
 
 

Serveis Generals  
Secretaria  

 
CONVOCATÒRIA 

 
Per Decret de la Presidenta del Consell Comarcal núm. 26/20, de 17 de gener, sou 
convocat/ada com a conseller/a d’aquest Consell Comarcal a la sessió ordinària del Ple del 
Consell Comarcal, el dia 27 de gener de 2020 a les 18.00 hores, a la seu del Consell 
Comarcal, Muralla de Sant Domènec, núm. 24 de Manresa, amb l'ordre del dia que es 
transcriu a continuació i amb l'advertiment que, per manca de quòrum d'assistència, aquesta 
convocatòria s'entendrà reiterada amb el mateix ordre del dia i caràcter de la sessió, 
quaranta-vuit hores més tard: 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 

 
1.- APROVACIÓ D’ACTES DE SESSIONS ANTERIORS 
 
1.1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de 25 de novembre de 

2019. 
 
  
2.- QÜESTIONS PRÈVIES 

 
2.1.-  Presa de possessió del Conseller Comarcal, Sr. Salvador Busquets i Guabianas, 

del grup comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-
AM). 

 
2.2.- Control i fiscalització dels altres òrgans de govern del Consell Comarcal del 

Bages. 
 
2.3.- Control i fiscalització dels altres òrgans de govern del Parc Geològic i Miner de la 

Catalunya Central. 
 
 
3.-  ÀREA DE PRESIDÈNCIA I VICEPRESIDÈNCIA 
 
3.1.- Donació de compte del decret de presidència núm. 699/19, de 5 de desembre, de 

nomenament de Consellera d’Àrea d’Atenció Social Especialitzada. 
 
3.2.- Donació de compte del decret de presidència núm. 714/19, d’11 de desembre, de 

delegació de la Presidència de la Comissió Permanent del Consell de les Persones 
Grans del Bages. 

 
3.3.- Donació de compte del decret de presidència núm. 1260/19, de 27 de desembre, 

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 “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019”.   
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3.4.- Dictamen de modificació de la denominació de l’Oficina comarcal d’informació al 
consumidor (OCIC) que pertany a l’Àrea de suport als municipis i consum del 
Consell Comarcal del Bages, per a l’eliminació d’estereotips i aplicació de 
llenguatge no sexista al Consell Comarcal del Bages. 

 
3.5.- Dictamen d’informar favorablement l’exempció de l’obligació de crear o mantenir 

el lloc de treball de secretaria intervenció de la Mancomunitat Intermunicipal del 
Cardener. 

 
 
4.- ÀREA D’ADMINISTRACIÓ 
 
4.1.- Donació de compte del decret de presidència núm. 670/19, de 19 de novembre, 

d’aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 9/19. 
 
4.2.- Donació de compte del decret de presidència núm. 713/19, d’11 de desembre, 

d’aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 10/19. 
 

4.3.- Donació de compte del decret de presidència núm. 826/19, de 30 de desembre, 
d’aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 11/19. 

 
4.4.- Donació de compte del decret de presidència núm. 4/19, de 19 de desembre, 

d’aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 1/19 al pressupost del 
Patronat del Parc Geològic i Miner de la Catalunya Central. 

 
4.5.- Dictamen d’aprovació de reconeixement de crèdit. 
 
4.6.- Dictamen de reconeixement de compatibilitat per l’exercici de l’activitat privada de 

logopeda, a la treballadora del Consell Comarcal, Sra. Adelina Palma Velázquez. 
 
 
5.- ÀREA DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS, DONES I POLÍTIQUES D’IGUALTAT 
 
5.1.- Dictamen de ratificació del decret de presidència núm. 804/19, de 23 de desembre, 

d’aprovació de la pròrroga del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal 
del Bages i Sant Andreu Salut, Fundació Privada, per la prestació d’un recurs 
d’allotjament urgent en compliment del “Protocol d’actuació coordinada contra els 
maltractaments a la gent gran de Manresa i comarca del Bages” a l’Àrea Bàsica de 
Serveis Socials del Bages, 2020. 

 
5.2.-  Dictamen d’aprovació de l’addenda de pròrroga per al 2020 del 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  

 
5.3.-  Dictamen d’aprovació de la pròrroga per als anys 2020-2021 del conveni de 

col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa i el Consell Comarcal del Bages per a 
la utilització de l’alberg municipal ubicat a l’edifici de la Florinda per a acolliments 
d’emergència en el marc del protocol d’actuació en situacions de violència 
masclista en l’àmbit de la parella. 



 
 

 
6.- ÀREA DE DESENVOLUPAMENT COMARCAL 
 
6.1.- Dictamen de ratificació del decret de presidència núm. 704/19, de 10 de desembre 

de 2019, d’acceptació de la subvenció atorgada per la Directora del Servei 
d’Ocupació de Catalunya destinada a la pròrroga del contracte de l’AODL 
encarregat d’impulsar el Pla Industrial del Bages i la pròrroga del contracte de 
l’AODL encarregada d’impulsar el Projecte FormaBages. 

 
 
7.- ÀREA DE TURISME 
 
7.1.- Dictamen de ratificació del decret de presidència núm. 700/19, de 5 de desembre, 

d’acceptació de la subvenció atorgada per resolució de la Directora del Servei 
d’Ocupació de Catalunya destinada a la pròrroga del contracte d’un agent 
d’ocupació i desenvolupament local per executar el pla de treball denominat 
Impuls de Bages Turisme. 

 
7.2.- Dictamen de ratificació del decret de presidència núm. 771/19, de 18 de 

desembre, d’aprovació del Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona, a 
través de la gerència de serveis de Turisme, i el Consell Comarcal del Bages per 
establir el marc de relacions per desenvolupar els instruments de gestió turística 
de la comarca (període 2020-2023).“ 

 
 
8.- ÀREA D’EDUCACIÓ I CULTURA 
 
8.1.- Dictamen de ratificació del decret de presidència núm. 718/19, d’11 de desembre, 

d’aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i 
l’Ajuntament de Manresa en relació a la transferència anual corresponent a l’any 
2019 per a la gestió de l’Arxiu Comarcal del Bages, derivada del conveni signat el 
28 de desembre de 2012. 

 
 
9.- ÀREA DE JOVENTUT I HABITATGE 
 
9.1.- Dictamen d’aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 

Bages, el Departament d’Interior, i els Ajuntaments d’Artés, Cardona, Navàs, 
Sallent, Sant Fruitós de Bages, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Vicenç de 
Castellet, Santpedor i Súria per a l’aplicació de mesures alternatives a persones 
menors d’edat denunciades a la comarca del Bages per consum o tinença il·lícits 
de drogues. 

 
9.2.- Dictamen d’aprovació del conveni entre el Consell Comarcal del Bages i l’Agència 

de l’Habitatge de Catalunya que té per objecte la col·laboració entre les parts per 
impulsar els programes de mediació d’habitatges per al lloguer social, per mitjà de 
la borsa de mediació situada a la comarca del Bages i d’aprovació del conveni 
que té per objecte establir els termes i les condicions de la col·laboració entre les 
parts per a l’assessorament i  la gestió de serveis en matèria d’habitatge. 
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10.- ÀREA DE SUPORT ALS MUNICIPIS I CONSUM 
 
10.1.-  Dictamen d’aprovació del nou model de conveni de col·laboració entre el Consell 

Comarcal del Bages i els ajuntaments de fora la comarca del Bages per a la 
prestació de serveis de disponibilitat, formació, suport, manteniment i 
desenvolupament sobre el sistema de gestió de cementiris municipals 
desenvolupat en el marc del projecte CBGESCEM. 

 
 
11- PROPOSICIONS 
 
11.1.- Moció de rebuig a la resolució de la Junta Electoral Central respecte el M.H. 

President de la Generalitat Quim Torra i l’eurodiputat Oriol Junqueras. 
 
11.2.- Moció de suport a la declaració institucional del Consell d’alcaldesses i alcaldes 

del Bages sobre la mobilitat viària i ferroviària de les comarques centrals amb 
l’àrea metropolitana de Barcelona. 

 
 
12.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS 

 
 
13.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS  

 
 

La Secretària accidental 
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