Àrea d’Innovació, 
Governs Locals i Cohesió Territorial de la Diputació de Barcelona de data 14 
d’octubre de 2019 s’aprova concedir un recurs material per a la realització 
de l’actuació: “Assistència als tribunals i òrgans de selecció per una borsa de 
AODL de Turisme”, en el marc del catàleg de serveis de l’any 2019 del Pla 
“Xarxa de Governs locals 2016-2019”. 
 
Atès que per decret de la Presidència delegada de l’Àrea de Cohesió Social, 
Ciutadania i Benestar de la Diputació de Barcelona de data 13 de setembre de 
2019 s’aprova concedir un recurs material per a la realització de l’actuació: 
“Sensibilització en convivència, diversitat i drets civils al Bages”, en el marc del 
catàleg de serveis de l’any 2019 del Pla “Xarxa de Governs locals 2016-2019”. 
 
Atès que per decret de la Presidència delegada de l’Àrea de Cohesió Social, 
Ciutadania i Benestar de la Diputació de Barcelona de data 13 de setembre de 
2019 s’aprova concedir un recurs tècnic per a la realització de l’actuació: “Xarxa 
de ciutadania per la Diversitat i la Convivència al Bages”, en el marc del 
catàleg de serveis de l’any 2019 del Pla “Xarxa de Governs locals 2016-2019”. 
 
Atès que per decret de la Presidència delegada de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns de la Diputació de Barcelona de data 17 
de setembre de 2019 s’aprova concedir un recurs tècnic per a la realització de 
l’actuació: “Autoritzar la implantació de la Gestió Digital de la Despesa al 
Consell Comarcal del Bages”, en el marc del protocol del conveni de 
l’assumpció de l’assistència a la Gestió Econòmica local. 
 
Considerant les potestats atribuïdes a la presidència per l’article 13 del Text 
refós de la Llei de l’Organització Comarcal de Catalunya – DL 4/2003, i per 
l'article 83 del Reglament Orgànic Comarcal vigent. 



 

 

RESOLC 
 

PRIMER.- Acceptar els recursos tècnics i materials atorgats per la 
Diputació de Barcelona corresponents al catàleg de serveis de l’any 2019, 
en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” que tot seguit es 
detallen: 
 
Codi XGL: 19/Y/277156 
Instrument d’ajut: catàleg de serveis 2019 – Ajut material 
Actuació: Assistència als tribunals i òrgans de selecció per una borsa de AODL 
de Turisme 
 
Codi XGL: 19/Y/275731 
Instrument d’ajut: catàleg de serveis 2019 – Ajut material 
Actuació: Sensibilització en convivència, diversitat i drets civils al Bages. 
 
Codi XGL: 19/Y/276150 
Instrument d’ajut: catàleg de serveis 2019 – Ajut tècnic 
Actuació: Xarxa de Ciutadania per la Diversitat i la Convivència al Bages 
 
SEGON.- Acceptar el recurs consistent en l’assistència tècnica de la Diputació de 
Barcelona en matèria pressupostària i comptable al Consell Comarcal del Bages 
per implantar la Gestió Digital de la Despesa del Consell Comarcal del Bages. 
 
TERCER.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple del Consell Comarcal.” 
 
La Sra. Presidenta pren la paraula i dóna explicació del contingut del decret. 
 
 
3.6. DICTAMEN DE MODIFICACIÓ DE L’ÀREA DE SERVEIS SOCIALS 
D’ATENCIÓ ESPECIALITZADA, ACOLLIDA, INTEGRACIÓ I GENT GRAN DEL 
CONSELL COMARCAL DEL BAGES. 
 
“Atès que per acord de Ple de data 19 de juliol de 2019 es va constituir la 
corporació comarcal per al mandat 2019-2023. 
 
Atès que per acord de Ple de 31 de juliol de 2019 es va aprovar les àrees de 
gestió del Consell Comarcal del Bages per al mandat 2019-2013. 
 
Atès que és necessari modificar l’Àrea de Serveis Socials d’Atenció 
Especialitzada, Acollida, Integració i Gent Gran, així com la seva divisió en dos 
serveis, de manera que l’aprovació d’aquesta s’adapta a l’anàlisi, diagnosi i millora 
de l’estructura organitzativa i de llocs de treball del Consell Comarcal realitzat per 
encàrrec de l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona: 
 
- Servei Especialitzat d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència  
- Servei d’Inclusió Social, Acollida i Envelliment 
 



 

Atès que l’art. 7.1 b) del Reglament Orgànic Comarcal estableix que li correspon 
al Ple “Establir l’organització del consell comarcal. Determinar l’organigrama 
comarcal i fixar el nombre i la composició dels òrgans col·legiats, d’acord amb les 
limitacions establertes per les disposicions administratives d’aplicació i per aquest 
Reglament. ../..”. 

 
La Presidenta del Consell Comarcal proposa al Ple de la Corporació l’adopció del 
següent 
 

ACORD 
 
Modificar l’Àrea de Serveis Socials d’Atenció Especialitzada, Acollida, Integració i 
Gent Gran del Consell Comarcal del Bages per al mandat 2015-2019, d’acord 
amb l’estructuració que s’especifica a continuació: 
 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA I VICEPRESIDÈNCIA 
- Serveis Generals 
- Comunicació 
- Registre i Atenció al públic  
 
ÀREA D’ADMINISTRACIÓ 
- Recursos Humans  
- Serveis Financers 
- Administració Electrònica 
 
ÀREA DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS, DONES I POLÍTIQUES D’IGUALTAT 
- Serveis Socials Bàsics, Dones i Polítiques d'Igualtat 
 
ÀREA D’ATENCIÓ SOCIAL ESPECIALITZADA 
- Servei Especialitzat d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència  
- Servei d’Inclusió Social, Acollida i Envelliment 
 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT COMARCAL  
- Promoció comarcal i dinamització socioeconòmica 
- Programes d’ocupació 
 
ÀREA DE TURISME 
- Turisme 
 
ÀREA DE TERRITORI I MOBILITAT 
- Territori  
- Mobilitat 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT  
- Medi Ambient 
- Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental 
 



 

ÀREA D’EDUCACIÓ I CULTURA 
- Educació 
- Cultura 
 
ÀREA JOVENTUT I HABITATGE 
- Joventut 
- Habitatge 
 
ÀREA DE SUPORT ALS MUNICIPIS I CONSUM 
- Servei d’Informàtica i suport als municipis 
- Oficina comarcal d’informació al consumidor 
 

 
Pren la paraula la Sra. Presidenta i manifesta que aquest dictamen correspon a 
modificar l’Àrea de Serveis Socials d’Atenció Especialitzada, Acollida, Integració i 
Gent Gran, del Consell Comarcal del Bages. Es modifica el nom de l’àrea i es 
divideix l’àrea en dos serveis quedant establerts de la següent manera: 
 
ÀREA D’ATENCIÓ SOCIAL ESPECIALITZADA 
- Servei Especialitzat d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència  
- Servei d’Inclusió Social, Acollida i Envelliment 
 
Proposen aquesta modificació, a petició dels tècnics i tècniques del Consell i per 
donar compliment a la recomanació de la Diputació que va ser l’encarregada de 
fer l’anàlisi, diagnosi i millora de l’estructura organitzativa i de llocs de treball del 
Consell Comarcal. 
 
La Sra. Presidenta obre el debat, donant la paraula als portaveus sense que es 
faci cap intervenció.  
 
Sotmès a votació el dictamen, queda aprovat per 18 vots favorables (10 del grup 
comarcal d’ERC-AM, 7 del grup comarcal JxC i 1 grup comarcal ECG) i 9 
abstencions (6 grup comarcal CP, 2 grup comarcal CUP i 1 grup comarcal Cs). 
 
 
3.7. DICTAMEN D’APROVACIÓ DEL CODI DE CONDUCTA DELS ALTS 
CÀRRECS DEL CONSELL COMARCAL DEL BAGES. 
 
“D’acord amb l’article 55.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, els ens locals han 
d’aprovar un codi de conducta de llurs alts càrrecs..   
 
En el marc del conveni de la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya 
(XGTC), integrada per la Generalitat de Catalunya, el Consorci Administració 
Oberta de Catalunya (Consorci AOC), les diputacions de Barcelona, Girona, 
Lleida i Tarragona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), 
es va crear un grup de treball per elaborar un model de codi de conducta dels alts 
càrrecs de l’Administració local que pogués ser adoptat pels ens locals de 
Catalunya.  



 

 

 
El grup de treball esmentat ha elaborat un model de codi de conducta dels alts 
càrrecs de l’Administració local. Aquest codi conté els principis ètics i de bon 
govern a què s’han de sotmetre els alts càrrecs, així com les normes de conducta 
per les quals s’han de regir, que inclouen, a més d’uns compromisos generals, 
els compromisos en relació amb els conflictes d’interessos i grups d’interès i els 
compromisos en relació amb la ciutadania.  
 
El model de codi de conducta esmentat s’ha tramès a tots els ens locals del país 
juntament amb una guia per a la seva aplicació, perquè, si ho consideren oportú, 
l’adoptin com a propi introduint-hi, si escau, les modificacions que creguin 
necessàries.  
 
Atès que el codi de conducta elaborat per la Xarxa de Governs Transparents de 
Catalunya es considera un instrument idoni per regular el comportament ètic dels 
alts càrrecs d’aquest ens local, així com per complir amb el mandat contingut a la 
Llei 19/2014, de, 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern. 
 
Atès que en data  6 de novembre de 2019 es va informar pel Consell d’Alcaldes. 
 
Atès que es considera la creació d’una comissió de seguiment com la fórmula 
més adequada per vetllar pel compliment del Codi de conducta dels alts càrrecs 
del Consell Comarcal del Bages.  
 
El Conseller de l’Àrea de presidència i vicepresidència proposa al ple de la 
corporació l’adopció dels següents: 

 
ACORDS 

 
Primer. Aprovar el Codi de conducta dels alts càrrecs del Consell Comarcal del 
Bages el text íntegre del qual s’annexa a la present resolució. 
 
Segon. Aprovar la creació de la Comissió de Seguiment del Codi de Conducta 
dels Alts Càrrecs del Consell Comarcal del Bages. 
 
Tercer. Demanar als grups polítics comarcals que designin el seus representants 
en l’esmentada Comissió de Seguiment del Codi de Conducta dels Alts Càrrecs 
del Consell.  
 
Quart.  Fer públic aquest Acord i el Codi de conducta en el Portal de la 
transparència del Consell Comarcal del Bages i comunicar-ne l’aprovació a la 
Xarxa de Governs Transparents de Catalunya.” 
 
“Model de codi de conducta dels alts càrrecs els ens locals 
 
Xarxa de Governs Transparents de  

 

Catalunya Març de 2017 
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 Introducció 
 
La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern estableix que els ens locals han d’elaborar un codi de conducta de llurs 
alts càrrecs que concreti i desenvolupi els principis d’actuació establerts en aquesta 
llei, n’estableixi altres d’addicionals, si escau, i determini les conseqüències d’incomplir-
los. 
 
Aquest codi dona compliment al mandat previst en l’article 55.3 de la Llei 19/2014, del 
29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 

 
 
 Objecte 

 

Aquest codi té dos objectius fonamentals: 
 

• Establir els principis ètics que han de guiar l’actuació dels alts càrrecs dels ens 
locals i les normes de conducta que se’n deriven. 

 
• Determinar els principis de bon govern que han de servir per fomentar una millor 

actuació dels ens locals. 
 
 
 
 Àmbit subjectiu 

 

El present codi és aplicable als alts càrrecs dels ens locals. Als efectes del codi 
tenen la condició d’alts càrrecs: 
 
 
• Els membres de la corporació, en la seva condició de representants electes. 

 
• Els titulars d’òrgans superiors i directius, segons la definició de la normativa en 

matèria de règim local. 
 

 
• Els titulars o membres dels òrgans de govern i càrrecs directius dels organismes 

autònoms, entitats públiques empresarials locals i societats mercantils locals amb 
capital social íntegrament públic. 

 
 
 
 Principis ètics i de bon govern 

 

Principis ètics 
 
Les persones subjectes a l’àmbit d’aplicació d’aquest codi han d’actuar, en l’exercici de 
les seves funcions, d’acord amb els principis ètics següents: 
 
 
• Respecte als drets fonamentals i les llibertats públiques. 

 
• Integritat i exemplaritat com a criteris essencials en l’exercici del seu càrrec i en 

benefici exclusiu dels interessos públics. 



 

• Igualtat de tracte de totes les persones i la no-discriminació per raons de 
naixement, ètnia, gènere, opinió, diversitat funcional o qualsevol altra condició o 
circumstància personal o social. 

 
• Imparcialitat, independència i neutralitat, garantint les condicions necessàries 

per a una actuació independent i no condicionada per conflicte d’interessos. 
 
• Responsabilitat i professionalitat en les seves actuacions. 

 

 
 
Principis de bon govern 
 
• Satisfacció de l’interès públic general: actuar amb l’objectiu d’aconseguir la 

satisfacció dels interessos generals de la ciutadania, que es fonamenta en la 
imparcialitat i l’interès comú. 

 
• Transparència i rendició de comptes: treballar per garantir la transparència de les 

actuacions i decisions dels ens locals i retre comptes a  la  ciutadania  de  les 
decisions i actuacions administratives que s’adoptin per garantir el dret de  la 
ciutadania a una informació accessible i comprensible. 

 
• Participació: facilitar mecanismes de participació amb tots els sectors socials del 

municipi, i tenir en consideració les seves aportacions en l’adopció i la presa de 
decisions, així com en la introducció de mecanismes d’avaluació dels serveis i les 
polítiques públiques. 

 
• Qualitat: assegurar la qualitat dels serveis que són competència de l’ens locals per 

garantir el compliment dels seus compromisos, tant pel que fa al procés com al 
resultat. 

 
• Accessibilitat i simplificació: impulsar una administració accessible i receptiva a 

les peticions de les persones, mitjançant l’ús d’un llenguatge administratiu clar i 
comprensible i garantir l’equitat en l’accés als serveis, als recursos i a la informació 
sobre les matèries o els assumptes que els usuaris tinguin dret a conèixer, 
respectant sempre la protecció de dades i el dret a la privacitat. 

 
• Agilitat, eficàcia i eficiència: actuar amb proporcionalitat, garantint el bon ús dels 

béns públics, i respondre amb agilitat les necessitats de la ciutadania per mantenir i 
enfortir la confiança dipositada mitjançant el sufragi universal. 

 
• Col·laboració i coordinació interadministrativa: establir mecanismes de 

coordinació entre les administracions, i cercar i implantar fórmules d’integració 
d’informació i serveis. 

 
• Modernització i millora contínua: impulsar la modernització i la millora de la 

gestió contínua de l’Administració local, de manera que s’orienti a satisfer les 
necessitats de la ciutadania i s’incrementi la qualitat dels serveis. 

 
• Desenvolupament d’una cultura ètica en l’organització de l’ens local, que incorpori 

el vessant ètic en el seu desplegament normatiu i competencial, així com en la 
prestació dels serveis. 



 

 Normes de conducta dels alts càrrecs 
 

Compromisos generals 
 
• Exercir les funcions encomanades amb objectivitat i veracitat. No difondre 

falsedats ni utilitzar-ne com a fonament de la pròpia actuació. 
 
• Formular, a l’inici del mandat i/o del nomenament, la declaració de béns i drets 

patrimonials i de les activitats que es desenvolupen en el moment del 
nomenament. Aquesta declaració s’ha d’actualitzar en qualsevol moment del 
mandat sempre que variïn les circumstàncies o els fets, així com a la finalització o 
cessament del mandat. Aquest compromís s’entén sens perjudici del compliment de 
les obligacions establertes en matèria d’incompatibilitats. 

 

 
Compromisos en relació amb els conflictes d’interessos i grups d’interès 
 
Existeix conflicte d’interessos quan concorren interessos  públics  i privats  de tal 
manera que poden afectar l’actuació independent, objectiva, imparcial i honesta en 
l’exercici de les funcions i en la presa de decisions públiques. 
 
Davant d’aquestes situacions, les persones subjectes a l’àmbit d’aplicació d’aquest 
codi han de seguir els principis següents: 
 
• Actuar amb independència i sense condicions per conflicte d’interessos públics i/o 

privats, amb objectivitat i imparcialitat, sense prejudicis ni favoritismes. 
 
• Abstenir-se de participar en els assumptes que tinguin un interès personal, directe 

o  indirecte, i també d’utilitzar el seu càrrec i/o les prerrogatives institucionals per 
atorgar-se, a si mateixes i/o a terceres persones, qualsevol tipus de benefici, ni dur 
a  terme cap tipus d’activitat privada que, directament o indirectament, entri en 
col·lisió amb els interessos públics. 

 
• No acceptar regals, donacions de particulars i d’entitats públiques o privades, fora 

d’aquells regals de cortesia que li siguin lliurats per raó del seu càrrec. En aquests 
supòsits es faran públics, a través del portal de la transparència, els béns acceptats 
com a regals, i caldrà especificar el bé o regal acceptat, l’entitat o particular que l’ha 
lliurat i la seva destinació final. En cap cas podrà ser per a ús personal de l’alt 
càrrec. 

 
• No acceptar invitacions per a àpats ni per a esdeveniments que no estiguin 

relacionats amb el seu paper institucional. En tot cas, es publicaran al portal de la 
transparència les assistències que realitzin en representació de l’entitat, amb 
especificació del dia i l’objecte de l’acte i l’entitat que lliura la invitació. 

 
• Acceptar només el pagament de viatges, desplaçaments i allotjaments per part 

d’altres administracions públiques o d’entitats públiques dependents d’aquestes, 
universitats o entitats sense ànim de lucre, quan hagin d’assistir convidades 
oficialment per raó del càrrec a una activitat relacionada amb les seves 
responsabilitats. No han d’acceptar el pagament de viatges, desplaçaments ni 
allotjaments per part d’una empresa privada ni d’un particular. Excepcionalment, per 
acord del ple o de l’òrgan competent, es podrà autoritzar l’acceptació del pagament 
de viatges, desplaçaments o allotjaments per part d’una empresa, entitat privada o 
un particular, en supòsits d’interès públic degudament justificats. Qualsevol invitació 



 

s’ha de fer pública, amb esment de l’entitat,   persona física o jurídica, el lloc i el 
motiu de la invitació. 
 
• Fer ús de criteris objectius en la presa de decisions, especialment en l’execució 

pressupostària, la concessió d’ajuts i subvencions, la contractació pública i la 
selecció de personal, i garantir que els processos es desenvolupen d’acord amb els 
principis de transparència, legalitat, publicitat, imparcialitat i objectivitat, incorporant- 
hi criteris de sostenibilitat i igualtat de gènere. 

 
• Publicar, en el portal de la transparència, les entrevistes, reunions o similars que 

mantinguin amb persones físiques o jurídiques que siguin considerades  grups 
d’interès, d’acord amb el que preveu la Llei 19/2014 de transparència, accés a la 
informació i bon govern i la normativa de desplegament. 

 

 
Compromisos en relació amb la ciutadania 
 
• Proporcionar tota la informació derivada de les actuacions en l’exercici de les 

seves funcions i competències, mantenint únicament el secret o la reserva en els 
casos en què la Llei exigeixi la confidencialitat o en els que puguin resultar afectats 
drets o interessos de terceres persones, d’acord amb la normativa d’aplicació. 

 
• Mantenir la confidencialitat i reserva respecte de la informació obtinguda per raó 

del càrrec, sens perjudici de les obligacions derivades de la normativa de 
transparència, i, en tot cas, sense obtenir cap avantatge propi ni aliè. 

 
• Gestionar els recursos públics d’acord amb la legalitat pressupostària i les 

finalitats per a les quals s’han concebut, facilitant la rendició de comptes, i en 
compliment de l’obligació de respondre de les actuacions pròpies i de les dels 
òrgans que dirigeixen. 

 
• Dissenyar estratègies i iniciatives que promoguin el diàleg i la convivència entre la 

ciutadania i facilitar la seva participació en la presa de decisions a través 
d’instruments de participació i col·laboració ciutadana en els assumptes públics. 

 
 
 Mecanisme de control intern1

 

 

La corporació ha d’aprovar un mecanisme de control intern que vetlli pel compliment 
del codi. 
 
Les funcions d’aquest mecanisme de control intern són: 
 
• Resoldre dubtes referents a la interpretació i aplicació del codi. 

 
• Formular recomanacions i propostes de millora. 

 
• Rebre queixes en relació amb la conducta ètica dels alts càrrecs i donar-los el 

tràmit que correspongui en cas d’incompliment del codi. 
 
• Vetllar  per l’actualització del codi i efectuar propostes de modificació del seu 

contingut. 
 
 
1.En cas que s’acordi crear-ne. 



 

 
 
 

   

 
 
 

 

• Promoure la difusió i el coneixement del codi. 
 
• Emetre un informe anual de l’activitat referent al mecanisme de control intern, que es 

farà públic a través del portal de la transparència. 
 
El funcionament d’aquest mecanisme de control intern s’ha d’aprovar per l’òrgan 
competent. 
 

 
 
7. Règim sancionador 

 

El règim sancionador aplicable als alts càrrecs, en cas d’incompliment de les normes 
d’aquest codi, és el que s’estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
 
8. Aprovació, vigència i revisió del codi 

 

Aquest codi s’ha aprovat per l’òrgan competent i es mantindrà vigent mentre no se 
n’aprovi expressament la seva modificació o derogació. 
 
Pren la paraula Sr. Eloi Hernàndez i Mosella Vicepresident primer i manifesta que 
amb aquest codi de conducta d’alts càrrecs del Consell Comarcal donen compliment a 
la Llei 19/2014, de, 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern.  
 
S’ha agafat el model de codi elaborat per la Xarxa de Governs Transparents de 
Catalunya, integrada per la Generalitat de Catalunya, el Consorci Administració 
Oberta de Catalunya, les diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la 
Federació de Municipis de Catalunya. 
 
Aquest codi conté els principis ètics que han de guiar l’actuació dels alts càrrecs del 
Consell Comarcal (càrrec electes i altres lloc de comandament) i les normes de 
conducta que se’n deriven i els principis de bon govern a què s’han de sotmetre els 
alts càrrecs, així com les normes de conducta per les quals s’han de regir, que 
inclouen, a més d’uns compromisos generals, els compromisos en relació amb els 
conflictes d’interessos i grups d’interès i els compromisos en relació a la ciutadania. 
S’establirà un mecanisme de control intern, mitjançant la creació d’una comissió que 
estarà integrada per tots els grups comarcals que formen part del Ple del Consell 
Comarcal del Bages. 
 
La Sra. Presidenta obre el debat, donant la paraula als portaveus. 
 
Pren la paraula el Sr. Alberto Marañón i Ledesma portaveu del grup comarcal ECG i 
anuncia que el vot del seu grup serà favorable. El Sr. Marañón comenta que la 
declaració de bens i de patrimoni que els consellers i conselleres van signar en el 
moment de prendre possessió del càrrec té relació amb el codi de conducta i els 



 

 
 
 

   

 
 
 

principis ètics dels consellers i conselleres comarcals i que aquests haurien d’estar a 
la pàgina web del Consell Comarcal. 
 
Pren la paraula la Sra. Roser Alegre i Fontanet portaveu del grup comarcal CUP i 
manifesta que el vot del seu grup serà favorable i insta a aquesta comissió que es 
crearà a establir els mecanismes de seguiment per vetllar que es dugui a terme una 
supervisió dels alts càrrecs directius que duen a terme la gestió del Consell Comarcal. 
 
Pren la paraula la Sra. Montserrat Badia i Moreno portaveu del grup comarcal CP i 
manifesta que el vot del seu grup serà favorable i celebren que, després de la  
proposta que va fer la candidatura Progres en l’apartat de Precs i Preguntes en el Ple 
de 23.09.2019, es porti a votació en aquest Ple l’aprovació d’aquest codi de conducta. 
 
Pren la paraula el Sr. Eloi Hernàndez i dóna les gràcies per les aportacions i constata 
que s’està treballant en el disseny de la pàgina web del Consell per facilitar l’accés a 
la informació. 
 
Sotmès a votació el dictamen, queda aprovat per unanimitat. 
 
 
3.8. DICTAMEN DE RECTIFICACIÓ DE L’ACORD PLENARI EN RELACIÓ A LA 
DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT DEL CONSELL COMARCAL AL CONSELL 
D’ADMINISTRACIÓ AIGÜES DE MANRESA. 
 
“Atès que per acord plenari de 17 de juliol de 2019 es va aprovar la designació del 
conseller comarcal, Sr. Agustí Comas i Guitó, com a representant del Consell 
Comarcal al Patronat de la Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Sèquia.  
 
Atès que d’acord amb els estatuts d’Aigües de Manresa, SA s’ha de designar un 
representant del Consell Comarcal que ha d’integrar-se en el Consell d’Administració 
d’Aigües de Manresa, i que d’acord amb el reglament de la Sèquia de Manresa la 
seva Junta Directiva està integrada, entre d’altres, amb el president/a del Consell 
Comarcal del Bages o el conseller/a comarcal en qui delegui.  
La Presidenta del Consell Comarcal proposa al Ple de la corporació l’adopció del 
següent  
 

ACORD  
 

Aprovar la designació del conseller comarcal Sr. Eloi Hernàndez i Mosella, conseller 
de l’Àrea de Presidència i Vicepresidència, com a membre i/o representant del Consell 
Comarcal que ha d’integrar-se en el Consell d’Administració d’Aigües de Manresa, 
SA.” 
 
Pren la paraula la Sra. Presidenta i dóna explicació del contingut del dictamen. 
 
La Sra. Presidenta obre el debat, donant la paraula als portaveus sense que es faci 
cap intervenció. 
 



 

 
 
 

   

 
 
 

Sotmès a votació el dictamen, queda aprovat per 17 vots favorables (10 del grup 
comarcal d’ERC-AM, 7 del grup comarcal JxC) i 10 abstencions (6 grup comarcal CP, 
2 grup comarcal CUP, 1 grup comarcal Cs i 1 grup comarcal ECG). 
 
 
4.- ÀREA D’ADMINISTRACIÓ 
 
4.1. DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 482/19, DE 10 
DE SETEMBRE, D’APROVACIÓ DE LES LÍNIES FONAMENTALS DEL 
PRESSUPOST DE 2020. 
 
DECRET 482/19 
 
“Atès que l’article 27.2 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat pressupostària disposa que abans de l’1 d’octubre les 
corporacions locals trametran al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques 
informació sobre les línies fonamentals que contindran els seus pressupostos, a 
efectes de donar compliment als requeriments de la normativa europea. 

Atès que l’article 13.3  de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, pel qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, 
estableix que les corporacions locals tenen l’obligació de remetre al Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques, abans del 15 de setembre de cada any. 

Atès a l’informe d’Intervenció sobre les línies fonamentals del pressupost de 2020. 

Considerant les potestats atribuïdes a la presidència per l’article 13 del text refós de la 
Llei de l’Organització Comarcal de Catalunya – DL 4/2003, i per l'article 83 del 
Reglament Orgànic Comarcal vigent. 

 
RESOLC 

 
PRIMER.-  Aprovar les línies fonamentals del pressupost d’acord amb el següent 
detall: 

 PREVISIÓ 
INGRESSOS 2020 

Capítol 1 
Capítol 2 
Capítol 3 650.000,00
Capítol 4 9.850.000,00
Capítol 5 2.000,00

Ingressos corrents 10.502.000,00
Capítol 6 
Capítol 7 2.000.000,00

Ingressos de capital 2.000.000,00
Capítol 8 60.000,00
Capítol 9  

Ingressos financers 60.000,00
TOTALS D’INGRESSOS 12.562.000,00



 

 
 
 

   

 
 
 

 

 PREVISIÓ 
DESPESES 2020 

Capítol 1 3.350.000,00
Capítol 2 3.895.000,00
Capítol 3 8.500,00
Capítol 4 3.233.500,00

Despeses corrents 10.487.000,00
Capítol 5 15.000,00

Fons de contingència 15.000,00
Capítol 6 2.000.000,00
Capítol 7 

Despeses de capital 2.000.000,00
Capítol 8 60.000,00
Capítol 9  

Despeses financeres 60.000,00
TOTALS DE DESPESES 12.562.000,00

 
 
Les línies fonamentals del pressupost de l’exercici 2020: 

a) Contemplen el compliment de l’estabilitat pressupostària. 
b) Contemplen el compliment de la regla de la despesa. 
c) Contemplen el compliment de l’equilibri pressupostari. 
d) Contemplen el compliment de l’anivellament pressupostari. 
e) Contemplen el compliment de l’objectiu del deute (si rati de deute viu <110%).  

Les modificacions més significatives en relació a la previsió de la liquidació de 
l’exercici 2019 són les següents: 

  PREVISIÓ VARIACIÓ PREVISIÓ 

INGRESSOS 2019 2019-2020 2020 
Capítol 1     
Capítol 2     
Capítol 3 626.888,97 3,69% 650.000,00 
Capítol 4 8.664.827,14 13,68% 9.850.000,00 

Capítol 5 0,00 2.000,00 

Ingressos corrents  9.291.716,11 13,03% 10.502.000,00 
Capítol 6    0,00 

Capítol 7 1.169.324,19 71,04% 2.000.000,00 

Ingressos de capital 1.169.324,19 71,04% 2.000.000,00 
Capítol 8 51.189,60 17,21% 60.000,00 

Capítol 9    0,00 

Ingressos financers 51.189,60 17,21% 60.000,00 

INGRESSOS TOTALS  10.512.229,90 19,50% 12.562.000,00 

 

DESPESES 2019 2019-2020 2020 
Capítol 1 3.154.675,30 6,19% 3.350.000,00 



 

 
 
 

   

 
 
 

Capítol 2 4.134.297,02 -5,79% 3.895.000,00 
Capítol 3 500,00 1600,00% 8.500,00 

Capítol 4 3.463.406,21 -6,64% 3.233.500,00 

Despeses corrents  10.752.878,53 -2.47% 10.487.000,00 

Capítol 5    15.000,00 

Fons de contingència    15.000,00 
Capítol 6 1.169.324,19 71,04% 2.000.000,00 

Capítol 7 0,00   0,00 

Despeses de capital 1.169.324,19 71,04% 2.000.000,00 
Capítol 8 51.189,60 17,21% 60.000,00 

Capítol 9    0,00 

Despeses financeres 51.189,60 17,21% 60.000,00 

DESPESES TOTALS  11.973.392,32 4,92% 12.562.000,00 

Ajustos SEC 1.961.179,00   138.604,50 

Capacitat/Necessitat de finançament 500.016,58   138.604,50 

Deute viu a 31/12 800.000,00 0,00% 800.000,00 
Operació Tresoreria 800.000,00 0,00% 800.000,00 

Ràtio de deute viu /Ingressos corrents 8,61% 7,62% 

 
 
SEGON.- Encarregar a la Intervenció que remeti aquesta informació al Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques, per donar compliment a les obligacions de 
subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 

TERCER.- Donar compte al Ple, en la primera sessió que se celebri, de l’aprovació de 
les línies fonamentals del pressupost 2020.” 

 
La Sra. Presidenta pren la paraula i dóna explicació del contingut del decret. 
 
 
4.2. DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 516/19, DE 18 
DE SETEMBRE, D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 
NÚM. 7/19. 
 
DECRET 516/19 
Atesa la necessitat de dotar pressupostàriament diverses partides del pressupost per 
a l’exercici de 2019. 

Atesa la base 10a. de les d’execució del pressupost de 2019, aprovades pel Ple del 
Consell Comarcal del Bages en sessió de 26 de novembre de 2018, per la qual 
s’estableix que per Decret de Presidència es podran aprovar transferències de crèdits 
entre partides del mateix àrea de despesa, augments i baixes del capítol 1r. que 
afecten les despeses de personal i generació de crèdits. 

Considerant les potestats atribuïdes a la presidència per l’article 13 del text refós de la 
Llei de l’Organització Comarcal de Catalunya – DL 4/2003, i per l'article 83 del 
Reglament Orgànic Comarcal vigent. 



 

 
 
 

   

 
 
 

 
RESOLC 

 
Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm.7/19 al pressupost de 2019, aprovat 
pel Ple en data 26 de novembre de 2018, que conté generació de crèdit finançat amb 
nous o majors i ingressos: 

1- APLICACIÓ DE RECURSOS 

A) GENERACIÓ DE CRÈDITS 

APLICACIÓ 
PRESSUP. 

DENOMINACIÓ 
CONSIG. 
INCIAL 

AUGMENTS 
CONSIG. 

DEFINITIVA 

231.7.462.01 
Acció Social - Projecte Rubik - A 
Ajuntaments de la Comarca 

0,00 32.000,00 32.000,00

TOTAL GENERACIÓ DE CRÈDIT 32.000,00 

 
TOTAL APLICACIÓ DE RECURSOS                        32.000,00 

 
2- OBTENCIO DE RECURSOS 

A) NOUS O MAJORS INGRESSOS 

APLICACIÓ 
PRESSUP. 

DENOMINACIÓ 
CONSIG. 
INCIAL 

AUGMENTS 
CONSIG. 

DEFINITIVA 

461.00 Diputació de Barcelona 1.041.288,45 32.000,00 1.073.288,45 

TOTAL  NOUS O MAJORS INGRESSOS 32.000,00  

 
TOTAL OBTENCIÓ DE RECURSOS                       32.000,00 

 
 
 
La Sra. Presidenta pren la paraula i dóna explicació del contingut del decret. 
 
 
4.3. DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 607/19, DE 24 
D’OCTUBRE, D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 
NÚM. 8/19. 
 
DECRET 607/19 
 
“Atesa la necessitat de dotar pressupostàriament diverses partides del pressupost per 
a l’exercici de 2019. 

Atesa la base 10a. de les d’execució del pressupost de 2019, aprovades pel Ple del 
Consell Comarcal del Bages en sessió de 26 de novembre de 2018, per la qual 
s’estableix que per Decret de Presidència es podran aprovar transferències de crèdits 



 

 
 
 

   

 
 
 

entre partides del mateix àrea de despesa, augments i baixes del capítol 1r. que 
afecten les despeses de personal i generació de crèdits. 

Considerant les potestats atribuïdes a la presidència per l’article 13 del text refós de la 
Llei de l’Organització Comarcal de Catalunya – DL 4/2003, i per l'article 83 del 
Reglament Orgànic Comarcal vigent. 

 
RESOLC 

 
Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm.8/19 al pressupost de 2019, aprovat 
pel Ple en data 26 de novembre de 2018, que conté altes per transferència de crèdit 
finançat amb baixes per transferència de crèdit: 

1- APLICACIÓ DE RECURSOS 

B) ALTES PER TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT 

 

APLICACIÓ 
PRESSUP. 

DENOMINACIÓ 
CONSIG. 
INCIAL 

AUGMENTS 
CONSIG. 

DEFINITIVA 

241.1.131 
Foment del treball- treball i formació 
17/18 – Personal laboral temporal 

16.953,21 400,00 17.353,21 

241.1.160.00 
Foment del treball – treball i formació 
17/18 – Seguretat Social 

3.883,62 250,00 4.133,62 

241.2.231.20 
Foment del treball – treball i formació 
18/19 – Locomoció del personal 

200,00 250,00 450,00 

241.7.231.20 
Foment del treball – Ctes pràctiques – 
Locomoció del personal 

100,00 50,00 150,00 

326.0.480.05 
Serveis Escolars- Ajuts de transport 
obligatori 

66.585,26 13.000,00 79.585,26 

330.2.202 
Servei  Voluntari Europeu – 
Arrendament d’edificis i altres 
construccions 

7.800,00 100,00 7.900,00 

330.2.221.01 
Servei Voluntari Europeu – 
Subministrament – Aigua 

500,00 500,00 1.000,00 

912.0.131 
Òrgans de govern – Personal laboral 
temporal 

6.560,00 2.900,00 9.460,00 

912.0.160.00 Òrgans de govern – Seguretat Social 39.952,21 900,00 40.852,21 

TOTAL ALTES PER TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT 18.350,00 

 
TOTAL APLICACIÓ DE RECURSOS                        18.350,00 

 
2- OBTENCIO DE RECURSOS 

B) BAIXES PER TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT 

 

APLICACIÓ 
PRESSUP. 

DENOMINACIÓ 
CONSIG. 
INCIAL 

BAIXES 
CONSIG. 

DEFINITIVA 

241.2.227.99 
Foment del treball – Treball i 
formació 18/19 – Treballs real. 
per altres empreses 

20.000,00 250,00 19.750,00 



 

 
 
 

   

 
 
 

241.7.226.99 
Foment del treball – Ctes 
pràctiques – Despeses diverses 

300,00 50,00 250,00 

326.0.480.01 
Serveis Escolars – Ajuts 
individuals desplaçaments 

133.184,75 13.000,00 120.184,75 

330.2.489 
Servei Voluntari Europeu – A 
famílies i institucions sense 
ànim de lucre 

13.920,00 600,00 13.320,00 

931.0.131 
Administració financera – 
Personal laboral temporal 

8.155,00 4.450,00 3.705,00 

TOTAL BAIXES PER TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT 18.350,00  

 
TOTAL OBTENCIÓ DE RECURSOS                       18.350,00” 

 
 
La Sra. Presidenta pren la paraula i dóna explicació del contingut del decret. 
 
 
4.4. DICTAMEN D’APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT DE CRÈDIT. 
 
“Atesa la necessitat de reconèixer obligacions procedents de serveis que s’han 
realitzat sense fiscalitzar prèviament l’acte que dóna lloc al reconeixement de 
l’obligació derivada d’aquesta prestació i prescindint del procediment legalment 
establert. 
 
El conseller de l’Àrea d’Administració proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels 
següents 
 

ACORDS 
 

Primer. Donar conformitat a les factures presentades i que figuren a l’expedient. 
 
Segon. Reconèixer crèdit amb càrrec a les aplicacions pressupostàries que 
s’esmentaran del pressupost del Consell de 2019, previ informe d’intervenció, segons 
es detalla: 
 

CREDITOR/A NIF DATA NÚM. FACTURA IMPORT  
APLIC. 

PRESSUPOST. 

AIGÜES DE MANRESA, SA A08294282 30/10/2019 23/A 190545 7.343,61 161.0.633 

AIGÜES DE MANRESA, SA A08294282 30/10/2019 23/A 190546 4.781,71 161.0.633 

AIGÜES DE MANRESA, SA A08294282 30/10/2019 23/A 190547 4.269,44 161.0.633 

AIGÜES DE MANRESA, SA A08294282 30/10/2019 23/A 190548 3.153,21 161.0.633 

AIGÜES DE MANRESA, SA A08294282 30/10/2019 23/A 190549 2.306,50 161.0.633 

AIGÜES DE MANRESA, SA A08294282 30/10/2019 23/A 190550 953,59 161.0.633 

AIGÜES DE MANRESA, SA A08294282 30/10/2019 23/A 190551 782,72 161.0.633 

AIGÜES DE MANRESA, SA A08294282 11/10/2019 23/A 190491 37.847,89 161.1.227.99 

TRANSBAGES, SLU B60726627 31/07/2019 22197T0030 1.577,44 326.0.223 

FRANCESC SANCHEZ GUERRERO 39326231A 01/08/2019 1300833 929,94 326.0.223 

VICTOR MEGINO AGUILERA 39394638P 25/09/2019 CC1927 42,24 326.0.223 



 

 
 
 

   

 
 
 

AUSOLAN RCN SLU B62504105 31/12/2018 A182875 482,90 326.0.227.99 

AUSOLAN RCN SLU B62504105 31/12/2018 A182895 578,82 326.0.227.99 

AUSOLAN RCN SLU B62504105 31/12/2018 A182896 1.272,15 326.0.227.99 

COL·LECTIU CLAM ADVOCATS, 
SCCL 

F62390166 07/10/2019 9 1.815,00 326.0.227.99 

FUNDACIO PERE TARRÉS R5800395E 12/09/2019 V19-FAC03388 290,18 326.0.227.99 

FUNDACIÓ CARDONA HISTÒRICA G63834832 16/10/2019 4 180,00 432.0.226.99 

DOIST INC EU372009512 20/09/2019 1297803 32,00 432.0.226.99 

DOIST INC EU372009512 20/09/2019 1297810 32,00 432.0.226.99 

TOTAL 68.671,34 

 
 
Pren la paraula el  Sr. Jordi Palma i Sánchez, conseller de l’Àrea d’Administració i 
Règim Interior, exposant la relació de factures que es sotmeten a reconeixement de 
crèdit i dóna explicació del contingut del dictamen. 
 
La Sra. Presidenta obre el debat, donant la paraula als portaveus. 
 
Pren la paraula el Sr. Sergi Grau i Torrent conseller i manifesta que no votarà en 
aquest punt perquè té contracte laboral amb Aigües Manresa, manifestant per tant la 
causa d’abstenció. 
 
Pren la paraula la Sra. Montserrat Badia i Moreno portaveu del grup comarcal CP i 
manifesta que en quin concepte es fa la despesa al Col·lectiu Clam Advocats, SCCL.  
 
Pren la paraula la Sra. Presidenta i manifesta que és un recurs de cassació per 
presentar-nos contra AUTEMA al Tribunal Suprem. 
 
Sotmès a votació el dictamen, queda aprovat per 19 vots favorables (10 del grup 
comarcal d’ERC-AM, 6 del grup comarcal JxC, 2 grup comarcal CUP i 1 grup 
comarcal Cs) i 7 abstencions (6 grup comarcal CP i 1 grup comarcal ECG). 
 
 
4.5. DICTAMEN D’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST DEL CONSELL COMARCAL 
DEL BAGES PER A L’EXERCICI 2020 I DE LES SEVES BASES D’EXECUCIÓ. 
 
“Atès que el Consell Comarcal del Bages per a desenvolupar les seves activitats 
necessita dotar-se del pressupost corresponent, en ser obligació establerta per a totes 
les entitats locals entre les que queden incloses  les comarques, i que l’elaboració i 
aprovació del pressupost ha de seguir els tràmits establerts fonamentalment al Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel què s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Atès que és competència del Ple del Consell, a tenor del què estableixen els articles 
22.2 de la Llei 7/85 i article 14.2 del DL 4/03, i l’article 7 del Reglament Orgànic 
Comarcal es dictamina favorablement el projecte de pressupost. 

 

 



 

 
 
 

   

 
 
 

La Presidenta del Consell Comarcal del Bages proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Tercer. Aprovar, inicialment, l’expedient del Pressupost del Consell Comarcal del 
Bages per a l’exercici de 2020 juntament amb les seves bases d’execució, que 
resumit a nivell de capítols, és el següent: 
 

  CONSELL COMARCAL DEL BAGES   
  ESTAT D'INGRESSOS   
Capítol III Taxes i altres ingressos 740.889,65 

Capítol IV Transferències corrents 11.401.798,36 

Capítol V Ingressos patrimonials 2.000,00 

Capítol VII Transferències de capítal 2.455.029,34 

Capítol VIII Actius financers 51.000,00 

  Total d'ingressos 14.650.717,35 

  ESTAT DE DESPESES   
Capítol I Despeses de personal 4.295.405,39 

Capítol II Despeses en béns corrents i serveis 4.543.761,96 

Capítol III Despeses financeres 15.600,00 

Capítol IV Transferències corrents 3.248.148,55 

Capítol V Fons de Contingència i altres imprevistos 15.000,00 

Capítol VI Inversions reals 2.469.801,45 

Capítol VIII Actius financers 63.000,00 

  Total de despeses 14.650.717,35 
 
 
Quart. Aprovar el Pressupost de l’Organisme Autònom del Parc Geològic i Miner de la 
Catalunya Central, per a l’exercici de 2020. 

 

PARC GEOLÒGIC I MINER DE LA CATALUNYA CENTRAL 
  ESTAT D'INGRESSOS   
Capítol IV Transferències corrents 33.166,68 

  Total d'ingressos 33.166,68 

  ESTAT DE DESPESES   
Capítol II Despeses en béns corrents i serveis 21.166,68 

Capítol IV Transferències corrents 12.000,00 

  Total de despeses 33.166,68 
 
Cinquè. Aprovar el Pressupost General Consolidat del Consell Comarcal del Bages per a 
l’exercici de 2020, quedat fixat a nivell de capítols, deduïdes les transferències internes, de la 
forma següent: 

 



 

 
 
 

   

 
 
 

  ESTAT D'INGRESSOS   
Capítol III Taxes i altres ingressos 740.889,65 

Capítol IV Transferències corrents 11.422.965,04 

Capítol V Ingressos patrimonials 2.000,00 

Capítol VII Transferències de capítal 2.455.029,34 

Capítol VIII Actius financers 51.000,00 

  Total d'ingressos 14.671.884,03 

  ESTAT DE DESPESES   
Capítol I Despeses de personal 4.295.405,39 

Capítol II Despeses en béns corrents i serveis 4.564.928,64 

Capítol III Despeses financeres 15.600,00 

Capítol IV Transferències corrents 3.248.148,55 

Capítol V Fons de Contingència i altres imprevistos 15.000,00 

Capítol VI Inversions reals 2.469.801,45 

Capítol VIII Actius financers 63.000,00 

  Total de despeses 14.671.884,03 
 

Sisè. De conformitat amb allò que disposa l’article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel què s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el 
Pressupost aprovat s’exposarà al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de 
la Província i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils, 
durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions i els considerarà aprovat 
definitivament si a l’acabament del període d’exposició no se n’haguessin presentat.” 
 
Pren la paraula el  Sr. Jordi Palma i Sánchez, conseller de l’Àrea d’Administració i 
Règim Interior, i manifesta que explicarà el dictamen 4.5 que fa referència l’aprovació 
del Pressupost i el dictamen 4.6 que fa referència l’aprovació de la plantilla, 
conjuntament.  
 
Primer de tot dóna les gràcies a tot el personal tècnic del Consell Comarcal, així com 
també a tots els consellers i conselleres de l’equip de govern i especialment a 
secretaria, intervenció, gerència, tresoreria i recursos humans per l’esforç que han fet 
aquests últims dies per tenir aquest pressupost en el termini fixat. 
 
El Sr. Jordi Palma comenta que és important remarcar les principals diferències entre 
un pressupost d’un ajuntament i el pressupost d’un consell comarcal, en aquest cas el 
del Consell Comarcal del Bages. En l’apartat d’ingressos es pot veure que el 78% dels 
ingressos provenen del capítol 4 (transferències corrents) i això es degut a que el 
Consell Comarcal té una capacitat recaptatòria limitada i que bàsicament sobreviu de 
subvencions d’altres administracions, així com de convenis que es signen amb els 
ajuntaments pels serveis que es presten.  
 
Seguidament, el Sr. Jordi Palma exposa els totals del pressupost i el percentatge 
d’augment respecte  l’any passat:  
 
- El total del pressupost (d’ingressos i de despeses) del Consell Comarcal del Bages 
és de 14.650.717,35€. 



 

 
 
 

   

 
 
 

- El total del pressupost del Parc Geològic i Miner de la Catalunya Central és de 
33.166,68€.  
- El total del pressupost Consolidat del Consell Comarcal del Bages és de 
14.671.884,03€.  
- L’augment del pressupost respecte a l’any 2019 és de 4,80%  
 
El Sr. Jordi Palma explica que en la liquidació del 2018 hi havia un romanent positiu 
de 1.779.173,90€. El resultat pressupostari del 2018 va ser de 264.116,11€ que es va 
incorporar a aquest romanent i en la liquidació del 2018 es va complir amb la regla de 
la despesa i de l’estabilitat pressupostària. Es preveu per aquest pressupost del 2020 
un increment salarial als treballadors del 2%, tal i com preveu la Llei de Pressupostos 
de l’Estat. El període mitja de pagament a proveïdors del tercer trimestre de 2019 és 
de 22,01.dies. Tots aquests indicadors mostren una bona salut financera del Consell 
Comarcal del Bages. 
 
A continuació, exposa el pressupost respecte cada una de les seves àrees: 
 
ÀREA DE TERRITOR I MEDI AMBIENT 
El pressupost total de l’àrea de Territori i Medi Ambient és de 2.180.257,81€. El 
decrement més important correspon a l’abastament d’aigua al Bages Llobregat. 
Aquest 2019 s’estan executant obres de millora de les instal·lacions, principalment a 
la potabilitzadora, d’imports que estan reflectits en el pressupost de 2019 i que 
accentuen aquesta diferencia.  
 
Pel que fa a l’Agència de l’energia el pressupost del 2019 contemplava el pla 
comarcal d’energia que s’està realitzant actualment i el pressupost de protecció civil 
contempla la reducció de jornada del personal tècnic. 
 
Els principals projectes i inversions de l’àrea són els projectes d’obra dels dipòsits de 
la Paloma a Artés i el dipòsit de l’ETAP a Sallent.  
 
Es potencien els serveis d’arquitectura i d’enginyeria que es presta als ajuntaments, 
preveient-se 5 places d’enginyeria i 4 d’arquitectura. 
 
També es preveu una partida de 1.750,00€ d’ajut per la Federació d’ADF del Bages. 
 
ÀREA D’HABITATGE 
El total de la despesa de l’oficina d’habitatge del pressupost per a l’any 2020 és de 
112.293,00€. Es recullen les problemàtiques que es van traslladar en l’últim Consell 
d’Alcaldes sobre habitatge, i es produeix aquest increment per consolidar la borsa 
d’habitatges i l’oficina comarcal d’habitatges.  
 
 
ÀREA DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS 
El total de la despesa de l’àrea de serveis socials bàsics, dona i LGTBI és de 
2.959.122,22€  i estan distribuïts tal i com es detalla a continuació: Serveis Socials 
Bàsics: 1.986.048,55€; EAIA: 587.697,00€; Inclusió Social: 165.842,00€; Dones i  
LGTBI 129.593,71€ i Transport Adaptat: 89.940,96€. 



 

 
 
 

   

 
 
 

 
Es una de les principals àrees del Consell Comarcal juntament amb l’àrea 
d’ensenyament. Es continua apostant fermament pels serveis a les persones i 
aquesta és una de les àrees que més depèn dels contractes programes. El petit 
decrement que es pot veure respecte l’any anterior en el servei de l’EAIA es degut a la 
previsió de reduccions de jornada laboral del personal d’aquest servei. 
 
Les novetats per al 2020 és l’augment del contracte programa de serveis socials de 2 
dinamitzadors cívics per l’emancipació juvenil i l’augment de la partida de l’Institut 
Català de la Dona per un import de 5.525,00€ (augment del 2019 però que es 
consolida al 2020). 
 
ÀREA D’ENSENYAMENT, CULTURA I JOVENTUT 
El pressupost de despesa d’aquesta àrea és de 4.927.669,93€ i és l’àrea amb més 
pressupost del consell comarcal. Els principals serveis que presta l’àrea son les 
beques menjador i el transport escolar. Es produeix un increment important de 
540.823,00€ que és el reflex de la situació social actual pel que fa a  beques de 
menjador i transport escolar. Les beques és una transferència directa de la 
Generalitat. 
 
El decrement de l’àrea de cultura es deu a que la Generalitat ha millorat el 
finançament del Consorci de Normalització lingüística i com a conseqüència es 
redueix l’aportació del Consell comarcal.   
 
L’àrea de joventut ajusta la despesa d’acord amb els dos tècnics que tenim 
subvencionats i els convenis signats amb els ajuntaments  
 
Pel que fa a les novetats per al 2020 es preveu incrementar fins a 62.177,5€ la partida 
per contractar vetlladors per a les escoles en horari de menjador. 
 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT COMARCAL 
El pressupost de despesa previst per l’any 2020 per l’àrea de Desenvolupament 
Comarcal és de 1.244.397,55€. Aquest import suposa un increment respecte l’any 
anterior del 214,75% del contracte programa de Treball i Formació en relació als 
Plans d’ocupació (45 plans d’ocupació i 21 convenis signats amb els diferents 
ajuntaments de la comarca). 
 
ÀREA DE TURISME 
El pressupost de despesa previst per l’any 2020 per l’àrea de Turisme és de 
1.933.222,25€, que suposa un decrement del 14,30% respecte l’any anterior produït 
per la distribució dels projectes del FEDER entre els exercicis de 2019 i 2020.  
 
Aquesta àrea s’acull a diferents ajuts de la Diputació de Barcelona i a través del SOC 
es finança el personal de l’àrea.  
 
El Patronat del Geoparc, format per  ajuntaments, el Patronat de la muntanya de 
Montserrat i el Consell Comarcal del Bages ja té aprovat el seu pressupost d’enguany 
i les aportacions corresponents. 



 

 
 
 

   

 
 
 

 
ÀREA DE SUPORT ALS MUNICIPIS 
El pressupost de despeses d’aquesta àrea és de 307.908,53€, un increment d’un 5,42 
% respecte l’any anterior. Aquestes despeses es distribueixen en 226.881,53€ per al 
servei de suport als municipis i  81.027,00€ per a l’Oficina Comarcal d’informació al  
consum.  
 
ÀREA DE GOVERN I ADMINISTRACIÓ GENERAL I FINANCERA 
El pressupost de despeses d’aquesta àrea per al 2020 és de 985.846,06€. En termes 
generals es produeix un petit increment degut al nombre de consellers i conselleres 
de l’equip de govern i la regularització de passar a cobrar per indemnitzacions de 
dedicació i el corresponent augment de seguretat social. 
 
Les principals partides i projectes de l’àrea són les que es detallen a continuació: 
- La reserva del Fons de contingència per un import de 15.000,00€, destinats 
majoritàriament a pagar l’increment del 2% del sou dels treballadors. 
- Una partida pressupostària de 18.000,00€ per la realització de la valoració de llocs 
de treball. En l’anterior exercici es va fer conjuntament amb la Diputació de Barcelona 
un estudi organitzatiu dels llocs de treball del Consell Comarcal. La valoració de llocs 
de treball permetrà una millora organitzativa, d’eficiència i de gestió.  
- Una partida pressupostària de 30.000,00€ per adquirir un Programa per tramitar 
Expedients. Es voluntat ferma d’aquest equip de govern la instal·lació d’un nou gestor 
d’expedients per posar-nos al dia tecnològicament i ser més eficients. 
 
 
Conjuntament amb el pressupost també s’aprova la plantilla i el catàleg retributiu de 
llocs de treball. En compliment de la Llei de Pressupostos de l’Estat es contempla 
l’increment del 2% de les retribucions al personal del Consell Comarcal. 
 
Pel que fa a la plantilla i el Catàleg de llocs de treball no es produeix cap canvi 
respecte l’exercici anterior.  
 
En quant als funcionaris per programes i personal temporal es fa la previsió següent:  
 

- 2 places d’enginyeria i 1 plaça d’arquitectura per prestar els serveis als 
ajuntaments de la comarca. Aquests serveis es financen mitjançant convenis 
amb els diferents ajuntaments. 

- 1 plaça de tècnic d’inclusió que es finança mitjançant el contracte programa de 
la Generalitat 

- 2 places d’educadors d’emancipació juvenil que es financen mitjançant el 
contracte programa de la Generalitat. 

- 1 plaça d’Agent d’Ocupació i Desenvolupament local per l’àrea de turisme. 
- 1 plaça de tècnic/a del Rebost del Bages 
- 52 plans d’ocupació del programa Treball i Formació 2019. Es signen 21 

convenis amb els diferents ajuntaments de la comarca i 7 d’aquestes places es 
queden al Consell Comarcal per l’arxiu, área d’inclusió, àrea d’informàtica i 
serveis generals. 

 



 

 
 
 

   

 
 
 

El Sr. Jordi Palma manifesta que referent a la part d’ingressos cal destacar el capítol 4 
“transferències corrents”. El pressupost del Consell Comarcal depèn a nivell 
d’ingressos de les subvencions d’altres administracions i/o  per competències 
delegades. 
 
El pressupost d’ingressos del Consell Comarcal per al 2020 té un total d’operacions 
corrents de 12.144.688,01€, un total d’operacions de capital de 2.455.029,34€ i un 
total d’operacions financeres de 51.000,00€. 
 
El Sr. Jordi Palma explica que el pressupost de despeses del Consell Comarcal per al 
2020 té un total d’operacions corrents de 12.117.915,00€ i un total d’operacions de 
capital de 2.532.801,45€ i acaba la seva exposició dient que el pressupost del Consell 
Comarcal és un pressupost finalista i social. 
 
La Sra. Presidenta obre el debat, donant la paraula als portaveus 
 
Pren la paraula el Sr. Alberto Marañón i Ledesma portaveu del grup comarcal ECG i 
manifesta que el vot del seu grup serà l’abstenció en fonament a que no ha participat 
en aquest pressupost i recalca que hauria estat molt positiu haver conegut el 
pressupost amb més temps per poder plantejar les propostes oportunes, tal  i com 
s’havia fet en l’anterior legislatura. 
 
El Sr. Alberto Marañón manifesta que el pressupost del Consell Comarcal del Bages 
és merament una eina de gestió que té una profunda carrega política alhora 
d’incorporar o no determinats projectes. Està molt d’acord amb la implantació del 
servei d’enginyeria i la contractació de vetlladors per donar suport als municipis de la 
comarca. Però el seu grup no comparteix el fet que en el pressupost del Consell 
Comarcal no es prevegi la plaça del  tècnic/a de suport als polígons d’activitat 
econòmica com tampoc determinats projectes importants de l’àrea de serveis socials 
basics: Libertempo, oficina d’assessorament energètica i lluita contra la pobresa 
energètica i el projecte Rubik. Comenta que són tots ells projectes finançats per la 
Diputació de Barcelona però el seu grup polític ja venia reclamant des de l'anterior 
legislatura, que aquests projectes quedessin incorporats en el pressupost ordinari del 
Consell Comarcal. El Sr. Alberto Marañón comenta que el projecte Rubik ja s’havia 
inclòs en el pressupost d’altres exercici i creu que hauria estat molt positiu  fer-ho en 
el pressupost d’enguany.  Manifesta que no comparteix el fet que l’estudi per al 
diagnòstic dels Serveis de Transport Adaptat a l’Àrea Bàsica de Serveis Socials del 
Bages s’hagi quedat aparcat dins un calaix. 
 
Per acabar el Sr. Marañón fa un prec als consellers i conselleres que avui formen part 
del govern, i que algun d’ells ho va posar en practica en l’anterior legislatura. Demana 
la negociació conjunta del pressupost amb altres grups comarcals i demana que 
aquest prec es tingui en compte quan s’elabori el pressupost per a exercici 2021. 
 
Pren la paraula Sra. Maria Luisa Ramos i Gómez portaveu del grup comarcal de CS i 
manifesta que lamenten que el Consell Comarcal del Bages formi part de l’AMI 
(associació de municipis per la independència) i és per aquest motiu que no poden 
votar ni a favor ni abstenir-se ja que el pressupost té una partida destinada a l’ l’AMI. 



 

 
 
 

   

 
 
 

 
Pren la paraula la Sra. Roser Alegre i Fontanet portaveu del grup comarcal CUP i 
manifesta que tot i que parlem d’un pressupost limitat que bàsicament depèn de 
subvencions, és la voluntat política i la línia política de qui governa l’encarregada 
d’adaptar el pressupost en allò que es considera oportú. En línies generals estant 
satisfetes d’algunes de les novetats de l’àrea de Serveis Socials Bàsics com ara el fet 
que s’incloguin partides per reforçar el servei a les persones, dones i LGTBI, millores 
en temes d’inclusió social així com l’ampliació dels contractes de vetllador amb horari 
de menjador. 
 
Manifesta que lamenta que en aquest pressupost del 2020 no s’hagi pres la 
consideració d’un compromís, que s’havia expressat verbalment anteriorment en el si 
d’aquest Consell Comarcal, de crear una funerària publica a nivell comarcal. Comenta 
que els hi hauria agradat veure-ho reflectit en aquest pressupost o que s’hagués 
expressat la voluntat per seguir-hi treballant. Aprofitant aquesta avinentesa emplacen 
a tot l’equip de govern i també els altres grups comarcals a seguir treballant en 
aquesta línia. 
 
La Sra. Roser Alegre recolza el prec formulat pel Sr. Marañón de negociar 
conjuntament els futurs pressupostos del Consell Comarcal i acaba dient que el 
posicionament de la CUP sobre aquest dictamen serà l’abstenció. 
 
Pren la paraula la Sra. Montserrat Badia i Moreno portaveu del grup comarcal CP, i 
manifesta que el vot del seu grup serà l’abstenció. 
 
Manifesta que partint que el 78% d’ingressos del Consell Comarcal són del capítol 4 
que fan referència a transferències i que son programes finalistes, demanen que es 
continuï treballant per ampliar aquests programes de caràcter social. Comenta que hi 
ha eines per ampliant aquets programes socials a traves del catàleg de serveis de la 
Diputació de Barcelona o d’altres de la Generalitat. El pressupost es viu i per tant el 
que es fa avui es aprovar una previsió inicial i durant tot l’exercici 2020 demanen que 
se’ls tingui en compte per poder col·laborar en la recerca de projectes, que  per molt 
finalistes que siguin, puguin incrementar aquest pressupost. Comenta que si en 
aquest exercici 2020 hi ha modificacions de crèdit, es puguin destinar els romanents a 
programes socials per a la comarca, com ara l’ampliació del Serveis d’Atenció 
Domiciliària.  
 
Sotmès a votació el dictamen, queda aprovat per 17 vots favorables (10 del grup 
comarcal d’ERC-AM, 7 del grup comarcal JxC), 1 vot en contra del grup comarcal Cs i 
9 abstencions (6 grup comarcal CP, 2 grup comarcal CUP i 1 grup comarcal ECG). 
 
 
4.6. DICTAMEN D’APROVACIÓ DE LA PLANTILLA DEL CONSELL COMARCAL I 
DEL CATÀLEG DE LLOCS DE TREBALL DEL CONSELL COMARCAL 
RESERVATS A PERSONAL FUNCIONARI, DE L’ANUALITAT 2020. 
 
“Atès que les entitats locals d’acord amb l’article 26 del Decret 214/1990, de 30 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, 



 

 
 
 

   

 
 
 

especifica que l’entitat local ha d’aprovar anualment la plantilla en la mateixa sessió 
en que s’aprovi el pressupost. Un exemplar de la plantilla amb el total de les 
retribucions del personal que se’n dedueixi i de la relació de llocs serà un dels 
documents que integren el pressupost. 
 
Atès que per la concreció dels complement de destinació i del complement específic 
de cada lloc de treball de funcionaris, és preceptiva l’aprovació del catàleg de llocs de 
treball per a l’exercici 2020. 
 
D’acord amb l’article 14.2.l) del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d’organització comarcal, és competència del ple 
l’aprovació de la plantilla del personal al servei de l’ens local. De conformitat amb 
l’article 32 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, Reglament del personal al servei de 
les entitats locals, el ple de la Corporació també és l’òrgan competent per efectuar 
l’aprovació de la relació de llocs de treball i de totes les seves modificacions. 
 
D’acord amb la  Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos de l’Estat per l’exercici 
2018 prorrogats, estableix en el seu article 18.5 quines són les retribucions dels 
funcionaris de l'Estat inclosos en l'àmbit d'aplicació de la Llei 30/1984 , de 2 d'agost, 
de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública, en els termes de la disposició final 
quarta de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, 
corresponent aquestes als funcionaris de la corporació, així com l’article 18.4 en 
relació al personal laboral del sector públic. 
 
Atès que l’Article 3 del  Reial Decret Llei 24/2018, de 21 de desembre pel què 
s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic, 
estableix les bases i coordinació de la planificació general de l'activitat econòmica en 
l'àmbit de les despeses de personal de despesa al servei del sector públic.  
 
El Conseller de l’Àrea d’Administració proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels 
següents  
 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar la plantilla de personal del Consell Comarcal del Bages per al 2020, 
formada per la relació de places de funcionaris, personal eventual i personal laboral. 
 
Segon.- Aprovar el catàleg de llocs de treball del Consell Comarcal reservats a 
personal funcionari per al 2020, a l’efecte de determinar el complement de destí i el 
complement específic de la retribució, i l’annex que s’adjunta referent a llocs de treball 
de funcionaris per programes per tal de fixar la seva adequació retributiva singular. 
 
Tercer.- Publicar la plantilla i el catàleg que s’aproven i trametre una còpia al 
Departament de Governació i Relacions Institucionals, amb subjecció a l’art. 283 del 
Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.”  
 
Pren la paraula la Sra. Presidenta i comenta que aquest punt ha estat explicat 
conjuntament amb el punt anterior 4.5. 
 



 

 
 
 

   

 
 
 

Sotmès a votació el dictamen, queda aprovat per 17 vots favorables (10 del grup 
comarcal d’ERC-AM i 7 del grup comarcal JxC) i 10 abstencions (6 grup comarcal CP, 
2 grup comarcal CUP, 1 grup comarcal Cs  i 1 grup comarcal ECG). 
 
 
4.7. DICTAMEN D’ASSIGNAR PROVISIONALMENT I DE FORMA ACCIDENTAL LA 
PREFECTURA DE L’ÀREA D’EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT. 
 
“Atesa la necessitat d’assignar provisionalment i de forma accidental la prefectura de 
l’Àrea d’Educació, Cultura i Joventut, per tal de dur a terme el desplegament efectiu 
de la gestió, tramitació i seguiment de les beques de menjador i transport escolar en 
execució del conveni entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya i el Consell Comarcal del Bages per a la delegació de competències en 
quant a la gestió del servei de transport i menjador escolars, així com la difusió i 
conservació del patrimoni històric, artístic, cultural i natural de la comarca, així com la 
coordinació, suport, informació i assessorament als ajuntaments de la comarca en  
matèria de polítiques juvenils. 
 
El Conseller de l’Àrea d’Administració proposa al Ple de la Corporació l’adopció del 
següent  
 

ACORD 
 
Assignar provisionalment i de forma accidental la prefectura de l’Àrea d’Educació, 
Cultura i Joventut, d’acord amb l’estructura tècnico-administrativa, al Sr. Aleix Solé 
Sellarés en la seva condició de personal laboral interí, amb la denominació de Cap 
Tècnic de l’Àrea, fins que s’aprovi la relació de llocs de treball del Consell Comarcal i 
es proveeixi  aquest lloc, amb un complement salarial de prefectura de 363,68 euros 
bruts mensuals, amb efectes des del dia 1 de gener de 2020 (sense tenir en compte 
els increments previstos per a 2020, perquè en aquesta data no han estat aprovats).”  
 
Pren la paraula el  Sr. Jordi Palma i Sánchez, conseller de l’Àrea d’Administració i 
Règim Interior, i dóna explicació del contingut del dictamen. 
 
La Sra. Presidenta obre el debat, donant la paraula als portaveus, sense que es faci 
cap intervenció 
 
Sotmès a votació el dictamen, queda aprovat per 20 vots favorables (10 del grup 
comarcal d’ERC-AM, 7 del grup comarcal JxC, 2 grup comarcal CUP i 1 grup 
comarcal ECG) i 7 abstencions (6 grup comarcal CP i 1 grup comarcal Cs). 
 
4.8. DICTAMEN D’ASSIGNAR PROVISIONALMENT I DE FORMA ACCIDENTAL LA 
PREFECTURA DEL SERVEI ESPECIALITZAT D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I A 
L’ADOLESCÈNCIA. 
 

“Atès que el servei d’atenció a la Infància i l’Adolescència, és un servei social 
d’atenció especialitzada, supracomarcal, que dóna atenció a la comarca del Bages, i 
la titularitat és del Consell Comarcal del Bages, i es dedica, principalment, a 



 

 
 
 

   

 
 
 

l’avaluació, diagnòstic i tractament d’infant i adolescent en situació de risc social i/o 
desemparament. 
 
Atès que aquest servei forma part de l’Àrea Serveis Socials d’Atenció Especialitzada, 
Acollida i Integració i Gent Gran, i en aquest sessió ordinària plenària es proposa 
l’aprovació de la modificació de l’Àrea en dos serveis, de manera que l’aprovació 
d’aquesta condicionarà  l’eficàcia de la prefectura, adaptant-se  així a l’estudi elaborat 
per la Diputació de Barcelona:  
 
- Servei Especialitzat d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència  
- Servei d’Inclusió Social, Acollida i Envelliment 
 
Atesa la necessitat d’assignar provisionalment i de forma accidental la prefectura del 
Servei Especialitzat d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència, d’acord amb l’anàlisi, 
diagnosi i millora de l’estructura organitzativa i de llocs de treball del Consell Comarcal 
realitzat per encàrrec de l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona, a partir 
del qual conclou que les comeses i tasques assignades a la prefectura analitzada, 
justifica la seva assignació. 
 
El Conseller de l’Àrea d’Administració proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels 
següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Assignar provisionalment i de forma accidental la prefectura del Servei 
Especialitzat d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència, al Sr. Francesc Xavier Montes 
Azagra, en la seva condició de personal laboral fix, Cap Tècnic del Servei, fins que 
s’aprovi la relació de llocs de treball del Consell Comarcal i es proveeixi aquest lloc, 
amb un complement salarial de prefectura de 228,39 euros bruts mensuals, amb 
efectes des del dia 1 de gener de 2020 (sense tenir en compte els increments 
previstos per a 2020, perquè en aquesta data no han estat aprovats), i amb l’absorció 
del complement salarial de coordinació que tenia reconegut per decret de presidència 
núm. 48/14 de data 6 de febrer de 2014. 
 
Segon.- Condicionar l’efectivitat d’aquest acord a l’aprovació de la modificació de l’Àrea 
d’Atenció Social Especialitzada.” 
 
Pren la paraula el  Sr. Jordi Palma i Sánchez, conseller de l’Àrea d’Administració i 
Règim Interior, i dóna explicació del dictamen. 
 
La Sra. Presidenta obre el debat, donant la paraula als portaveus sense que es faci 
cap intervenció. 
 
Sotmès a votació el dictamen, queda aprovat per 20 vots favorables (10 del grup 
comarcal d’ERC-AM, 7 del grup comarcal JxC, 2 grup comarcal CUP i 1 grup 
comarcal ECG) i 7 abstencions (6 grup comarcal CP, 1 grup comarcal Cs). 
 
 
 



 

 
 
 

   

 
 
 

5.- ÀREA DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS, DONES I POLÍTIQUES D’IGUALTAT 
 
5.1. DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 558/19, DE 30 
DE SETEMBRE, DE CONCÓRRER A LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEIS 2019 
DEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016-2019” PER A L’ATORGAMENT 
DE L’AJUT MATERIAL AMB DESTÍ A L’ACTUACIÓ “AUDITORIES ALS 
HABITATGES EN SITUACIÓ DE POBRESA ENERGÈTICA –ABSS BAGES”. 
 
DECRET 558/19 
 
“Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona en la sessió de 26 de novembre de 
2015 va aprovar el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, que és l’instrument 
preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la 
Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol general, mitjançant el qual 
s’estableixen els principis que regeixen el Pla i el marc general i la metodologia 
d’implementació de les actuacions i dels recursos que es comprenguin al Pla. 
Atès que el Ple del Consell Comarcal del Bages en la sessió de 25 de gener de 2016 
va aprovar l’adhesió al Protocol General del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-
2019”. 
 
Atès que el Catàleg de serveis és un dels instruments de cooperació del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019” que s’aprova, periòdicament, amb la finalitat de reforçar 
les competències locals i garantir la prestació de serveis i activitats locals arreu del 
territori. 
 
Atès que per Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en la sessió de 20 de 
desembre de 2018, s’aprova el Catàleg de serveis de l’any 2019 del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019” i el seu règim regulador. 
 
Considerant les potestats atribuïdes a la presidència per l’article 13 del text refós de la 
Llei de l’Organització Comarcal de Catalunya – DL 4/2003, i per l'article 83 del 
Reglament Orgànic Comarcal vigent. 
 

RESOLC 
 

PRIMER.- Concórrer a la convocatòria pública de la Diputació de Barcelona - Catàleg 
de serveis 2019 del Pla “Xarxa de Governs locals 2016-2019” per a l’atorgament de 
l’ajut material següent: 
 
Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar  
Programa: Inclusió social i lluita contra la pobresa  
Recurs: Auditories i intervenció als habitatges en situació de pobresa energètica  
Actuació: Auditories als habitatges en situació de pobresa energètica – ABSS Bages  
Ajut sol·licitat: material 
 
SEGON.- Donar compte al Ple del Consell Comarcal del contingut d’aquesta 
resolució.” 



 

 
 
 

   

 
 
 

 
La Sra. Presidenta pren la paraula i dóna explicació del contingut del decret. 
 
 
5.2. DICTAMEN DE RATIFICACIÓ DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 589/19, 
DE 17 D’OCTUBRE, D’APROVACIÓ DE L’ADDENDA AL CONTRACTE 
PROGRAMA 2017-2019 ENTRE L’INSTITUT CATALÀ DE LES DONES I EL 
CONSELL COMARCAL DEL BAGES, PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 
D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES I LA REALITZACIÓ DE POLÍTIQUES 
D’IGUALTAT DE GÈNERE. 
 
“Atès que el Consell Comarcal del Bages en sessió plenària de data 25 de setembre 
de 2017 va aprovar el Contracte programa 2017-2019 per a la prestació del servei 
d’informació i atenció a les dones i la realització de polítiques d’igualtat de gènere, 
juntament amb les fitxes 1 i 2, corresponents al Servei d’informació i atenció a les 
dones i a la Igualtat efectiva de dones i homes, respectivament. 
 
Atès que per l’aportació dels fons del Pacte d’Estat en matèria de violència de gènere 
finançat per la Secretaria d’Estat d’Igualtat del Ministeri de la Presidència, Relacions 
amb les Corts i Igualtat es disposa de crèdit addicional. 
 
Atès que les fitxes 1 i 2 del Contracte Programa 2017-2019 segueixen vigents, 
mitjançant l’addenda al Contracte Programa 2017-2019, s’incorpora la Fitxa 3 que 
amplia els serveis de la Fitxa 1 del Contracte Programa 2017-2019 en el marc del 
Pacte d’Estat en matèria de violència de gènere. 
 
Atès que per activar el pagament, mitjançant bestreta del 100% de l’import que consta 
a la fitxa 3, és necessari agilitzar la signatura de les parts que formalitzen l’esmentada 
addenda. 
 

La consellera de l’Àrea de serveis socials bàsics, dones i polítiques d’igualtat proposa 
al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Ratificar el decret de presidència núm.589/2019 de 17 d’octubre del següent contingut 
literal: 
 
Primer. Aprovar l’addenda al Contracte Programa 2017-2019 entre l’Institut Català de 

les Dones i el Consell Comarcal del Bages, per a la prestació del servei 
d’informació i atenció a les dones i la realització de polítiques d’igualtat de 
gènere. 

 
Segon. Aprovar la Fitxa 3 de l’esmentada addenda, corresponent a l’ampliació dels 

serveis de la Fitxa 1 (Serveis d’Informació i Atenció a les Dones) – Pacte 
d’Estat en matèria de violència de gènere, amb l’import de 5.525,00 €. 

 
Tercer. Donar trasllat del present acord a l’Institut Català de les Dones. 



 

 
 
 

   

 
 
 

 
Quart. Inscriure en el Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la 

Generalitat, i publicar-ho en el termini màxim de 15 dies hàbils des de la 
signatura. 

 
Cinquè. Donar publicitat de les aportacions efectuades d’acord amb el que preveu la 

Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern.” 

 
Pren la paraula la Sra. Àdria Mazcuñán i Claret consellera de l’Àrea de Serveis 
Socials Bàsics, Dones i Polítiques d’Igualtat i dóna explicació del dictamen.  
 
La Sra. Presidenta obre el debat, donant la paraula als portaveus, sense que es faci 
cap intervenció. 
 
Sotmès a votació el dictamen, queda aprovat per unanimitat. 
 
 
5.3. DICTAMEN DE RATIFICACIÓ DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 
625/19, DE 29 D’OCTUBRE, D’APROVACIÓ DE L’ADDENDA AL CONTRACTE 
PROGRAMA 2016-2019 PER A LA COORDINACIÓ, LA COOPERACIÓ ENTRE EL 
DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES I EL CONSELL 
COMARCAL DEL BAGES, EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS, ALTRES 
PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I POLÍTIQUES D’IGUALTAT, 
PER AMPLIAR EL FINANÇAMENT AQUEST EXERCICI 2019 DE LA FITXA 6 – 
SISTEMES DE RESPOSTA URGENT PER A DONES QUE ES TROBEN EN 
SITUACIÓ DE VIOLÈNCIA I PER ALS SEUS FILLS I FILLES, I DE LA FITXA 44 – 
DINAMITZADORS/ORES CÍVICS/CÍVIQUES PER A L’EMANCIPACIÓ JUVENIL. 
 
“Atès que per acord plenari de data 26 de setembre de 2016 es va aprovar el 
Contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració 
entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (ara endavant DTSF) i el 
Consell Comarcal del Bages, en matèria de serveis socials, altres programes relatius 
al benestar social i polítiques d’igualtat. 
 
Atès que en data 26 de novembre de 2018 el Ple del Consell Comarcal va aprovar 
l’addenda al Contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la 
col·laboració entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies i el Consell 
Comarcal del Bages, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al 
benestar social i polítiques d’igualtat, per als exercicis 2018 i 2019. 
 
Atès que per resolució del 3 d’agost de 2018, la Secretaria d’Estat d’Igualtat publica 
l’Acord del Consell de Ministres que formalitzaven els criteris de distribució per al 
desenvolupament per les comunitats autònomes i ciutats amb estatut d’autonomia del 
Pacte d’Estat contra la violència de gènere. 
 
Atès que la Nota aclaridora sobre els Fons del Pacte d’Estat en matèria de violència 
de gènere  per a l’any 2018 a gestionar per les comunitats i ciutats autònomes, es 



 

 
 
 

   

 
 
 

poden executar al 2019 i justificar-se de manera diferenciada fins al 31 de març de 
2020. 
 
Atès que mitjançant la Fitxa 6 del Contracte Programa es dóna suport als ens locals 
per a l’atenció de dones en situació de violència masclista i les seves filles i fills fora 
d’horaris habituals, és a dir, en cas d’urgència, i que per a l’exercici 2019 el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies amplia per un import de 5.000,00 € el 
finançament de la Fitxa 6 – Sistemes de resposta urgent per a dones que es troben en 
situació de violència i per als seus fills i filles. 
 
Atès el gran nombre de nois i noies menors d’edat que han arribat a Catalunya sense 
família, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha obert nous dispositius 
d’acolliment arreu del territori. Les condicions d’urgència en què s’ha produït aquesta 
arribada i la manca de recursos per atendre aquests nois i noies ha desencadenat en 
alguns casos enfrontaments o desavinences amb la ciutadania, que cal abordar des 
d’una vessant comunitària.  
 
Atès que per reforçar els serveis amb què actualment s’atenen aquests nois i noies 
per aconseguir la seva integració i perquè esdevinguin un actiu social al territori, així 
com garantir la vinculació d’aquests joves amb la resta d’agents del territori i la 
ciutadania, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies inclou al Contracte 
Programa 2019 la Fitxa 44 – Dinamitzadors/ores cívics/cíviques per a l’emancipació 
juvenil, que assigna l’import de 75.337,14 € per contractar i formar a dos professionals 
durant un període màxim de 12 mesos. 

 
Atès que la Fitxa 44 necessita disposar del temps material per executar les iniciatives 
incloses en aquesta fitxa, i que el Departament de Treball, Afers socials i Famílies 
demana agilitzar la formalització de la signatura d’aquesta addenda durant el mes 
d’octubre de 2019 per evitar que afectin els pagaments associats a les fitxes 6 i 44 per 
aquest 2019. 

La consellera de l’Àrea de serveis socials bàsics, dones i polítiques d’igualtat proposa 
al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Ratificar el decret de presidència núm. 625/2019 de 29 d’octubre del següent 
contingut literal: 
 
Primer. Aprovar l’addenda al Contracte Programa 2016-2019 per a la coordinació, la 

cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers socials i 
Famílies i el Consell Comarcal del Bages, en matèria de serveis socials, altres 
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, per ampliar el 
finançament aquest exercici 2019 de la Fitxa 6 – Sistemes de resposta urgent 
per a dones que es troben en situació de violència i per als seus fills i filles, i 
de la Fitxa 44 – Dinamitzadors/ores cívics/cíviques per a l’emancipació juvenil. 

 
Segon. Donar trasllat del present acord al Departament de Treball, Afers socials i 

Famílies. 



 

 
 
 

   

 
 
 

 
Tercer. Inscriure en el Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la 

Generalitat, i publicar-ho en el termini màxim de 15 dies hàbils des de la 
signatura. 

 
Quart. Donar publicitat de les aportacions efectuades d’acord amb el que preveu la Llei 

19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern.” 

 
Pren la paraula la Sra. Àdria Mazcuñán i Claret, consellera de l’Àrea de Serveis 
Socials Bàsics, Dones i Polítiques d’Igualtat i dóna explicació del dictamen. 
 
La Sra. Presidenta obre el debat, donant la paraula als portaveus. 
 
Pren la paraula el Sr. Alberto Marañón i Ledesma, portaveu del grup comarcal ECG i 
manifesta que el seu grup votarà a favor. Comenta que davant la situació excepcional 
de menors no acompanyats del nostre país i en el conjunt de l’estat, és imprescindible 
i essencial que les administracions locals, Consell Comarcal i Ajuntaments,  puguin 
comptar amb un finançament extraordinari de la Generalitat per fer front aquesta 
realitat. 
 
El Sr. Alberto Marañón lamenta que el Govern de la Generalitat hagi ignorat un any 
mes, i que no s’hagi aprofitat aquesta addenda de l’any 2019 per incorporar altres 
aspectes essencials del contracte programa, que beneficiarien al conjunt dels Serveis 
Socials locals de la comarca, com ara les despeses per fer front a la pobresa 
energètica, centres oberts, entre d’altres. 
 
Demana a la consellera quines son les accions que s’han dut a terme, des de l’àrea i 
conjuntament amb la Generalitat, per exigir que en el nou Contracte Programa que 
s’aprovarà al 2020, incorpori aspectes tant essencials com els que ha esmentat. 
 
Pren la paraula Sra. Àdria Mazcuñan i manifesta que des de la Generalitat s’està 
treballant amb un nou Programa Marc de Serveis Socials i que s’ha creat una taula 
comarcal al Bages formada per treballadors/res socials, educadors/res socials i el 
personal de l’àrea de Serveis Socials per tractar tots aquests temes. 
 
Sotmès a votació el dictamen, queda aprovat per unanimitat. 
 
 
6.- ÀREA DE DESENVOLUPAMENT COMARCAL 
 
6.1. DICTAMEN DE RATIFICACIÓ DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 583/19, 
DE 16 D’OCTUBRE, D’ACCEPTACIÓ D’UNA SUBVENCIÓ ATORGADA PER 
RESOLUCIÓ DE LA DIRECTORA DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA 
AMB DESTÍ A LA CONTRACTACIÓ DE 4 PERSONES JOVES EN PRÀCTIQUES. 
 
“Atès l’Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol, per la qual s’aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació 



 

 
 
 

   

 
 
 

en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a 
Catalunya; i la Resolució TSF/1844/2019, de 20 de juny, per la qual s’obre la 
convocatòria per a l’any 2019 per a la concessió de subvencions destinades a 
incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de 
Garantia Juvenil a Catalunya.  
 
Atès que per decret de presidència 355/19, de 18 de juliol, el Consell Comarcal del 
Bages va aprovar d’acollir-se a la convocatòria 2019 i  presentar una sol·licitud en la 
que es sol·licitava una subvenció de 55.000,00 euros per a realitzar 5 contractacions 
de joves en pràctiques. 
 
Atès que en data 9 d’octubre de 2019 la Directora del Servei d’Ocupació de Catalunya 
ha resolt parcialment de forma favorable, atorgant una subvenció de 44.000,00 euros 
per a realitzar 4 contractacions de joves en pràctiques. 
 
Atès la necessitat d’iniciar les contractacions atorgades com a màxim el dia 31 
d’octubre, tenint en compte que la propera sessió plenària és el dia 25 de novembre, 
es considera necessari acceptar la subvenció mitjançant decret de presidència, a 
ratificar pel Ple del Consell Comarcal. 

 
La consellera de l’Àrea de Desenvolupament Comarcal proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció dels següents 
 

ACORD 
 
Primer.- Acceptar la subvenció d’import 44.000,00 euros per a la contractació de 4 
persones joves en pràctiques, atorgada per resolució de data 9 d’octubre de 2019 de 
la Directora del Servei d’Ocupació de Catalunya.” 
 
 
Pren la paraula la Sra. Marta Viladés i Ribera Consellera de l’Àrea de Desenvolupament 
Comarcal i explica el contingut del dictamen. 
 
La Sra. Presidenta obre el debat, donant la paraula als portaveus, sense que es faci 
cap intervenció. 
 
Sotmès a votació el dictamen, queda aprovat per unanimitat. 
 
 
6.2. DICTAMEN DE RATIFICACIÓ DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 640/19, 
D’11 DE NOVEMBRE, D’ACCEPTACIÓ D’UNA SUBVENCIÓ ATORGADA PER 
RESOLUCIÓ DE LA DIRECTORA DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA 
AMB DESTÍ A LA REALITZACIÓ DE LES ACCIONS DEL PROGRAMA TREBALL I 
FORMACIÓ 2019. 
 
“Atès que la Resolució TSF/2332/2019, d’1 d’agost, per la qual s’obre la convocatòria 
per a l’any 2019 en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, 
regulada per l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, modificada per l’Ordre 



 

 
 
 

   

 
 
 

TSF/115/2019, de 7 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la 
concessió de subvencions del Programa Treball i Formació. 
 
Atès que en el Ple del 23 de setembre de 2019 el Consell Comarcal del Bages va 
ratificar el Decret de Presidència núm. 493/19, de 13 de setembre, pel qual el Consell 
s’acollia a la convocatòria per a l'any 2019 per a la concessió de subvencions per al 
Programa de Treball i Formació. 
 
Atès que en data 11 de novembre de 2019 hem rebut la notificació del Servei 
d’Ocupació de Catalunya per la qual la Directora del Servei d’Ocupació de Catalunya 
ha resolt favorablement la sol·licitud de subvenció esmentada.  
 
Atès la necessitat d’iniciar les accions de coordinació i suport del programa, com a 
màxim, el 20 de novembre de 2019, i, tenint en compte que la propera sessió plenària 
és el dia 25 de novembre de 2019, es considera necessari acceptar la subvenció 
mitjançant decret de presidència, a ratificar pel ple del Consell Comarcal.  

 
La consellera de l’Àrea de Desenvolupament Comarcal proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció del següent 
 

ACORD 
 

Ratificar el Decret de Presidència núm. 640/19, d’11 de novembre, del següent 
contingut literal: 

 
“PRIMER.- Acceptar la subvenció d’import 794.452,88 euros destinada a la realització 
de les accions del Programa Treball i Formació 2019, atorgada per resolució de data 7 
de novembre de 2019 de la Directora del Servei d’Ocupació de Catalunya.” 
 
Pren la paraula la Sra. Marta Viladés i Ribera Consellera de l’Àrea de Desenvolupament 
Comarcal i explica el contingut del dictamen. 
 
La Sra. Presidenta obre el debat, donant la paraula als portaveus, sense que es faci 
cap intervenció. 
 
Sotmès a votació el dictamen, queda aprovat per unanimitat. 
 
 
 
7.- ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
7.1. DICTAMEN D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA RELACIÓ CONCRETA I 
INDIVIDUALITZADA DELS BÉNS I DRETS DE NECESSÀRIA OCUPACIÓ O 
ADQUISICIÓ AFECTATS QUE S’INCLOU EN LA MEMÒRIA I ANNEXES DEL 
PROJECTE CONSTRUCTIU DEL DIPÒSIT DE RESERVA DE 2.000 M3 DE L’ETAP 
DEL SISTEMA D’ABASTAMENT D’AIGUA EN ALTA BAGES LLOBREGAT.  
 



 

 
 
 

   

 
 
 

“Atès que per acord plenari de 3 de juny de 2019 es va aprovar inicialment el Pla 
Especial Urbanístic autònom del projecte constructiu del dipòsit de reserva de 2.000 
m3 de l’ETAP del sistema d’abastament d’aigua en alta Bages Llobregat, que conté el 
projecte executiu amb l’informe ambiental i estudi d’impacte i integració paisatgística, 
així com es va acordar sol·licitar els informes als organismes afectats per raó de les 
seves competències sectorials d’acord amb allò establert en l’article 85 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme 
(en endavant TRLUCat), juntament amb la submissió a informació pública. 
 
Atès que l’acord esmentat contenia l’aprovació inicial de la relació concreta i 
individualitzada dels béns i drets de necessària ocupació o adquisició afectats pel 
projecte constructiu del dipòsit de reserva de 2.000 m3 de l’ETAP del sistema 
d’abastament d’aigua en alta Bages Llobregat, que resten sotmesos al tràmit 
d’expropiació forçosa. 
 
Atès que els acords anteriorment esmentats es van exposar al públic, mitjançant 
edicte en el diari Regió 7 de data 3 de juliol de 2019, al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya núm. 7916 de data 12 de juliol de 2019, al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona de data 26 de juliol de 2019, i al taulell d’anuncis de la Corporació, en el 
decurs del qual no s’ha presentat cap reclamació en el Registre General.  
 
Atès que la declaració de la utilitat pública del projecte d'obra que conté el Pla 
Especial Urbanístic autònom del projecte constructiu del dipòsit de reserva de 2.000 
m3 de l’ETAP del sistema d’abastament d’aigua en alta Bages Llobregat es produirà 
en el moment que s’aprovi definitivament el Pla Especial per acord de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme competent, el que causarà la declaració de la necessitat 
d'ocupació dels béns i drets que apareixen identificats en el projecte, a efectes 
d'expropiació i ocupació. 
 
Atès el que disposa l’article 21 i ss. de la Llei d’expropiació forçosa. 

 
El conseller de l’Àrea de Medi Ambient proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels 
següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar definitivament la relació concreta i individualitzada dels béns i drets 
de necessària ocupació o adquisició afectats pel projecte constructiu del dipòsit de 
reserva de 2.000 m3 de l’ETAP del sistema d’abastament d’aigua en alta Bages 
Llobregat, que s’inclou en la memòria i annexes  i que de forma individualitzada 
resulta ser: 

 
TERME MUNICIPAL DE SALLENT 

F PO PA NOM OT SP EX 

1 6 56 Antonio Masana Llobet 801,04 m2 320,28 m2 796,53 m2 

Abreviacions: F=Finca; PO=Polígon; PA=Parcel·la; NOM=Nom titular afectat; OT=Ocupació Temporal; 
SP=Servitud de Pas; EX=Expropiació 



 

 
 
 

   

 
 
 

 
Segon.- Delegar a la Presidenta la tramitació de la resta de l’expedient expropiatori, 
de manera que un cop comunicada al Consell Comarcal del Bages l’aprovació 
definitiva del Pla Especial Urbanístic autònom del projecte constructiu del dipòsit de 
reserva de 2.000 m3 de l’ETAP del sistema d’abastament d’aigua en alta Bages 
Llobregat, que portarà aparellada la declaració de la utilitat pública del projecte d'obra, 
es comuniqui als propietaris i titulars dels béns i drets que s’expropiaran que, durant 
quinze dies hàbils següents al de la recepció de la notificació dels acords, podran 
convenir amb el Consell Comarcal lliurement i per avinença, l’adquisició, per part de la 
Corporació, dels béns i drets abans esmentats, així com el termini per al 
desallotjament i donar per conclòs l’expedient iniciat un cop convinguts els termes de 
l’adquisició amistosa de conformitat amb el que preu l’article 24 de la Llei 
d’Expropiació Forçosa. 
 
Tercer.- Publicar la relació de béns i drets de necessària ocupació al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, en el Butlletí Oficial de la Província i al diari Regió7. 
 
Quart.- Comunicar el present acord a l’Ajuntament de Sallent, a l’Ajuntament 
d’Avinyó, a l’Ajuntament d’Artés i a l’Ajuntament de Calders.  

 
Cinquè.- Notificar els acords presos als propietaris i titulars dels béns i drets afectes. 
 
Sisè.- Publicar els acords en la web del Consell Comarcal www.ccbages.cat.” 
 
Pren la paraula el Sr. Juan Zapata i Lluch conseller de l’Àrea de Medi Ambient i 
manifesta que el dictamen fa referència a l’expedient d’expropiació de bens i drets de 
necessària ocupació per a la construcció del dipòsit de reserva de 2.000 m3 de 
l’ETAP del sistema d’abastament d’aigua en alta al Bages Llobregat. Comenta que el 
Ple del passat 3 de juny de 2019 es va aprovar inicialment el Pla Especial Urbanístic 
autònom del projecte de construcció d’aquest dipòsit. I atès que la declaració d’utilitat 
pública del projecte d’obra que conté el pla especial es produirà en el moment en què 
s’aprovi definitivament el Pla Especial per acord de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme, fet que causarà la declaració de la necessitat d'ocupació dels béns i 
drets que apareixen en el projecte, demana l’aprovació definitiva de la relació dels 
bens i drets de necessària ocupació que es detallen en el dictamen. 
 
La Sra. Presidenta obre el debat, donant la paraula als portaveus, sense que es faci 
cap intervenció. 
 
Sotmès a votació el dictamen, queda aprovat per 26 vots favorables (10 del grup 
comarcal d’ERC-AM, 7 del grup comarcal JxC, 6 grup comarcal CP, 2 grup comarcal 
CUP i 1 grup comarcal ECG) i 1 abstenció del grup comarcal Cs. 
 
 
7.2. DICTAMEN D’APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ AL CONTRACTE DERIVAT DE 
L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA DESTINAT A 
LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA. 
 



 

 
 
 

   

 
 
 

“Atès que el Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de 
l’Associació Catalana de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva 
Comissió Executiva de data 6 d’octubre de 2016, i prèvia tramitació del corresponent 
procediment administratiu a tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules 
administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats en sessió de la  
Comissió Executiva de data 9 de juny de 2016 i publicats al perfil de contractant de 
l’entitat, adjudicar l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2015.05), d’acord amb el 
següent detall d’empreses seleccionades per lots: 1) AURA ENERGIA, SL”: Lot AT, 2) 
“ENDESA ENERGIA, SAU”: Lots AT i BT, 3) “NEXUS ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, 4) 
“GAS NATURAL FENOSA (Gas Natural Serveis SDG SA)”: Lots AT i BT, 5) 
“IBERDROLA CLIENTES, SAU”: Lots AT i BT i 6) “FACTOR ENERGIA, SA”: Lots AT i 
BT, procedint- se a la formalització efectiva dels citat Acord amb les empreses 
adjudicatàries, en data 27 d’octubre de 2016. 
 
Atès que posteriorment i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu 
a tal efecte d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars aprovat per 
Resolució de la Presidència del Consorci de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al 
perfil de contactant de l’entitat, el CCDL va procedir a adjudicar, en virtut de l’acord 
adoptat en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 10 de novembre de 2016, 
el contracte derivat (Exp. D01-2015.05) de l’Acord marc pel subministrament d’energia 
elèctrica, mitjançant subhasta electrònica, a l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU 
d’acord amb el detall de tarifes per lots que es relaciona a la part resolutiva del 
present acord i a l’empara dels articles 25 i ss. del PCAP que va regir la licitació de 
l’Acord marc del que deriva referenciat a l’apartat anterior, i que preveu de conformitat 
amb els articles concordants aplicables del Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic (TRLCSP), com una de les fórmules per a l’adjudicació dels 
corresponents contractes derivats de subministrament, la possibilitat de realitzar una 
subhasta electrònica entre els empreses seleccionades en l’Acord marc.  
 
Atès que en data 9 de desembre de 2016, es va formalitzar, entre el CCDL i l’entitat 
mercantil adjudicatària ENDESA ENERGIA, SAU, el corresponent contracte de 
subministrament elèctric, licitat de conformitat amb el procediment derivat referenciat 
a l’apartat anterior.  

 
Atès que en data 9 de març de 2017 la Comissió executiva del CCDL, prèvia 
tramitació del corresponent procediment administratiu a tal efecte i  havent adoptat, el 
Comitè Executiu de l’ACM en la sessió celebrada el dia 13 de desembre de 2016, un 
acord pel que es resolgué acceptar formalment la cessió del contracte derivat en 
qüestió, al seu favor, va acordar formalment la cessió del contracte derivat de l’Acord 
marc pel subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
(Expedient de contractació núm. 2015.05 – D01) a favor de l’ACM, com a modificació 
subjectiva de l’òrgan de contractació, actuacions que es formalitzaren en data 17 de 
març de 2017 mitjançant la signatura del corresponent contracte. 
 
Atès que en data 17 d’octubre de 2017, l’òrgan de contractació de l’ACM va aprovar la 
pròrroga del contracte de subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals 
de Catalunya (EXP 2015.05-D01) per un període de 12 mesos a comptar des de l’1 de 



 

 
 
 

   

 
 
 

gener de 2018, en els mateixos termes i condicions d’execució del contracte i 
prestació del subministrament d’electricitat establerts al plec de clàusules 
administratives, abans citat. 
 
Atès que en data 26 d’octubre de 2018, fou adoptada una Resolució de la Central de 
Contractació de l’ACM, en virtut de la qual es disposà aprovar definitivament la 
segona pròrroga del contracte de subministrament elèctric amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya (EXP 2015.05-D01) per un període de 12 mesos a 
comptar des de l’1 de gener de 2019, en els mateixos termes i condicions d’execució 
del contracte i prestació del subministrament d’electricitat establerts al plec de 
clàusules administratives, abans citat.  

 
Atès que en data 24 de gener de 2019, per Resolució de la Central de Contractació de 
l’ACM, s’aprovà l’inici d’expedient de la tercera pròrroga del contracte derivat D01 de 
l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica. En data 12 de febrer de 2019, 
l’empresa adjudicatària del contracte derivat D01, ENDESA ENERGÍA SAU, comunicà 
a l’ACM la seva intenció de no procedir a la tercera pròrroga del citat contracte. En 
data 29 de març de 2019, i prèvia tramitació del procediment de la tercera pròrroga 
del contracte derivat de l’Acord marc pel subministrament elèctric amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05.D01) adjudicat i subscrit amb l’empresa 
ENDESA ENERGÍA SAU, l’òrgan de contractació va acordar la finalització del 
procediment d’aprovació de la tercera pròrroga del contracte derivat, a l’haver 
manifestat l’adjudicatària del contracte la no acceptació de la pròrroga. 
 
Atès que a conseqüència dels antecedents exposats, el dia 5 d’abril de 2019, la 
Comissió executiva del CCDL acordà l’inici de l’expedient de contractació per 
l’adjudicació del contracte derivat D02 de l’Acord marc del subministrament d’energia 
elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient núm. 
2015.05.D02). En data 9 de maig de 2019, la Presidència del CCDL per Resolució 
24/2019 va convocar la licitació del contracte derivat D02 de l’Acord marc del 
subministrament d’energia elèctrica, amb l’aprovació dels plecs corresponents. 
 
Atès que en data 22 de maig de 2019, la Mesa de contractació es reuní en sessió 
pública a la seu del CCDL per a la celebració de subhastes electròniques per a 
l’adjudicació del contracte derivat. 
Atès que en data 6 de juny de 2019, acordà l’adjudicació dels lots d’Alta i Baixa tensió 
del contracte derivat D02 de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica a 
l’empresa ENDESA ENERGÍA SAU.  
 
Atès que aquest Consell Comarcal del Bages considera que els preus de l’energia 
obtinguts amb el contracte adjudicat estan en concordança amb el mercat. 

 
Atesos els Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques 
aprovats per acord de la Comissió Executiva del CCDL de data 9 de juny de 2016 i 
publicats al perfil de contractant de l’entitat,  que regeixen l’Acord marc pel 
subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
(Exp. 2015.05). 
 



 

 
 
 

   

 
 
 

Atès el Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la 
Presidència del CCDL de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de contactant 
de l’entitat que regeixen el contracte derivat de l'Acord marc del subministrament 
d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05 
D01). 
 
Atès el Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei de contractes del sector públic, en especial articles 198 en relació al 156 
respecte a l’adjudicació i formalització de contractes derivats en un Acord marc i 23.2 
respecte al règim de vigència i pròrrogues dels contractes, i resta de normativa 
concordant aplicable.  
 
Atès l’Article 52 i ss. 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 resta de disposicions 
vigents concordants en matèria de règim local que regulen el règim de funcionament i 
competències de les entitats locals (...)/ o articles aplicables de Llei d’organització 
comarcal. 

 
El conseller de l’Àrea de Medi Ambient proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels 
següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar l’adhesió al contracte derivat (Exp. 2015.05 D02) de l’Acord marc de 
subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya (Exp. 
2015.05), per una durada inicial de dotze mesos, a partir de l'1 de gener de 2020, 
període que es podrà prorrogar excepcionalment per nou mesos més.  

 
A continuació es presenta el detall de les condicions econòmiques d’aquest 
contracte derivat, especificades per lots i tarifes. 
 
Preus del terme d’energia del Lot 1 Baixa Tensió (BT): 
 

Baixa tensió: Tarifa/període Preu €/MWh 

Sublot BT1 2.0A 129,275 

Sublot BT2 2.0DHAP1 153,682 

Sublot BT3 2.0DHAP2 74,015 

Sublot BT4 2.0DHSP1 152,397 

Sublot BT5 2.0DHSP2 81,426 

Sublot BT6 2.0DHSP3 69,899 

Sublot BT7 2.1A 145,415 

Sublot BT8 2.1DHAP1 167,407 

Sublot BT9 2.1DHAP2 89,37 

Sublot BT10 2.1DHSP1 167,865 

Sublot BT11 2.1DHSP2 97,008 



 

 
 
 

   

 
 
 

Sublot BT12 2.1DHSP3 82,541 

Sublot BT13 3.0AP1 114,198 

Sublot BT14 3.0AP2 100,212 

Sublot BT15 3.0AP3 72,623 

 
Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 
23 del Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat 
(Exp.2015.05 D02). 
 
Preus del terme de potència del Lot 1 Baixa Tensió (BT):  
 

Baixa tensió  Preu €/kW i any 

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3

2.0 A 38,043426   

2.0 DHA 38,043426   

2.0 DHS 38,043426   

2.1 A 44,444710   

2.1 DHA 44,444710   

2.1 DHS 44,444710   

3.0 A 40,728885 24,437330 16,291555

 
Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent, actualment 
corresponen a:  Ordre IET/107/2014, de 31 de gener (BOE núm. 312, de 26 de 
desembre de 2014) i Ordre IET/2444/2014, de 19 de desembre (BOE núm. 28, d’1 
de febrer de 2014).  
 

Segon.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’Associació 
Catalana de Municipis (ACM). 

 
Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària del 
contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica, tot donant-li 
els efectes de publicitat que siguin preceptius.” 
 
 
Pren la paraula el Sr. Juan Zapata i Lluch conseller de l’Àrea de Medi Ambient i 
manifesta que s’aprova l’adhesió al contracte derivat de l’Acord marc de 
subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya per una 
durada inicial de dotze mesos a partir de l'1 de gener de 2020, a Endesa Energia 
SAU. Aquesta empresa és la mateixa empresa que venia donant el servei en virtut del 
contracte de subministrament elèctric licitat el 2016 i prorrogat pel els anys 2017 i 
2018. El mes de febrer d’aquest any l’empresa Endesa Energia SAU va comunicar a 
l’ACM que no procediria a una 3a prorroga donat que no podia mantenir les 
condicions acordades en l’acord del 2016, i per aquest motiu el maig d’aquest any el 
Consorci Català pel Desenvolupament Local convoca licitació del nou contracte, 
resultant Endesa Energia SAU altre cop, guanyadora de la licitació. 



 

 
 
 

   

 
 
 

Des de l’Agència comarcal de l’energia es realitza un informe tècnic per estudiar la 
conveniència o no d’aquesta adhesió. Es realitza una comparativa escollint els preus 
més econòmics per cada tarifa ofert per les comercialitzadores elèctriques del mercat 
lliure i es conclou que, tot i haver empreses que podien oferir un preu més competitiu 
en algunes tarifes en conjunt, aquestes millors tarifes són un 2,86% més elevades que 
els preus del contracte derivat i es per aquest motiu que es sol·licita l’aprovació de 
l’adhesió al contracte. 
 
La Sra. Presidenta obre el debat, donant la paraula als portaveus. 
 
Pren la paraula el Sr. Genís Rovira i Barat conseller del grup comarcal de la CUP i 
manifesta que no està a favor d’aquesta adhesió. Entén que el Consell Comarcal 
s’adhereixi a aquest contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia 
elèctrica, però l’orgull republicà de la CUP no els  permet votar a favor d’aquesta 
adhesió, que vol dir caure altre cop en mans de l’índex IBEX 35. 
 
Sotmès a votació el dictamen, queda aprovat per 23 vots favorables (10 del grup 
comarcal d’ERC-AM, 7 del grup comarcal JxC i 6 grup comarcal CP) i 4 abstencions 
(2 grup comarcal CUP, 1 grup comarcal Cs i 1 grup comarcal ECG). 
 
 
7.3. DICTAMEN DE RATIFICACIÓ DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 659/19, 
DE 15 DE NOVEMBRE, D’INFORMAR SOBRE LA DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL 
DE LA DECLARACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL DEL PROJECTE D’EXPLOTACIÓ 
DELS DIPÒSITS SALINS DE LA BOTJOSA I EL COGULLÓ. 
 
“Atès que en data 24 d’octubre de 2019 ha tingut entrada al Consell Comarcal del 
Bages procedent de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya petició 
d’informe en relació a la documentació addicional presentada per Iberpotash que va 
ser requerida en el tràmit de suficiència de l’estudi d’impacte ambiental i del programa 
de restauració del projecte d’explotació dels dipòsits salins de la Botjosa i el Cogulló.  
 
Atès que part d’aquesta documentació va ser sol·licitada en l’informe aprovat per 
decret de presidència del Consell Comarcal de 14 de maig de 2019. 
 
Atès que el termini màxim per presentar l’informe sol·licitat finalitza el 15 de novembre 
de 2019, es requereix la seva aprovació per decret de presidència, a ratificar pel ple 
del Consell Comarcal. 
 
Considerant l’informe tècnic sobre la Declaració d’Impacte Ambiental del projecte 
d’explotació dels dipòsits salins de la Botjosa i el Cogulló emès per l’enginyer del 
Consell Comarcal en data 13 de novembre de 2019. 
 
Considerant les potestats atribuïdes a la presidència per l’article 13 del text refós de la 
Llei de l’Organització Comarcal de Catalunya – DL 4/2003, i per l'article 83 del 
Reglament Orgànic Comarcal vigent. 

 



 

 
 
 

   

 
 
 

El conseller de l’Àrea de Medi Ambient proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels 
següents 

ACORDS 
 

Ratificar el decret de presidència núm. 659/19, de 15 de novembre, del següent 
contingut literal: 

 
“Primer. Informar el següent en relació a la documentació addicional de la Declaració 
d’Impacte Ambiental del projecte d’explotació dels dipòsits salins de la Botjosa i el 
Cogulló:  

 
En data 14 de maig de 2019 es va informar la petició d'informe sobre la 
Declaració d'Impacte Ambiental del projecte d'explotació dels dipòsits salins de 
la Botjosa i el Cogulló presentat per l'empresa Iberpotash S.A. per a la 
construcció d'una nova instal·lació destinada a eliminar els residus salins 
acumulats als dipòsits del Cogulló i de la Botjosa al terme municipal de Sallent. 
 
El present informe resulta de la resposta de l'empresa a les esmenes que els 
diferents organismes van emetre a la suficiència del projecte. 

  
El resultat de l'informe precedent va ser la proposta de sol·licitud d'informació 
addicional que es comenta a continuació: 
 
Respecte l'objecte de l'estudi d'impacte ambiental 
 
Atès que el PDU prioritza la utilització de l'aigua disponible pel desenrunat, i que al 
document no s'informa de totes les fonts d'aigua disponibles (falten les aportacions 
de la xarxa d'abastament municipal i de la Sèquia), es proposa sol·licitar un estudi 
sobre la capacitat de producció (dissolució-purificació) amb la utilització en 
exclusiva pel procés de totes les fonts d'aigua disponibles sempre que els usos 
autoritzats ho permetin. 

No s’aporta informació. 
 
Respecte la valoració de les alternatives proposades 
 
La documentació incorpora un estudi de la propagació de la contaminació 
atmosfèrica motivat per una observació de l'Ajuntament de Sallent sobre la que cal 
dir el següent: 

No es considera que la modelització de la dispersió de contaminants sigui 
possible realitzar-la en base a les dades de l'estació meteorològica de Sant 
Mateu. La ubicació en una cota molt alta i una situació absolutament 
exposada al vent impedeix una assimilació adequada a la situació de 
l'empresa a Sallent. 

 
La valoració de les alternatives A1-A5 s'ha realitzat prèviament en diversos 
documents. El farcit de buits miners amb salmorres humides ja s'ha descartat 
anteriorment, per tant es proposa no tenir-ho en compte al document. 

Es continua valorant aquesta possibilitat. 



 

 
 
 

   

 
 
 

 
Així mateix si l'objectiu és retirar els runams, l'alternativa del cobriment està fora de 
lloc, pel que també es proposa no tenir-ho en compte al document. 

Es continua valorant aquesta possibilitat. 
 
Atès la dificultat per valorar les alternatives amb els diferents criteris incorporant 
segons el cas consideracions a llarg i a curt termini, es proposa valorar totes les 
alternatives i criteris en quadrants diferents pel llarg termini i pel curt termini i 
agregar-ho al final en un únic quadre de resum. 

S'han valorat totes les alternatives en el curt i el llarg termini. 
 
Respecte del procés 
 
Aportació d'aigua 
 
Per tal de disposar del quadre de recursos complet es proposa sol·licitar un registre 
històric amb els cabals abastats de la Sèquia i dels diferents comptadors de la 
xarxa municipal d'abastament i els usos per als que s'utilitza. 

No s’aporta informació. 
 
Atès que hi ha una diferència important en el ritme de funcionament de la 
instal·lació amb el col·lector nou i la dotació d'aigua necessària i sense el col·lector 
nou, es proposa aportar una taula a mode de resum amb les aportacions previstes 
d'aigua i les produccions amb el nou col·lector i sense. 
 

No s’aporta informació. 
 
Consum energètic 
 
L'estudi ha de tenir com a finalitat poder valorar el cost energètic per unitat de 
producció realitzada. El sistema mixt proposat (purificació+dissolució) fa necessària 
la valoració energètica de cada una dels processos per separat, i més si tenim en 
compte que l'alternativa socialment més valorada és la purificació, malgrat ser 
també la més cara energèticament. 
Com que l'alternativa escollida son dos processos clarament diferenciats, es 
proposa la valoració del cost energètic per unitat de massa pel procés de purificació 
i de la mateixa manera pel procés de dissolució. 

No s’aporta informació. 
 
Les taules referents als consums energètics requereixen una revisió per comprovar 
si son correctes. Així per exemple: 
 
1. L'assecadora, al projecte industrial té un consum de 556m3/h i a l'avaluació 
ambiental de 246m3/h. 

Al final s'ha decidit pel valor de 246m3/h. 
 



 

 
 
 

   

 
 
 

2. La minadora es comptabilitza dins de l'apartat de consum de combustible líquid, 
mentre que al projecte industrial s'aporten les dades d'un equip alimentat 
elèctricament. 

Continua estant a l'apartat d'equips alimentats amb gasoil. 
 
3. La taula de consums energètics ha valorat les potències instal·lades i no els 
consums anuals. 

Continua estant malament. Es confon el terme de potència, kW, pel terme 
d'energia, kWh, que és el que s'ha d'informar a la calculadora. 

 
4. La suma de potències elèctriques per cada fase productiva de l'EIA no coincideix 
amb la que s'ofereix a la taula corresponent del projecte industrial. 

S'ha modificat la taula informativa incorporant els càlculs de l'emissió 
equivalent de CO2. 

 
Respecte a la transformació de les diferents unitats energètiques i de generació de 
CO2, no s'informa del valor dels coeficients, ni de la font (origen de la dada), per 
tant es proposa reclamar les fonts i els valors dels factors de conversió utilitzats per 
poder-ne verificar els resultats. 

S'ha informat l'origen dels factors de conversió utilitzats. 
 
Residus 
 
Els processos de fabricació previstos generaran, com s'informa a la memòria, 
residus. Es proposa informar la quantificació dels residus generats i també les 
condicions d'emmagatzematge de cada un d'ells. 

S'informa amb detall de la generació de residus i de les condicions 
d'emmagatzematge. 

 
Fases productives 
 
 Treballs d'arrencada 

 
Atès que es vol rehabilitar l'espai de la Botjosa i que això pot suposar la retirada de 
les basses existents, es proposa sol·licitar informació sobre la funció d'aquestes i, 
especialment, si existint encara el runam del Cogulló es poden retirar. 

S'informa que la funció és la de decantadors de l'aigua de procés i que per 
sobreeiximent s'aboquen al col·lector. No tenen una funció de recollida 
d'aigües o laminació d'escorrenties. 

 
 Dissolució 

 
Donat el caràcter del projecte, es proposa sol·licitar la valoració de les alternatives 
a baixar del Cogulló el material com slurry (amb cinta, camió, vagoneta, etc.) des 
del punt de vista que és la fase que més aigua requereix (malgrat s'entén que si no 
s'incorpora en aquesta fase, es deu haver d'incorporar a les següents). 

No s’aporta informació. 
 



 

 
 
 

   

 
 
 

 Rentat i Centrifugat 
 
Sabent que el procés de rentat està donant problemes a la instal·lació de Sallent 
actualment en funcionament i que no s'aconsegueix el rendiment esperat, es 
proposa sol·licitar un estudi d'alternatives a l'escollida. 

No s’aporta informació. 
 
 Sal comercial. Assecat 

Tenint present la dificultat de trobar alternatives a un forn de la potència requerida, 
es proposa valorar alternatives a assecar el material amb un forn de gas, fins i tot 
parcialment. 

No s’aporta informació. 
 
Així mateix, s'informa que en aquest procés s'evaporen 0.5L/s (12.485t/a), però no 
queda clar que sigui la diferència entre la humitat relativa a l'entrada i la sortida. Per 
tant, es proposa aclarir si aquesta aigua evaporada es correspon amb les 
diferències d'humitats o amb una aportació d'aigua industrial al llit fluid. 
També es proposa que es valori la possibilitat d'instal·lar un condensador per 
recuperar parcialment aquesta aigua. 

No s’aporta informació. 
 
ES CONCLOU QUE, 
 
Respecte l'objecte de l'estudi d'impacte ambiental 
 
El PDU prioritza la utilització de l'aigua disponible pel desenrunat. Al document no 
s'informa de totes les fonts d'aigua disponibles (falten les aportacions de la xarxa 
d'abastament municipal i de la Sèquia de Manresa).  

Es proposa que l'autorització fixi uns objectius de sal produïda mínims (a més 
sal produïda, menys requeriment de col·lector, amb la utilització en exclusiva 
pel procés de desenrunat de totes les fonts d'aigua disponibles sempre que 
els usos autoritzats ho permetin). 

 
La proposta industrial presentada pot funcionar sense fabricar sal neta (purificació), 
però ajustant les concentracions de la salmorra que es destinen al col·lector. 

Es proposa condicionar el volum d'aigua utilitzable a l'assoliment d'un objectiu 
de sal produïda en el sentit d'incentivar la millora del rendiment de la planta, i 
per tant, de l'optimització de la utilització del recurs. 

 
Respecte del procés 
 
Aportació d'aigua 
 
Per tal de disposar del quadre de recursos complet, 

Es proposa incorporar a l'autorització un seguiment mensual dels cabals 
abastats de la Sèquia, els diferents comptadors de la xarxa municipal 
d'abastament, i les captacions, i concretar els usos per als que s'utilitzen. 

 



 

 
 
 

   

 
 
 

Atès que hi ha una diferència important en el ritme de funcionament de la 
instal·lació amb el col·lector nou i la dotació d'aigua necessària i sense el col·lector 
nou 

Es proposa condicionar uns ritmes de producció de sal i de salmorra mínims 
en funció dels diferents cabals d'aigua disponibles. 

 
Consum energètic 
 
Atès que els processos de dissolució i de fabricació de sal son dos processos 
clarament diferenciats.  

Es proposa que l'autorització determini una taula de cost energètic mínim per 
unitat de massa produïda de salmorra i de sal. 

 
Fases productives 
 
El procés d'assecat de la sal requereix un forn d'alta potència, hores d'ara de gas. 

Es proposa que l'autorització incorpori un pla temporal per la incorporació d'un 
sistema d'escalfament complementari, o complet, amb biomassa, o solar d'alta 
temperatura. 

 
Al mateix procés d'assecat s'evaporen 0.5L/s (12.485t/a). 

Es proposa sol·licitar que s'incorpori a l'autorització la instal·lació d'un 
condensador per la recuperació parcial d'aquesta aigua. 

 
Segon. Comunicar l’adopció d’aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat.” 
 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya petició 
d’informe en relació a la documentació addicional presentada per Iberpotash que va 
ser requerida en el tràmit de suficiència de l’estudi d’impacte ambiental i del programa 
de restauració del projecte d’explotació dels dipòsits salins de la Botjosa i el Cogulló.  
 
Pren la paraula el Sr. Juan Zapata i Lluch conseller de l’Àrea de Medi Ambient i 
explica el contingut del dictamen.  
 
La Sra. Presidenta obre el debat, donant la paraula als portaveus, sense que es faci 
cap intervenció. 
 
Sotmès a votació el dictamen, queda aprovat per 18 vots favorables (10 del grup 
comarcal d’ERC-AM i 7 del grup comarcal JxC) i 9 abstencions (6 grup comarcal CP, 
2 grup comarcal CUP, 1 grup comarcal Cs i 1 grup comarcal ECG). 
 
 
8.- PROPOSICIONS 
 
 
8.1. MOCIÓ COMARCAL A FAVOR DE LA REFORMA HORÀRIA. 
 



 

 
 
 

   

 
 
 

“La desorganització horària a Catalunya és resultat de la superposició dels vells 
horaris fabrils, agreujats per transformacions patides pel creixement econòmic durant 
el franquisme i l’impacte de les demandes pròpies dels anys de creixement 
desordenat, especialment del sector dels serveis, i també, sovint, de la cultura del 
presencialisme al treball, o bé per la necessitat de realitzar llargues jornades de treball 
per assolir salaris adequats al cost real de la vida. Aquesta situació deriva en seriosos 
obstacles per a la competitivitat i la producció empresarial, en l’augment de riscos 
psico-socials de les persones treballadores, la persistència de la divisió sexual del 
treball amb el manteniment de la desigualtat de gènere, els problemes de salut 
derivats de la manca de son en adults i infants, els baixos rendiments educatius, la 
manca de temps familiar i personal per al lleure, la cultura i l’activisme social i en una 
disminució del benestar de la societat en general. En aquest sentit, al llarg dels 
darrers anys s’ha aprofundit en la recerca, i els estudis dels quals disposem 
demostren que es fa del tot necessari i urgent desfer-se de la rèmora que representa 
la desorganització horària actual, incapaç de fer front a la complexitat del moment 
present.  
 
A gairebé tot Europa, l’horari laboral és de 8-9 h. a 17-18 h., parant un màxim d’una 
hora per dinar a meitat de la jornada. A l’estat espanyol –i per tant a Catalunya-, però, 
és habitual que la població treballadora s’aturi dues hores per dinar -a l’àmbit escolar 
poden ser tres-, i que la jornada laboral s’allargui fins a les 19 h. o les 20 h. del 
vespre, o més enllà. Aquesta jornada poc compactada provoca sopar a partir de les 
21 h. en el millor dels casos, dificulta el temps de cura d’infants i gent gran, afebleix la 
participació cívica i comunitària, impossibilita el consum i gaudi de la cultura i per 
descomptat baixa l’eficiència de les organitzacions. El prime time televisiu s’acomoda 
a horaris que fan reduir les hores de son. En definitiva, se solapa el temps personal i 
el temps de descans. A més, aquesta organització del temps de vida quotidiana no té 
l’origen en el clima, un mite que es desmunta tot sol comprovant que a Portugal, 
Marroc, Itàlia o Grècia se sopa a les 19-20 h. del vespre. Per altra banda, a Europa fa 
algunes dècades que va començar la substitució dels horaris nascuts amb l’era 
industrial per uns altres d’adaptats i flexibles a les necessitats d’igualtat, productivitat i 
participació de la ciutadania. Diversos estudis de la Fundació Europea per a la Millora 
de les Condicions de Vida i de Treball (Eurofound), amb dades d’Eurostat, mostren 
que estan avançant en el bon camí, tot i que hi ha diferències entre estats segons els 
models adoptats.  
 
Al nostre país el debat tot just s’inicià fa uns anys i ara sembla que se’n pren 
consciència de manera més àmplia en un context de crisi en què cal trobar fórmules 
d’optimització dels recursos escassos, però sobretot, en què cal proposar estils de 
vida no determinats exclusivament per una compulsió productivista i consumista. 
L’ordre horari hauria de ser la norma, i la flexibilitat individualitzada l’excepció en tots 
els àmbits. Establir un horari racional generalitzat hauria de ser la norma a aplicar en 
tots els àmbits socials i econòmics, públics i privats, sense perjudici que es 
reconeguin després determinades situacions de flexibilització horària, i per tant 
excepcions a les normes generals, per atendre determinades situacions personals o 
de determinats col·lectius. En aquest context al gener de 2014 es va presentar la 
Iniciativa per a la reforma horària – Ara és l’Hora, una entitat que ha estat impulsant 
des de la societat civil el debat sobre la reformulació dels horaris a Catalunya. El juliol 



 

 
 
 

   

 
 
 

de 2017 va tenir lloc la signatura del pacte per a la Reforma horària, on 110 
organitzacions i institucions del país varen acordar la carta de compromisos cap a 
l’Objectiu 2025, que suposa el gran acord de país per arribar al 2025 havent 
aconseguit els compromisos i acords derivats del pacte. El passat mes de gener es va 
crear l’Oficina per a la reforma horària amb l’objectiu, entre altres, de coordinar les 
polítiques en l'àmbit de l'organització i usos dels temps de la vida quotidiana i en el 
compliment dels acords del Pacte per a la Reforma Horària i fer-ne el seguiment de 
l'execució 
 
El Consell comarcal de Bages aprova aquesta resolució amb l’objectiu de donar 
suport a les mesures que facin possible fer la transició cap a la reforma horària 
formulada en un moment concret en el temps. En la forma en què està organitzada la 
nostra societat, el temps esdevé un factor sistèmic dins del model social. Cal cercar 
mesures legislatives i de promoció i sensibilització que abordin el canvi a tres nivells: 
a nivell macro (de la societat), a nivell meso (de les organitzacions, empreses i 
institucions que la componen) i a nivell micro (de les persones). Superat el debat de la 
conveniència, l’objectiu d’aquests treballs és debatre la viabilitat per transitar cap al 
retorn de Catalunya als horaris anteriors al franquisme, adaptats a la nova realitat 
social, econòmica i cultural. Els agents que poden fer possible aquesta reforma se 
situen principalment en l’acció sobre els horaris laborals, però també en els escolars, 
els comercials, els culturals, els esportius, els televisius i els associatius, així com en 
les infraestructures públiques i privades que els puguin permetre.  
 
Tot això és el que justifica que el Consell comarcal del Bages es pronunciï a favor de 
la reforma horària. Així, actuant amb coherència a partir d’aquest acord favorable i 
amb l’ànim de millorar la gestió del temps i d’esdevenir, alhora que motor, organització 
exemplificadora de la reforma horària, el Consell comarcal de Bages es compromet a 
iniciar el procés per a la implantació de mesures d’acord amb aquesta iniciativa, fent-
ne el seu seguiment i avaluació.  
 
Amb aquesta resolució, el Consell comarcal de Bages  passa a formar part de la 
Xarxa de Ciutats i Pobles per la Reforma Horària, xarxa que té per objectius: 
reconèixer i promoure la tasca dels ajuntaments i dels consells comarcals 
compromesos amb l’impuls de la reforma horària; facilitar, intercanviar i difondre 
coneixements i experiències entre ajuntaments i consells comarcals en l’àmbit de la 
gestió del temps i la conciliació, presencial i virtualment; i fer xarxa amb altres 
organitzacions públiques, privades i del tercer sector, a nivell local i internacional, per 
generar sinergies i avançar conjuntament. Així també, és mitjançant la Xarxa de 
Ciutats i Pobles per a la Reforma Horària que el Consell comarcal de Bages 
s’adhereix als principis del pacte per a la reforma horària que pren l’objectiu 2025 com 
el propòsit en què les institucions i organitzacions es comprometen a: 
 

1. Recuperar les dues hores de desfasament horari amb relació a la resta del món. 
2. Impulsar una nova cultura del temps a les organitzacions a favor de models més 

eficients i més flexibles per atendre les noves necessitats socials. 
3. Consolidar el factor temps com a nova mesura de llibertat, equitat i benestar. 

 



 

 
 
 

   

 
 
 

La Xarxa de Ciutats i Pobles per a la Reforma Horària està coordinada per la 
Generalitat de Catalunya a través de la seva Oficina per a la Reforma Horària i per al 
seu impuls i desenvolupament compta amb la col·laboració de l’Associació Catalana 
de Municipis (ACM), la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i la Iniciativa per a 
la Reforma Horària “ARA ÉS L’HORA”.  
El Consell comarcal de Bages comunicarà l’aprovació d’aquesta moció via correu 
electrònic adreçat a l’Oficina per a la Reforma Horària del Departament de la 
Presidència de la Generalitat de Catalunya (reformahoraria@gencat.cat) adjuntant-hi 
la mateixa.” 
 
Pren la paraula el Sr. Enric Forcada i Valiente conseller del grup comarcal ERC i 
manifesta que presenten conjuntament la moció amb JxC amb la voluntat que des del 
Consell Comarcal s’impulsi el canvi horari per gaudir de més llibertat alhora de 
gestionar el nostre propi temps. En aquesta moció es parla de la carta de compromís 
per l’objectiu 2025 la qual contempla 3 objectius: 
 

1. Recuperar les dues hores de desfasament horari amb relació a la resta de 
països europeus i del món. 

2. Impulsar una nova cultura del temps a les organitzacions a favor de models més 
eficients i més flexibles per atendre les noves necessitats socials. 

3. Consolidar el factor temps com a nova mesura de llibertat, equitat i benestar. 
 
Manifesta que es proposen diferents mesures, com ara horaris flexibles en les 
entrades i sortides dels llocs de treball, la compactació de la jornada laboral, 
l’avançament dels àpats, la sincronització d’empreses i tot això es proposa per millorar 
el benestar social, la productivitat, la competitivitat, l’equitat de gènere, el consum 
responsable, entre d’altres. 
 
El Sr. Enric Forcada demana el vot favorable per l’adhesió del Consell Comarcal a la 
xarxa de pobles i ciutats per la reforma horària i comenta que el Consell Comarcal ja 
ha aplicat alguna de les mesures, com ara avançar les sessions dels Plens a les 18 
hores en comptes de les 20 hores com es venia fent.   
 
Pren la paraula Sra. Maria Luisa Ramos i Gómez portaveu del grup comarcal de CS i 
exposa el següent: nuestra vida está marcada por el tiempo, el horario laboral  que 
nos condiciona el día a día nos marca el ritmo vital. La manera en que organizamos 
nuestro tiempo libre, así como el horario de la sociedad, aquellas en las que se puede 
comprar, ir al cine, cenar en los restaurantes, Ciudadanos somos partidarios de 
aprovechar mejor el tiempo promoviendo y restableciendo una racionalización de los 
horarios para vivir mejor nuestra vida. Los ritmos españoles ponen muy difícil la 
conciliación entre la vida laboral y la personal. La cuestión del horario laboral es 
fundamental en esta reforma, por lo que cambiar la regulación del tiempo de trabajo 
en los convenios laborales será determinante para el éxito de la misma. Se 
conseguiría así más tiempo para dedicar a la familia, al ocio y a las tareas 
domésticas, ya que el objetivo de la racionalización de los horarios es hacernos la 
vida más fácil y conseguir que sean compatibles las diferentes obligaciones  y deseos 
de realización vital de hombres y mujeres que son a la vez madres, padres y 
trabajadores. En consecuencia la búsqueda de una mayor conciliación laboral y 



 

 
 
 

   

 
 
 

familiar es imprescindible en este escenario. Sin embargo el empleo de esta reforma 
no puede llevarse a cabo únicamente en determinados territorios o bajo diferentes 
primas,  sino que debe armonizarse mediante una reforma laboral o políticas 
uniformes de conciliación, como por ejemplo: las propuestas de nuevos permisos 
laborales, la creación de una bolsa de horarios para asuntos propios o bonificaciones, 
el fomento del teletrabajo, entre otros. Además se debe adaptar todo ello al escenario 
clima territorial de nuestro país. Es cierto que queremos homogenizar en materia de 
derechos todos los países miembros en Europa factores como la climatología que 
influyen en determinar el horario también.  
La Sra.  Ramos manifesta que el seu vot serà favorable. 
 
Pren la paraula la Sra. Roser Alegre i Fontanet portaveu del grup comarcal CUP i 
manifesta que el seu vot serà favorable. Conciliar la vida laboral amb la familiar i no 
només en la familiar, sinó també amb el temps individual de cada una de nosaltres, 
els sembla que és lícit i defensable. L’últim dels acords de la moció en quant al factor 
temps com a mesura de llibertat, equitat i benestar es una bona premissa amb la que 
treballar. La Sra. Roser Alegre manifesta que estan contentes que des del Consell 
Comarcal es treballés a finals de la legislatura anterior per fer possible aquesta 
conciliació. 
 
Sotmès a votació la moció, queda aprovada per unanimitat. 
 
 
9.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
9.1.- MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS COMARCALS D’ESQUERRA 
REPUBLICANA I DE JUNTS PER CATALUNYA AMB MOTIU DEL 25 DE 
NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA ENVERS LES 
DONES 
 
Sotmesa a votació la urgència de la moció per a la seva inclusió en l’ordre del dia, 
aquesta queda aprovada per unanimitat. 
 
“La violència contra les dones és una realitat persistent i cruenta que es manifesta de 
formes diverses (sexual, econòmica, psicològica i simbòlica, entre d’altres). Aquestes 
violències són fruit del patriarcat, sistema social que situa a l’home en una posició 
dominant i superior envers les dones. Cal deconstruir la nostra societat per poder 
superar les desigualtats i crear noves formes de relació basades en la llibertat i la 
igualtat.  
 
En els últims anys hem pres consciència i ens hem anat dotant d'instruments pioners; 
com la Llei catalana 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència 
masclista, i d'instruments judicials, d'anàlisis i protocols d'atenció especialitzada. 
Malgrat això, el nombre d'assassinats masclistes creix cada any. No cessa. Ens cal 
abordar de manera prioritària les violències envers les dones mitjançant la 
implementació de polítiques públiques preventives que actuïn sobre les 
discriminacions i vulneracions dels drets humans de les dones, en concret i de totes 
les persones, sigui quina sigui la seva identitat de gènere, en general. És necessari 



 

 
 
 

   

 
 
 

sumar esforços i crear dinàmiques de treball cooperatiu que ens permetin crear 
conjuntament sistemes innovadors per eradicar definitivament la violència masclista 
que representa una greu vulneració dels drets humans i atempta contra la llibertat 
individual i la igualtat efectiva entre dones i homes.  
 
Volem municipis i comarques lliures de violència masclista. Per tot això, els Grups 
Comarcals d’Esquerra Republicana i de Junts Per Catalunya, demanem que el Ple 
adopti els següents acords:  
 
- Condemnar els feminicidis i totes les expressions de les violències masclistes, 
manifestant el compromís de treballar per fer de la nostra comarca un espai lliure de 
violència masclista, dissenyant instruments específics per a la prevenció i la 
sensibilització en igualtat que ataqui des de l’origen la cultura patriarcal que atempta 
contra la vida i els drets de les dones.  
 
- Impulsar els recursos d’atenció i prevenció (com els SIE i els SIAD) i garantir 
l’habitatge de lloguer social.  
 
- Garantir la formació especialitzada en perspectiva de gènere dels i les professionals 
que intervenen en els circuits de la violència masclista.  
 
- Instar altres organismes i institucions supramunicipals a vetllar per la igualtat 
d’oportunitats des de la perspectiva de gènere i la protecció de les dones i els infants 
en casos de violència masclista.  
 
- Manifestar el compromís per eradicar i actuar amb determinació contra qualsevol 
manifestació sexista i estereotipada a les activitats i espais culturals i d’oci que rebin 
el suport del Consell Comarcal del Bages.”  
 
Pren la paraula la Sra. Eulàlia Sardà i Bonvehí portaveu del grup comarcal JxC per 
posar en relleu que avui és  el dia 25 de novembre, el dia internacional contra la 
violència en vers a les dones, i  posa en valor totes les accions que s’han dut a terme  
als municipis del Bages i que s’han sumat a les propostes que surten de forma 
consensuada del Consell Comarcal.  
 
Manifesta que la violència contra les dones es una realitat persistent que es manifesta 
de formes diverses: sexual, econòmica, psicològica i simbòlica, entre d’altres. 
Aquestes violències son fruit del patriarcat, sistemes social que situa l’home en una 
posició dominant i superior en vers a les dones. Cal desconstruir la nostra societat per 
poder superar la desigualtats i crear noves formules de relació basades en la llibertat i 
en la igualtat. 
 
Manifesta que en els últims anys hem  pres consciència i ens hem dotat d’instruments 
pioners com ara la llei catalana Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a 
eradicar la violència masclista, i d’instruments judicials d’anàlisis i protocols d’atenció 
especialitzada. Comenta que malgrat això, cada any creix  la violència i no cessa. Cal 
abordar de manera prioritària la violència en vers les dones mitjançant la 
implementació de polítiques públiques preventives que actuïn sobre les 



 

 
 
 

   

 
 
 

discriminacions i vulneracions sobre els drets humans de les dones, i en concret de 
totes les persones, siguin quina siguin la seva identitat de gènere. És necessari sumar 
esforços i crear dinàmiques de treball cooperatiu que permeti crear conjuntament 
sistemes innovadors per eradicar definitivament la violència masclista que representa 
una greu vulneració dels drets humans i atenta contra la llibertat individual i efectiva 
entre homes i dones. 
 
Es volen municipis i comarques lliures de violència masclista, i per tot això els grups 
comarcals ERC i JxC demanen que el Ple adopti els  següents acords: 
 
- Condemnar els feminicidis i totes les expressions de les violències masclistes, 
manifestant el compromís de treballar per fer de la nostra comarca un espai lliure de 
violència masclista, dissenyant instruments específics per a la prevenció i la 
sensibilització en igualtat que ataqui des de l’origen la cultura patriarcal que atempta 
contra la vida i els drets de les dones.  
 
- Impulsar els recursos d’atenció i prevenció (com els SIE i els SIAD) i garantir 
l’habitatge de lloguer social.  
 
- Garantir la formació especialitzada en perspectiva de gènere dels i les professionals 
que intervenen en els circuits de la violència masclista.  
 
- Instar altres organismes i institucions supramunicipals a vetllar per la igualtat 
d’oportunitats des de la perspectiva de gènere i la protecció de les dones i els infants 
en casos de violència masclista.  
 
- Manifestar el compromís per eradicar i actuar amb determinació contra qualsevol 
manifestació sexista i estereotipada a les activitats i espais culturals i d’oci que rebin 
el suport del Consell Comarcal del Bages. 
 
Per tot això demana el vot favorable a la moció. 
 
Pren la paraula el Sr. Alberto Marañón i Ledesma portaveu del grup comarcal ECG i 
comenta que al ser avui el dia 25 de novembre està més que justificat que el Ple del 
Consell Comarcal es comprometi una vegada més amb la lluita en contra la violència 
masclista. Manifesta que malauradament només es parla de violència masclista quan 
es produeixen agressions físiques i/o assassinats, però que aquesta violència la 
pateix la dona les 24 hores del dia amb molts àmbits de la seva vida quotidiana. I 
comenta que aquesta matinada s’ha vist incrementat el nombre de dones 
assassinades a mans de la  seva parella o ex parella a un total de 52 en el conjunt de 
l’Estat.  Comenta que les agressions sexuals que s’atenen des de la sanitat publica no 
han parat de créixer i que les denuncies no s’incrementen o directament es mantenen 
congelades. Es viu en una societat profundament masclista i amb un sistema que 
també ho és. Cal preguntar-se què es pot fer des de les institucions per a que les 
dones s’atreveixin a denunciar les agressions sexuals i/o físiques de violència 
masclista.  
 



 

 
 
 

   

 
 
 

Manifesta que durant aquesta setmana s’aprovaran declaracions i mocions en molts 
Plens d’Ajuntaments, Consells Comarcals i d’altres institucions, però la millor manera 
de lluitar en contra la violència masclista és lluitar contra  aquells que qüestionen que 
existeixi violència masclista i aquells que es neguen a parlar-ne i diuen que cal parlar 
de violència entre familiars. És lamentable que a dia d’avui hi hagi partits que donin 
espai a l’extrema dreta, que qüestiona l’existència de violència masclista i que pot 
precisament en un exercici de plena hipocresia, atrevir-se a votar, juntament amb 
d’altres institucions, mocions en condemna de la violència masclista. La millor manera 
de lluitar contra la violència masclista és removent consciències, removent els pilars 
de la societat masclista i lluitant contra el feixisme i l’extrema dreta.  
Manifesta que el vot del seu grup serà favorable. 
 
Pren la paraula Sra. Maria Luisa Ramos i Gómez portaveu del grup comarcal de CS i 
manifesta el següent: la violencia machista es una lacra estructural para nuestra 
sociedad, que se lleva la vida de mujeres que mueren asesinadas a manos de 
criminales. Las cifras son sangrantes y negarlas es una absoluta irresponsabilidad. No 
podemos dar un solo paso atrás en la lucha contra la violencia machista ni en la 
defensa del pacto de estado. La igualdad y la libertad no se negocian. En ciudadanos 
impulsamos el pacto de estado contra la violencia machista, que se aprobó en 2017 
con consenso de todos partidos salvo Podemos. Desde Ciudadanos trabajamos para 
poner en marcha este pacto. Más del 70% de las víctimas no denuncian y lo padecen 
ellas solas y sus hijos. No podemos dejarlas solas y es por eso que nuestro voto será 
a favor de la moción. 
 
Pren la paraula la Sra. Roser Alegre i Fontanet portaveu del grup comarcal CUP i 
denuncia l’agressió d’assassinat que hi ha hagut avui d’una noia de 26 anys a 
Tenerife en mans de la seva parella. Manifesta que des de la CUP condemnen 
qualsevol forma de masclisme, els feminicidis que desgraciadament succeeixen dia 
rere dia i qualsevol forma d’agressió i de comportament masclista patriarcal que es 
produeixen en el si de la societat i en els nostres entorns més immediats. Volen que 
es presenti aquesta moció com una declaració d’intencions. Volen creure que les 
declaracions que es signaran aquesta setmana és perquè totes i tots volen treballar 
d’una forma constant i eficient per eradicar aquestes violències de la nostra societat i 
eradicar el masclisme i insta a seguir vetllant per aquests acords en el que queda de 
legislatura. Comenta que condemnar des de les institucions aquests tipus de 
manifestacions sexistes i masclistes fa més evident aquesta situació i com a 
representants públics que som s’ha poder denunciar i donar exemple. 
 
La CUP vol fer esment que per lluitar contra la lacra del masclisme del patriarcat que 
impera avui és imprescindible fer-ho des del feminisme. Lluitar amb el feminisme com 
a model de vida diari, a promoure l’autodefensa i l’autoorganització de les dones de 
forma individual i col·lectiva com apoderament de totes nosaltres. Lluitar soles no és 
fàcil, lluitar juntes és possible i més eficaç. 
 
Acaba dient que avui hi ha una manifestació a les vuit del vespre a la plaça San 
Domènec per denunciar el silenci judicial al voltant de la violència masclista i per fer 
un crit tots i totes juntes amb motiu del 25 de novembre.  
 



 

 
 
 

   

 
 
 

 
Pren la paraula la Sra. Montserrat Badia i Moreno portaveu del grup comarcal CP, i 
manifesta que ells posen de manifest el recolzament amb aquest manifest i també en 
totes les actuacions que es facin per eradicar la violència masclista. 
 
Constata que hi han hagut 53 dones assassinades en aquest any 2019 i 1.027 des del 
2003. Manifesta que cal ser ferms en les nostres polítiques, perquè estem davant 
d’una normalització de la violència. Per tant, comenta que no centrem les polítiques 
en el dia 25, sinó que fem de cada dia una lluita per eradicar realment la violència 
masclista. Tal i com deia l’Albert Marañón no es pot normalitzar la participació en 
determinats partits polítics que menysvaloren i insinuen la no existència de violència 
de gènere, i ridiculitzen moltes vegades aquestes situacions. 
 
Per tant seria important actualitzar el protocol contra la violència masclista amb 
Manresa i el Bages, un protocol que fa més de 10 anys que es va aprovar i ha quedat 
bastant obsolet. Caldria convocar a tots els signats que en el seu dia van elaborar 
aquest Protocol per actualitza’l a les noves necessitats, com ara els pisos 
d’emergència per acollir les dones que surten de comissaria i no tenen on anar. 
Emplacen des del grup socialista a convocar a tots les signants del Protocol de 
Manresa i Bages a efectes d’actualitzar i demanar a les institucions competents que 
donin recursos per poder disposar en els nostres territoris d’habitatges per aquestes 
emergències.  
 
Sotmès a votació la moció, queda aprovada per unanimitat. 
 
 
9.2.-   MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS COMARCALS DE LA CUP I EN 
COMÚ AMB L’ADHESIÓ DE ERC, JUNTS PER CATALUNYA I CIUTADANS EN 
CONTRA LA INSTAL·LACIÓ D’UNA INCINERADORA DE RESIDUS A CERCS, AL 
RECINTE DE L’ANTIGA CENTRAL TÈRMICA DE CARBÓ DE CERCS  
 
La Sra. Presidenta demana sotmetre a aprovació la urgència de la moció per a la seva 
inclusió en l’ordre del dia. 
 
Pren la paraula la Sra. Montserrat Badia i Moreno portaveu del grup comarcal CP i 
manifesta que els hi agradaria poder debatre aquesta moció tenint més coneixement 
del contingut. No hi ha cap projecte presentat a l’Ajuntament de Cercs per fer aquesta 
actuació i per tant creu que no hi ha motivació suficient per aprovar la urgència 
d’inclusió d’aquesta moció en l’ordre del dia d’aquest Ple. Creu que seria important fer 
un treball comú per veure com tenim la gestió de residus en el territori, i que va més 
enllà d’un poble o de dos. El seu grup considera que la incineració no és un model a 
seguir, que alguna cosa s’ha de fer amb els residus i que no hi ha una solució fàcil. 
Per tant, el seu vot en contra, no vol dir anar en contra de la proposta que es 
presenta, sino de com s’enfoca quan encara no existeix un projecte. 
 
Sotmesa a votació la urgència de la moció per a la seva inclusió en l’ordre del dia, 
aquesta queda aprovada per 20 vots favorables (9 del grup comarcal d’ERC-AM, 7 del 



 

 
 
 

   

 
 
 

grup comarcal JxC, 2 grup comarcal CUP, 1 grup comarcal Cs i 1 grup comarcal 
ECG) i  6 vots contra del grup comarcal CP. 
 
 
“Per sorpresa, i sense la prèvia informació, el govern municipal de Cercs va anunciar 
l’1 d’Octubre, que l’empresa EmSpain Waste&Treatment posarà en marxa una 
incineradora a l’antiga central tèrmica de Cercs per cremar residus industrials.  
 
Tirar endavant aquest projecte comportaria afegir més emissions i impactes 
ambientals al medi i a la salut de les persones que viuen a la comarca. A més, suposa 
un sabotatge a la lluita i els compromisos per fer front a l’emergència climàtica i reduir 
les emissions de gasos d’efecte hivernacle.  
 
Aquest projecte contradiu la normativa europea en matèria de residus (2018/851/CE), 
que estableix que és prioritària la recuperació de matèria dels residus, per davant de 
la incineració presentada com “recuperació energètica”. La Unió Europea exigeix un 
canvi en la prioritat de la gestió pública de residus. La “valorització energètica” no es 
pot considerar ni comptabilitzar com a valorització dels residus i no és la via correcta 
en la gestió de residus, on el que s’ha de prioritzar es la reducció de residus.  
 
La crema de 1.000 tones diàries de residus comportaria un evident risc per la salut de 
les persones i també pel medi, ja que no hi ha cap filtre que retingui les 
micropartícules i els contaminants que genera la combustió, com dioxines i furans, 
Compostos Orgànics Persistents (COP), metalls pesants, ftalats, gasos d’efecte 
hivernacle, gasos àcids, partícules superfines, etc. En aquest àmbit s’ha de destacar 
que les condicions de dispersió de contaminants son molt negatives, en una zona 
afectada per inversions tèrmiques, que provoquen una acumulació d’aquests.  
 
Amb la incineració de residus es generen més emissions de CO2 que cremant 
qualsevol combustible no renovable (gas, derivats del petroli, carbó...), a banda dels 
contaminants anteriorment mencionats; totes aquestes substàncies tòxiques, tal i com 
demostren els estudis científics, un cop alliberades al medi, i s’incorporen als 
organismes vius, les plantes, animals i persones, provocant greus malalties.  
 
Aquesta macro-instal·lació de crema de residus industrials va contra el projecte de 
comarca verda, pel qual molts berguedans i berguedanes estan treballant. També va 
contra el turisme de qualitat de muntanya, la producció d’aliments ecològics, el 
repoblament, entre d’altres, i marca un punt de no-retorn després de la feina feta per 
part de la població i les entitats del Berguedà. L’afectació sobre la qualitat de vida dels 
berguedans i berguedanes serà molt negativa, i comportarà la pèrdua de llocs de 
treball, especialment en sector turisme, i un efecte amplificador en el despoblament 
que ja pateix aquest territori, entre altres conseqüències econòmiques.  
 
El Berguedà és part de la Catalunya Central, com el Bages. Ambdues Compartim 
dèficits -al fer de «pati del darrera» de l’Àrea metropolitana - i fortaleses -diversitat 
d'àmbits econòmics i uns grans patrimonis naturals, culturals i socials- . I volem 
esdevenir espais de bon viure, amb protagonisme important a una Catalunya més i 
millor redistribuïda. Això no passa per implementar una incineradora de residus 



 

 
 
 

   

 
 
 

industrials a la nostra Vegueria , ans el contrari cal enfocar les polítiques econòmiques 
a impulsar els nous sectors potencials com els sectors agroalimentari i el turisme al 
Bages i al Berguedà, o el primari i la gestió forestal . Sectors que poden esdevenir 
elements tractors econòmicament.  
 
Diverses entitats locals i comarcals, i veïnes i veïns de Cercs i de la resta de la 
comarca han creat la Plataforma anti-incineradora de Cercs per reclamar que no es tiri 
endavant aquest projecte, per tal de protegir el territori i la gent que hi viu, cal també 
que des de de tota la Vegueria ens hi solidaritzem.  
 
Per tots aquests motius, el Grup Comarcal En Comú Guanyem proposa al Ple del 
Consell Comarcal l’aprovació dels següents  
 

ACORDS 
 

PRIMER. Manifestar el rebuig del Consell Comarcal del Bages a la incineradora de 
residus industrials que es vol situar a l’antiga central tèrmica de Cercs.  
 
SEGON. Demanar al Departament de Territori i Sostenibilitat una moratòria en les 
autoritzacions de les plantes de nova creació, un pla de tancament de les 
incineradores actuals, i l’aprovació d’una llei catalana de Residu Zero.  
 
TERCER. El Consell Comarcal del Bages mostra el seu rebuig a que algun municipi 
de la comarca faciliti l’obertura d’una planta incineradora al seu municipi.  
 
QUART. Traslladar els acords al Departament de Territori i Sostenibilitat i a la 
Plataforma anti-incineradora de Cercs.”  
 
Pren la paraula el Sr. Alberto Marañón i Ledesma portaveu del grup comarcal ECG i 
manifesta que considera important que es debati un posicionament sobre la 
possibilitat que el municipi de Cercs aculli una planta incineradora de residus. Calen 
polítiques de prevenció de residus, calen polítiques valentes que enforteixin les 
polítiques d’economia circular i calen gestions de residus valentes que evitin 
precisament que avui per avui l’única aposta o l’aposta més utilitzada sigui la de la 
incineració. 
 
Des del seu grup creuen amb la Catalunya central, i creuen que com a vegueria en el 
conjunt de les comarques de la Catalunya central s’han de posicionar, debatre i en tot 
cas aprovar posicionaments a favor o en contra, tot i que la seva proposta és 
clarament en contra. Volen que la Catalunya Central  sigui un espai i un territori digne  
per viure-hi i això s’aconsegueix fent polítiques de país, polítiques econòmiques i 
socials que redistribueixin i reequilibrin el conjunt del territori. S’han d’aprofitar els 
sectors potencials com poden ser els sectors agroalimentari o turisme i no s’han 
d’acollir a projectes com el de la planta incineradora per pur interès econòmic. Per tot 
això demana el vot favorable del conjunt dels consellers i conselleres. 
 
Pren la paraula la Sra. Roser Alegre i Fontanet portaveu del grup comarcal CUP i 
manifesta i afegeix el que ja exposat l’Albert Marañón, que aquesta es una proposta 



 

 
 
 

   

 
 
 

que surt de la plataforma antincineradora de Cercs la qual busca el suport de diferents 
municipis del Berguedà, del Bages i de la Catalunya Central. Volen que la pressió 
ciutadana eviti la consecució i el desenvolupament d’aquest projecte. Per això els hi 
sembla de rigor donar el seu suport a aquesta moció per recolzar la plataforma i 
alhora vetllar pel propi territori de la Catalunya central. 
 
Pren la paraula la Sra. Montserrat Badia i Moreno portaveu del grup comarcal CP, i 
puntualitza que el vot del seu grup en contra no és sobre la moció sinó sobre la 
urgència de la mateixa, ja que volen disposar de més material per poder fer una moció 
amb més contingut i generalista per a tot el territori. Hi ha un Pla Director de gestió de 
residus que té establert unes directives europees que a partir del 2025 s’haurà 
d’arribar a un nivell de recollida de residus. El Bages està al 40% , per tant difícilment 
el 2025 arribarem als nivells que s’exigeixen de d’Europa. Manca un pla territorial 
integral que reguli com gestionar els nostres residus. Al Bages hi ha un consorci de 
residus propi, on la majoria d’ajuntaments es van desmarcant perquè volen fer la seva 
pròpia gestió. És necessari posar en comú les necessitats per poder fer front a la gran 
producció de residus que es produeix. Una de les vies es que es treballi conjuntament 
per elaborar el Pla Local de l’agenda 2030, i que sigui el Consell Comarcal l’ens 
coordinador de tots aquests objectius. S’ha de treballar conjuntament amb tot el 
territori  per aconseguir un model de gestió de residus únic i propi. Es pot pressionar a 
l’alcalde de Cercs però és la pròpia Generalitat la que acabarà donant la llicencia i 
conclou dient que espera que la Generalitat informi desfavorablement la incineradora. 
 
Pren la paraula la Sra. Maria Luisa Ramos i Gómez portaveu del grup comarcal de CS 
i manifesta que els anys 80 ja es van produir greus episodis de contaminació quan si 
cremava carbó a la central tèrmica i ara la volen transformar en una incineradora. Des 
de Ciutadans creuen que aquest projecte podria tenir uns efectes sobre la salut de les 
persones i del medi ambient molt greus, que els filtres que té la planta no són 
suficients ni els necessaris per retenir les micropartícules i els contaminants que 
produiria la  incineradora. A més a més cal recriminar la falta d’informació d’opacitat 
d’una iniciativa que pot ser nociva per la salut dels ciutadans. El vot del seu grup serà 
favorable a la moció. 
 
Pren la paraula el Sr. Enric Forcada i Valiente conseller del grup comarcal ERC i 
manifesta que donaran suport a la moció i dona les gràcies als grups de Comuns i la 
CUP per acceptar les esmenes que es va fer a la junta de portaveus. Creu que s’ha 
de donar suport al Consell Comarcal del Berguedà que va aprovar la moció en el seu 
moment. Manifesta que des del Consell Comarcal del Bages ja es treballa en diferents 
línies per eliminar els residus industrials, que és la feina prèvia i necessària que s’ha 
de fer per evitar que les incineradores siguin necessàries i posa d’exemple l’economia 
circular. Comenta que hi ha un punt de la moció que demana al Departament de 
Territori i sostenibilitat que gestioni les autoritzacions per aquest tipus de plantes. 
 
Pren la paraula la Sra. Eulàlia Sardà i Bonvehí portaveu del grup comarcal JxC i 
manifesta que votaran favorablement els acords. S’ha de fer un esforç per treballar en 
la línia de l’aprovació d’una llei catalana de residus cero. 
 



 

 
 
 

   

 
 
 

Sotmès a votació la moció queda aprovada per 20 vots favorables (9 del grup 
comarcal d’ERC-AM, 7 del grup comarcal JxC, 2 grup comarcal CUP, 1 grup comarcal 
Cs i 1 grup comarcal ECG) i  6 vots contra del grup comarcal CP. 
 
 
9.3.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP COMARCAL CP, QUATRE ANYS 
DESPRÉS CONTINUEM ESTAN FARTS! 
  
La Sra. Presidenta demana sotmetre a aprovació la urgència de la moció per a la seva 
inclusió en l’ordre del dia. 
 
Pren la paraula el Sr. Alberto Marañón i Ledesma portaveu del grup comarcal ECG i 
manifesta que el  seu grup comarcal votarà en contra de la incorporació en l’ordre del 
dia de la moció, per una qüestió de formes i per una qüestió de discrepància pel que 
fa a la urgència. 
 
Manifesta que la comarca va fer un pas important l’any 2015, quan els portaveus dels 
grups comarcals i els 30 alcaldes de la comarca van se capaços de posar-se d’acord 
en un conjunt d’exigències en el Govern de la Generalitat i de l’Estat en relació a les 
infraestructures de la comarca: infraestructures viàries (C-55 i C-16), infraestructures 
ferroviàries (ferrocarrils, rodalies RENFE) i el conjunt de serveis de transport públic 
per carretera de la comarca que connecta amb l’àrea metropolitana.  
 
Creu que aquesta moció no ajuda a mantenir el consens al territori. Quan hi ha 
voluntat d’arribar a acords, es cerca l’acord i es presentar posteriorment un text 
conjunt i no es presenta un text que no ha passat per la junta de portaveus i que és 
substancialment diferent del text que es va presentar en el consell d’alcaldes en el seu 
moment. Demana que es pugi realitzar un debat, tal i com es va fer el 2015, en el 
marc del Consell d’Alcaldes i amb els membres del Consorci Viari. Demana la retirada 
de la moció, sino el vot del seu grup serà en contra. 
 
Pren la paraula la Sra. Montserrat Badia i Moreno portaveu del grup comarcal CP i 
manifesta que com castellvilarenca i com alcaldessa de Castellbell i el Vilar la 
carretera C-55 ha provocat ferits, orfes, vidus i vídues. Comenta que aquest és un 
tema urgent i que estan farts. Es van assabentar fa unes setmanes que les 
bonificacions d’Autema ja haguéssim pagat el 50 % del desdoblament de la C-55 i la 
única resposta del territori i del Consell Comarcal ha sigut el silenci i aquesta moció es 
la resposta al silenci. Estan oberts al consens, a modificar el contingut d’aquesta 
moció. De fet aquesta moció reitera l’anterior declaració i sols afegeix que després de 
4 anys es pot acreditat que la Generalitat ha desistit a fer un desdoblament amb un 
cost previst de 120 milions d’euros. S’han fet actuacions menys costoses, com ara la 
col·locació de newjerseis,  que han servit per reduir les morts per xocs frontals, però 
aquestes actuacions no són incompatibles en fer determinats desdoblaments. Volen 
que aquest manifest serveixi per obrir el debat i que es doni trasllat al Parlament, ja 
que davant aquesta actitud i silenci no poden estar callats. Com a Castellvilarenca 
demana el vot favorable. 
 



 

 
 
 

   

 
 
 

Pren la paraula el Sr. Enric Forcada i Valiente conseller del grup comarcal ERC i 
manifesta que ja es va posar en debat aquest tema en l’últim Consell Alcaldes i està 
demanada una reunió amb el conseller per anar-hi com a Consorci Viari. Creuen que 
aquest tema s’ha de tractar en un Consell Alcaldes i Alcaldesses i es comprometen a 
convocar-ne un d’urgència. Comenta que la moció que es presenta no tracta tots els 
temes de la mateixa forma que es tractava en el 2015 i no te una visió amplia de la C-
55 i C-16. El seu grup demana que es retiri la moció. 
 
Pren la paraula la Sra. Eulàlia Sardà i Bonvehí portaveu del grup comarcal JxC i 
manifesta que el seu grup votarà en contra de la seva inclusió. 
 
Pren la paraula la Sra. Presidenta i manifesta que s’obre un segon torn de paraules, 
tal com permet el Reglament Orgànica Comarcal amb una intervenció de 3 minuts per 
cada grup comarcal com a màxim. 
 
Pren la paraula el Sr. Alberto Marañón i manifesta que aquest territori ha sigut el forat 
del dònut del conjunt del país en molts aspectes però bàsicament en infraestructures: 
C-55, C-16 i transport públic. Insisteix que vota en contra de que aquesta moció 
s’assumeixi com assumpte sobrevingut i reclama que es debati aquest tema en un 
consell d’alcaldes i alcaldesses. 
 
Pren la paraula el Sr. Genís Rovira i Barat conseller del grup comarcal de la CUP, 
manifesta que el seu grup votarà l’abstenció a la urgència. Volen deixar clar que si 
aquesta moció procedís, des de la CUP no estarien d’acord amb alguns dels punts pel 
que fa el desdoblament C-55. La CUP entén que s’ha de suprimir el peatge de la C-
16.  
 
Pren la paraula la Sra. Montserrat Badia i manifesta que li sorprèn que una moció tan 
senzilla de només dues pàgines, en la que el 50% de la moció fa referència a la moció 
que es va aprovar el 23 desembre 2015, i que simplement s’afegeixen quatre 
paràgrafs, diferenciïn el consens quant aquí no s’està proposant cap resolució en 
concret sinó un debat. Ells estan oberts a debatre i confien que el 18 de desembre es 
convoqui un ple extraordinari del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses per debatre aquest 
tema.  
 
Pren la paraula Sr. Eloi Hernàndez i Mosella Vicepresident primer i lamenta que es 
tingui aquest debat i diu que no hauria de ser debat sinó un posicionament sobre la 
urgència. Per evitar aquesta batalla política sobre aquest tema tan complex i sensible 
es va demanat retiradament que es retirés aquest punt de l’ordre del dia, per poder 
parlar i debatre i poder-ho casar amb aquelles accions de feina que s’ha fet durant 
aquets 4 anys: presentar una demanda en contra d’AUTEMA, accions que s’han fet 
amb la conselleria i sobretot el consens i la feina feta des del Consell d’Alcaldes 
d’aquests darrers 4 anys i que en aquell cas va rebre el suport del Ple. Trobem a faltar 
en el conjunt de la proposta d’aquesta moció que es parli de l’autopista com a via 
ràpida a Barcelona, l’aixecament de barreres, del tren, de l’estat de la B-40, entre 
moltes altres coses. 
 



 

 
 
 

   

 
 
 

Manifesta que el 4 de novembre es va fer una convocatòria de l’executiva del 
Consorci Viari en la que hi participa la plataforma no més morts, on es va acordar 
demanar una reunió d’urgència amb la conselleria de territori i es van comprometre a 
tornar-se a reunir per acordar un posicionament de consens de prioritat reals efectives 
que fossin realment factibles d’acceptar pel govern de la Generalitat. I acaba dient que 
està convençut que trobaran el consens i que en el proper ple del Consell Comarcal 
podran aprovar de manera consensuada una proposta que satisfaci a tots. 
 
Sotmesa a votació la urgència de la moció per a la seva inclusió en l’ordre del dia, 
aquesta no s’ha inclòs per no haver obtingut la majoria absoluta, sent el següent 
resultat de la votació: 6 vots a favor del grup comarcal CP, 17 vots en contra (9 del 
grup comarcal d’ERC-AM, 7 del grup comarcal JxC i 1 grup comarcal ECG) i  3 
abstencions (2 del grup comarcal CUP i 1 grup comarcal Cs). 
 

9.4.- DICTAMEN D’APROVACIÓ DEL CONVENI MARC PER LA PRESTACIÓ 
D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN MATÈRIA D’ENGINYERIA 

Sotmesa la votació de la urgència del dictamen per a la seva inclusió en l’ordre del 
dia, aquesta queda aprovada per unanimitat. 

 
“Atès que d’acord amb l’article 28 del Decret  Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, correspon 
a les comarques prestar assistència tècnica als municipis, tenint en compte les seves 
necessitats. 
 
Atès que d’acord amb  l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic, s’estableix que la realització d’activitats de caràcter material o tècnic de 
la competència dels òrgans administratius o de les entitats de dret públic es pot 
encarregar a altres òrgans o entitats de dret públic de la mateixa Administració o 
d’una altra, sempre que entre les seves competències estiguin aquestes activitats, per 
raons d’eficàcia o quan no es posseeixin els mitjans tècnics idonis per exercir-les, 
havent de formalitzar aquest encàrrec mitjançant la signatura del conveni 
corresponent entre elles. 
 
Atès que l’encàrrec de gestió no suposa la cessió de la titularitat de la competència ni 
dels elements substantius del seu exercici, i és responsabilitat de l’òrgan o entitat que 
l’encarrega dictar tots els actes o resolucions de caràcter jurídic que donin suport o en 
els quals s’integri l’activitat material concreta objecte d’encàrrec. 
 
Atès que en la sessió de 6 de març de 2017 del Consell d’Alcaldes es va presentar la 
proposta de creació d’un servei comarcal d’assistència tècnica als ajuntaments en 
l’àmbit de territori i medi ambient, incloent el servei d’enginyeria, manifestant els 
alcaldes el seu interès per implantar la proposta. 
 
Atès que en data 24 de juliol de 2017 el Ple del Consell Comarcal del Bages aprovà el 
conveni marc per la prestació d’assistència tècnica en matèria d’enginyeria, amb 



 

 
 
 

   

 
 
 

vigència fins a 31 de desembre de 2019, contemplant la possibilitat d’aprovació de 
dues pròrrogues de dos anys cadascuna. 
 
Atès que en virtut d’aquest conveni, el Consell Comarcal presta assistència en matèria 
d’enginyeria a 11 municipis. 
 
Atès que per l’increment de les despeses de personal vinculades al servei, és 
necessari incrementar els preus unitaris del conveni vigent i, per tant, es requereix de 
l’aprovació d’un nou conveni marc que modifiqui aquest punt. 
 
Atès que el Consell Comarcal del Bages té una àmplia experiència en la prestació de 
suport i assistència als municipis en diversos àmbits i que és la seva voluntat prestar 
aquest servei d’assistència tècnica en matèria d’enginyeria en el marc establert a la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 

 
 
El conseller de l’Àrea de Territori i Mobilitat proposa al Ple de la Corporació l’adopció 
dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer. Aprovar el conveni marc per la prestació d’assistència tècnica en matèria 
d’enginyeria que s’adjunta com a annex a aquest dictamen. 
 
Segon.  Comunicar l’adopció d’aquest acord als Ajuntaments de la comarca del Bages.” 

“CONVENI MARC PER LA PRESTACIÓ D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN 
MATÈRIA D’ENGINYERIA 

 
D’una part, l’Il·lma. Sra. Estefania Torrente i Guerrero, com a Presidenta del Consell 
Comarcal del Bages, actuant en nom i representació de la Corporació, en virtut de les 
competències que li atribueix la Llei d’organització comarcal de Catalunya, assistida 
en aquest acte per la Sra.Cristina Sala Trulls, secretària acctal. d’aquest Consell 
Comarcal. 
 
I de l’altra part, l’Il·lm/a. _______________, Alcalde/ssa-President/a de l’Ajuntament 
de _______________, actuant en nom i representació de la Corporació, en virtut de 
les competències que li atribueix la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, 
assistit/da en aquest acte pel/per la Sr/a. _______________, secretari/a d’aquest 
Ajuntament 
 
En la condició que intervenen, ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat 
necessària per a l’atorgament d’aquest conveni, i a aquests efectes 
 

MANIFESTEN 
 



 

 
 
 

   

 
 
 

1. Que d’acord amb l’article 28 del Decret  Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, 
correspon a les comarques prestar assistència tècnica als municipis, tenint en 
compte les seves necessitats. 
 

2. Que d’acord amb  l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic, s’estableix que la realització d’activitats de caràcter material o tècnic 
de la competència dels òrgans administratius o de les entitats de dret públic es pot 
encarregar a altres òrgans o entitats de dret públic de la mateixa Administració o 
d’una altra, sempre que entre les seves competències estiguin aquestes activitats, 
per raons d’eficàcia o quan no es posseeixin els mitjans tècnics idonis per exercir-
les, havent de formalitzar aquest encàrrec mitjançant la signatura del conveni 
corresponent entre elles. 
 

3. Que l’encàrrec de gestió no suposa la cessió de la titularitat de la competència ni 
dels elements substantius del seu exercici, i és responsabilitat de l’òrgan o entitat 
que l’encarrega dictar tots els actes o resolucions de caràcter jurídic que donin 
suport o en els quals s’integri l’activitat material concreta objecte d’encàrrec. 
 

4. Que en la sessió de 6 de març de 2017 del Consell d’Alcaldes es va presentar la 
proposta de creació d’un servei comarcal d’assistència tècnica als ajuntaments en 
l’àmbit de territori i medi ambient, incloent el servei d’enginyeria, manifestant els 
alcaldes el seu interès per implantar la proposta. 

 
5. Que en data 24 de juliol de 2017 el Ple del Consell Comarcal del Bages aprovà el 

conveni marc per la prestació d’assistència tècnica en matèria d’enginyeria, amb 
vigència fins a 31 de desembre de 2019, contemplant la possibilitat d’aprovació de 
dues pròrrogues de dos anys cadascuna. 
 

6. Que, en virtut d’aquest conveni, el Consell Comarcal presta assistència en matèria 
d’enginyeria a 11 municipis. 

 
7. Que per l’increment de les despeses de personal vinculades al servei, és 

necessari incrementar els preus unitaris del conveni vigent i, per tant, es requereix 
de l’aprovació d’un nou conveni marc que modifiqui aquest punt. 

 
8. Que l’Ajuntament de _______________ requereix d’assistència tècnica en matèria 

d’enginyeria i està interessat en que el Consell Comarcal li presti aquest servei. 
 
 

És per tot això que acorden subscriure aquest conveni de col·laboració, en el marc 
establert a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques segons els següents: 
 

PACTES 
 
Primer. Objecte 



 

 
 
 

   

 
 
 

 
L’objecte d’aquest conveni és regular els termes de la prestació d’assistència tècnica 
en matèria d’enginyeria per part del Consell Comarcal del Bages (d’ara en endavant 
Consell Comarcal) a l’Ajuntament de ________________ (d’ara en endavant 
Ajuntament). 

 
Segon. Obligacions de les parts 
 
El Consell Comarcal es compromet a disposar del personal necessari amb la titulació 
professional adient per la prestació de l’assistència tècnica en enginyeria a 
l’Ajuntament. 
 
L’Ajuntament es compromet a:  
 
a) Facilitar una àrea de treball adequada a l’enginyer/a. 

 
b) Finançar les despeses del servei d’assistència tècnica, d’acord amb el pacte 

cinquè. 
 

c) Designar una persona responsable de l’Ajuntament amb qui coordinar la prestació 
d’assistència. 

 
d) Facilitar l’accés a tota aquella informació necessària per realitzar satisfactòriament 

les funcions d’assistència tècnica. 
Tercer. Funcions 
 
L’assistència tècnica comprèn les següents funcions generals en l’àmbit de 
l’enginyeria de competència municipal (sobre activitats i establiments, infraestructures, 
serveis municipals, edificis equipaments i instal·lacions municipals, via pública, 
obres...): 
 

- Elaboració d’informes, memòries, pressuposts, plecs i altres documents 
tècnics. 

- Elaboració d’estudis, plans i programes. 
- Redacció i direcció de projectes d’obra. 
- Coordinació, supervisió, seguiment i execució de projectes, estudis, plans i 

programes. 
- Coordinació, supervisió, seguiment i execució d’actuacions i serveis. 
- Realització de controls i inspeccions. 
- Atenció a consultes. 
- Assessorament i suport general en l’àmbit de l’enginyeria. 

 
Quart. Dedicació 
 
El Consell Comarcal aprovarà per decret de presidència les hores de dedicació, 
d’acord amb el model de sol·licitud que figura com annex 1, prèvia aprovació i 
comunicació per part de l’Ajuntament. 
 



 

 
 
 

   

 
 
 

Dins del còmput d’aquestes hores s’hi inclouen com a hores dedicades les que 
s’escaiguin en dies festius, de vacances o permisos del personal destinat al servei i 
les destinades a la formació relativa a les funcions esmentades, així com les que es 
derivin de situacions d’indisposició o incapacitat temporal. 
 
La prestació d’assistència tècnica es realitzarà habitualment en dependències 
municipals, si bé també es podrà realitzar a la seu del Consell Comarcal. 
 
Cinquè. Règim econòmic 
 
El preu unitari per a la prestació ordinària d’assistència tècnica en enginyeria durant 
les hores de dedicació conveniades es fixa en 37,75 €/h per l’exercici 2020 i 
s’actualitzarà, si és el cas, amb els increments addicionals que es puguin aprovar en 
acompliment de l’acord Govern-Sindicats per a la millora de l’ocupació pública i les 
condicions de treball,  condicionats a l’increment del PIB i  als objectius en matèria 
d’estabilitat pressupostària. 
 
Pel que fa a la resta d’anys de vigència del conveni, incloent les possibles pròrrogues, 
el cost del servei corresponent s’actualitzarà successivament d’acord amb la variació 
salarial prevista pels pressupostos generals de l’Estat corresponents a cada exercici.  
 
L’aportació municipal es farà efectiva semestralment contra liquidació de la tresoreria 
comarcal, entenent que, en la primera anualitat es liquidarà la part proporcional des 
de l’inici de la prestació del servei. Les liquidacions seran anticipades, efectuant-se 
durant els mesos de febrer i juliol. 
 
Excepcionalment, en cas que l’Ajuntament requereixi per un període acotat una 
dedicació superior a l’establerta en el pacte quart, podrà sol·licitar al Consell Comarcal 
la seva ampliació prèvia aprovació i comunicació del model que figura com annex 2. 
El Consell Comarcal, per mitjà de decret de presidència, en funció de la disponibilitat 
de personal qualificat, aprovarà o no la sol·licitud. En el cas que sigui acceptada, 
s’aplicarà un preu de 46,00 €/h a les hores extraordinàries efectuades.  
 
El pagament d’aquestes hores s’efectuarà en el termini d’un mes, des de la recepció 
de la liquidació emesa per la tresoreria comarcal un cop finalitzat el període 
d’ampliació. 
 
L’actualització anual del preu unitari de les hores extraordinàries es realitzarà de la 
mateixa manera que la revisió del preu anual. 
 
Sisè. Vigència del conveni 
 
Aquest conveni entra en vigor a partir de 1 de gener de 2020, en el moment en que 
s’iniciï la prestació del servei d’assistència de forma efectiva, i estén els seus efectes 
fins el 31 de desembre de 2022. 

 
El Conveni pot ser objecte de dues pròrrogues d’una durada de dos anys cadascuna 
mitjançant acord exprés de les parts. 



 

 
 
 

   

 
 
 

 
Setè. Protecció de dades 
 
Les parts s’obliguen al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 
5 de de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el 
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, 
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i per la qual es deroga la Directica 
94/46/CE (Reglament general de protecció de dades). 
 
Vuitè. Comissió de seguiment 
 
Es constituirà una comissió de seguiment formada per dos membres del Consell 
Comarcal i dos membres de l’Ajuntament amb la finalitat de fer el seguiment de 
l’execució del conveni i resoldre dubtes sobre la seva interpretació. Es reunirà prèvia 
convocatòria de qualsevol de les parts. 
 
Novè. Publicitat i Difusió 
 
El conveni s’ha d’inscriure en el Registre de convenis de col·laboració i cooperació de 
la Generalitat, i s’ha de publicar al DOGC en un termini màxim de 15 dies hàbils des 
de la signatura. S’ha de donar publicitat de les aportacions efectuades d’acord amb el 
que preveu la llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 
Desè. Renúncia 
 
En cas que durant el període de vigència qualsevol de les parts vulgui renunciar als 
objectius d’aquest conveni podrà fer-ho mitjançant un escrit adreçat a l’altra part 
signatària, que, en el termini màxim de dos mesos, adoptarà l’acord pertinent per tal 
de deixar sense efecte el conveni. L’efectivitat de la renúncia es produirà al finalitzar 
l’any natural, el que suposarà l’assumpció dels costos fins al 31 de desembre de l’any 
en que es sol·licita la renúncia. 
 
Onzè. Incompliment 
 
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar 
lloc a la seva resolució. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia 
que se susciti, requereix que la part interessada o que es consideri lesionada formuli 
una sol·licitud en aquest sentit davant de l’altra. La desestimació expressa o 
presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós administratiu. 
 
Dotzè. Causes de resolució 
 
Són causes de resolució del conveni: 
 

a) La renuncia expressa per part de qualsevol de les parts. 
b) El mutu acord de les parts. 
c) L’ incompliment de les seves clàusules per qualsevol de les parts. 



 

 
 
 

   

 
 
 

d) Qualsevol de les causes previstes legalment. 
 
Tretzè. Naturalesa i resolució de discrepàncies 
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa. Les discrepàncies que puguin sorgir en la 
seva aplicació seran resoltes per acord de les parts i, quan la situació ho faci 
necessari, les parts podran acollir-se als tribunals de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
 
Pren la paraula el Sr. Juan Zapata i Lluch conseller de l’Àrea de Medi Ambient que 
explicarà el dictamen en substitució del Sr. David Aaron López i Martí conseller de 
l’àrea de Territori i Mobilitat, i explica el seu contingut. 
 
La Sra. Presidenta obre el debat, donant la paraula als portaveus, sense que es faci 
cap intervenció. 
 
Sotmès a votació el dictamen, queda aprovat per 24 vots favorables (8 del grup 
comarcal d’ERC-AM, 7 del grup comarcal JxC, 6 grup comarcal CP, 2 grup comarcal 
CUP, 1 grup comarcal ECG) i 1 abstenció grup comarcal Cs. 
 
 
10.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS 
 
Pren la paraula la Sra. Presidenta i manifesta que el grup comarcal de ECG, han 
presentat una pregunta al registre del Consell Comarcal en data 25 de novembre de 
2019 que és la següent: 
 
“Que en el marc de la sessió plenària d'avui dilluns 25 ens agradaria se'ns 
responguessin les següents preguntes: 
 
Coincidint amb el 25 de novembre, Dia Internacional de Violència Masclista quines 
són les xifres de usuàries del Servei d'Informació i Atenció a les Dones, del servei 
d'atenció jurídica, del servei d'atenció psicològica i del servei d'acollida urgent? Quina 
és l'evolució respecte els anys anteriors? Quina és la mitjana d'edat de les usuàries i 
quina és la seva evolució en els darrers anys?  
 
El mes de novembre d'enguany es compleix el primer aniversari de la posada en 
marxa del Servei d'Atenció Integral per la diversitat sexual, afectiva i de gènere i pels 
drets de les persones LGTBI. Quantes persones han estat ateses al llarg d'aquest 
any? Quines altres activitats s'han dut a terme (formació, assessorament a serveis, 
altres accions...) ? Segons se'ns ha informat des de diverses fonts el SAI Bages es 
troba ara com ara inactiu. És així? Si és així, per quin motiu i quan es té previst tornar 
a obrir?” 
 
Pren la paraula la Sra. Àdria Mazcuñán i Claret Consellera de l’Àrea de Serveis 
Socials Bàsics, Dones i Polítiques d’Igualtat i manifesta que les preguntes han entrat 
avui dia 25 a les 9:51 del matí tenint poc marge per respondre. Comenta que 



 

 
 
 

   

 
 
 

s’haurien pogut a esperar a finals d’any quan hi ha les memòries fetes. Seguidament 
la Sra. Àdria Mazcuñán procedeix a donar resposta de les preguntes formulades: 
 
Coincidint amb el 25 de novembre, Dia Internacional de Violència Masclista quines 
són les xifres de usuàries del Servei d'Informació i Atenció a les Dones del servei 
d'atenció jurídica, del servei d'atenció psicològica i del servei d'acollida urgent?  
 

- Servei d'Informació i Atenció a les Dones: 217 dones ateses i 571 atencions.  
- D’atenció Jurídica: 156 persones 
- D’atenció Psicològica :415 persones 
- D’acollida urgent: 4 famílies,  
- Suport psicosocial: 13 dones de la comarca. 
 

Quina és l'evolució respecte dels anys anteriors?  
 

- Es manté una línia semblant amb un lleuger increment. 
 
Quina és la mitjana d'edat de les usuàries i quina és la seva evolució en els darrers 
anys?  
 

- Un 52% són dones d’entre 25-40 anys . Un 25% son dones entre 45-54 anys i 
un 12% entre 55 i 64 anys.  

- Un 47% de les demandes son de suport i acompanyament per situacions 
masclistes, però també hi ha demandes relacionades amb aspectes jurídics 
com divorcis i separacions i custòdies de fills. 

- El 78% de les dones ateses són d’àmbit nacional. 
- Les dones ateses procedeixen de 23 municipis dels 29 municipis de la 

comarca. El servei es valorat arreu de tot el territori de la comarca,  
- El 36% de les dones que acudeixen en el SIAD ho fan per iniciativa pròpia.  

 
El mes de novembre d'enguany es compleix el primer aniversari de la posada en 
marxa del Servei d'Atenció Integral per la diversitat sexual, afectiva i de gènere i pels 
drets de les persones LGTBI. Quantes persones han estat ateses al llarg d'aquest 
any?   
 

- El dia 20 de novembre va ser el primer aniversari del SAI.  
- Les persones ateses han estat un total 15. 

 
Quines altres activitats s'han dut a terme (formació, assessorament a serveis, altres 
accions...) ?  
 

- S’han fet les prestacions de serveis, sessions formatives a professionals, 
sessions al consells d’infants, xerrades sobre diversitat sexual i de gènere, s’ha 
participat en activitats formatives, s’ha participat a cantates a nivell comarcal, 
s’ha fet difusió a mitjans de comunicació, s’ha fet promoció de les colònies 
LGTBI del grup Oasis i s’ha participat a diferents grups de treball.  

 



 

 
 
 

   

 
 
 

Segons se'ns ha informat des de diverses fonts el SAI Bages es troba ara com ara 
inactiu. És així? Si és així, per quin motiu i quan es té previst tornar a obrir? 
 

- No. El SAI està funcionant. Per exemple la setmana passada es va presentar 
l’espai Iris del SAI a la jornada d’infància i adolescència en risc del Bages. 
S’està donant resposta a totes les demandes que arriben a petició del jutjat. 

 
Pren la paraula el Sr. Alberto Marañón i Ledesma portaveu del grup comarcal ECG i 
agraeix que s’hagi respost les preguntes i demana disculpes per haver donat tan poc 
temps per respondre-les i agraeix la feina ben feta de les treballadores de l’Àrea.   
 
Pren la paraula la Sra. Montserrat Badia i Moreno portaveu del grup comarcal CP i fa 
un prec en relació als menjadors escolars doncs li han arribat queixes d’AMPAS o  
consells escolars. Comenta que quan es fan licitacions el tema econòmic té més valor 
i això va en decrement de la qualitat, i que seria important que es pogués fer un 
control de la qualitat dels aliments que es dona els menjadors escolars, ja sigui 
promovent el menjar de proximitat o la dieta sana. 
 
Pren la paraula el Sr. Eloi Hernàndez Mosella Vicepresident Primer i contesta el prec 
ja que no hi ha la consellera de l’àrea. Comenta que en el moment de fer els plecs de 
clàusules de la licitació es va preveure la participació dels centres. La baixa 
econòmica pràcticament va ser nul·la en tots els lots, el preu de sortida era de 6,20 € i 
l’oferta més baixa va ser de 6,18 €. Un criteri que es va valorar va ser els aliments 
d’agricultura ecològica, petjada de carboni i tot un seguit de millores en aquest sentit. 
I manifesta que justament ara a començat a treballar una persona del programa  
garantia juvenil que s’ha contractat  explícitament per fer un control de les cuines i 
menjadors que s’estan gestionant des del Consell Comarcal.  
 
Sense que hi hagi més assumptes per tractar i essent les vint hores i trenta-dos 
minuts, la Sra. Presidenta aixeca la sessió de la qual jo, com a secretària, estenc 
aquesta acta. 
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