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JUNTA DE GOVERN  
 

ACTA NÚM. 01/2017 
 

A la ciutat de Sant Feliu de Llobregat, el dia 30 de gener de 2017, quan són les 17:30 
hores es reuneixen a la sala destinada a l’efecte de la seu del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, prèvia convocatòria en regla, els i les membres integrants de la Junta de Govern que a 
continuació es relacionen, en sessió ordinària i primera convocatòria, sota la Presidència del Sr. 
Josep Perpinya i Palau, President d’aquest Consell Comarcal i assistits tots per el Secretari 
Accidental, Sr. Lluís González Roig. 

 
PRESIDENT  
 
Sr. Josep Perpinyà i Palau 
 
VICEPRESIDENTS/ES 
 
Sra. Raquel Sanchez Jimenez 
Sr. Xavier Fonollosa i Comas 
Sr. Lluís Fabrés i Pérez 
Sra. Lídia Muñoz Càceres 
 
CONSELLERS/ES ASSISTENTS 
 
Sr. Oriol Bossa i Pradas 
Sr. Enric Carbonell Jorba 
Sr. Lluis Monfort Peligero 
Sr. Jesús Blanco Flórez, 
Sr. Jesús Naharro Rodríguez 
Sr. Xavier Paz Penche 
Sr. Miquel Comino Haro 
Sr. José Angel Carcelén Luján, 
 
CONSELLERS/ES QUE EXCUSEN ASSISTÈNCIA 
 
Sra. Laia Flotats Bastardes 
 
GERENT 
 
Sra. Eugènia Garcia Puig 
 
SECRETARI ACCIDENTAL 
 

Sr. Lluís González Roig 
 
INTERVENTOR 
 
Sr. Francesc Roldan Burgos 
 



2 - 42 

Existint el quòrum suficient per la vàlida celebració de la sessió, per part del  Sr. President es 
declara oberta la mateixa i es procedeix a tractar els assumptes continguts a l’ordre del dia, en 
relació amb els quals s’adopten els acords següents: 
 
1. Aprovar l’acta número 18/2016, corresponent a la sessió del dia 19 de desembre  

 
Els/les presents aproven per unanimitat l’acta número 18/2016, corresponent a la sessió 
ordinària del dia 19 de desembre. 

 
 
2. Donar compte dels Decrets de Presidència que a continuació es relacionen: 
 

a) Decret núm. 259/16 de 7 de desembre, relatiu a aprovar la renúncia de la subvenció 
del programa de contractació de joves en pràctiques que no es destinaran a la 
contractació de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a 
Catalunya 2016. 

 
“Vist que en data 4 d’agost de 2016 va sortir publicada al DOGC número 7177 

l’Ordre TSF/213/2016, d’1 d’agost, 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/1911/2016, 
d’1 d’agost, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2016. 

  
Atès que en data 15 de setembre de 2016 es va presentar al Servei Públic 

d’Ocupació de Catalunya la sol·licitud de subvenció per un import total de 209.000,00 euros per a 
la contractació de 19 persones i que en data 27 d’octubre de 2016 el Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya va notificar al Consell Comarcal del Baix Llobregat la resolució d’atorgament de la 
subvenció. 

 
Vist que la subvenció va ser aprovada per Decret de Presidència 228/2016, de 

27 d’octubre. 
 
Atès que un cop realitzat tot el procés de selecció en funció dels requisits que 

havien de complir les persones joves inscrites al programa de Garantia Juvenil, d’acord  al que 
marca l’Ordre TSF/2013/2016 i la Resolució TSF/1911/2016, així com els criteris que l’entitat va 
fixar per la selecció de les persones joves a contractar, es va comunicar a l’Oficina de Treball del 
Servei Públic d’Ocupació de Sant Feliu de Llobregat la proposta de persones per a la seva 
validació. 

 
Vist que feta aquesta validació per part de l’Oficina de Treball, el número de 

persones joves contractades ha estat d’un total de 9, deixant sense cobrir 10 contractes dels 19 
aprovats pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, sent el motiu d’aquesta no contractació la 
manca de perfils de persones beneficiàries i inscrites al programa de Garantia Juvenil en funció 
de les ofertes definides pel Consell Comarcal del Baix Llobregat.  

 
Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 

en data 30 de novembre de 2016, amb diligència de proposta de la Gerència, proposant la 
renúncia expressa a la part de subvenció vinculada a les persones joves que no s’han pogut 
contractar. 

 
Per tot això, aquesta Presidència, en ús de les facultats que legalment tinc 

conferides 
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HE RESOLT 
 
PRIMER.-  Aprovar la renúncia expressa a 110.000,00 euros de la subvenció del 

programa de contractació de joves en pràctiques que no es destinaran a la contractació de 
persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya 2016; les 
contractacions no cobertes han estat un total de 10 sent l’import de subvenció d’11.000,00 euros 
per contracte laboral.  

 
SEGON.-  Notificar aquest acord al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya pel 

seu coneixement i efectes, fent constar que atès que aquest no ha transferit al Consell Comarcal 
del Baix Llobregat cap bestreta de la subvenció atorgada no procedeix el retorn de cap quantitat. 

 
TERCER.- Donar compte del present decret a la propera sessió de la Junta de 

Govern que se celebri.” 
 

b) Decret núm. 268/16, de 13 de desembre, relatiu a  autoritzar a la Sra. Silvia Almar 
Crespo, la utilització d’espai per instal·lar una parada per a la venda de bijuteria al 
Parc Torreblanca aprofitant la Mostra de Pagès. 

 
“Vist el conveni subscrit amb la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona, actual Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), i els Ajuntaments de 
Sant Joan Despí, Sant Just Desvern i Sant Feliu de Llobregat per l’establiment del servei de 
manteniment i conservació del Parc Torreblanca, aprovat per acord del Ple d’aquesta entitat 
celebrat el 27 de maig de 1998. 
 
  Atès que, d’acord amb el que preveu el pacte vuitè de l’esmentat conveni, 
correspon al Consell Comarcal del Baix Llobregat, com a propietari del Parc, l’atorgament 
d’autoritzacions per a la realització d’actes públics dins el recinte. 

 
Vista la sol·licitud presentada a aquesta entitat, en data 30 de novembre de 

2016 per la Sra. Silvia Almar Crespo, amb NIF 46.223.864-M, demanant autorització per instal·lar 
una parada/ocupació de 1,75 x 3,60 metres (inclòs l’espai d’un metre per a l’atenció de la 
persona al front de l’activitat) per a la venda de bijuteria al Parc Torreblanca aprofitant la Mostra 
de Pagès, el dia 18 de desembre de 2016 de les 10:00 hores a les 14:00 hores. 

 
Vist l’Ordenança de Preus Públics per a l’ús i ocupació dels diferents espais del 

Parc Torreblanca i la captació d’imatges, publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
núm. 129, de 30 de maig de 2007.  

 
Vist que per acord del Ple en sessió celebrada el dia 20 de febrer de 2012 es va 

aprovar inicialment l’actualització de l’esmentada Ordenança així com el llistat dels seus preus 
públics, i que es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona CVE-Núm. de registre 
022012008855 del dia 25 d’abril de 2012. 
 

Vist l’informe emès per l’Arquitecte Tècnic d’aquesta entitat, en data 12 de 
desembre de 2016, que s’adjunta. 
 

Vist que per acord de la Junta de Govern de data 19 de juliol de 2004 es va 
aprovar delegar en la Presidència les autoritzacions per a l’ús del Parc Torreblanca per a actes 
diversos. 

 
Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc 

conferides 
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RESOLC 
 
PRIMER.- Autoritzar a la Sra. Silvia Almar Crespo, amb NIF 46.223.864-M, la 

utilització d’espai per instal·lar una parada/ocupació de 1,75 x 3,60 metres (inclòs l’espai d’un 
metre per a l’atenció de la persona al front de l’activitat) per a la venda de bijuteria al Parc 
Torreblanca aprofitant la Mostra de Pagès, el dia 18 de desembre de 2016 de les 10:00 hores a 
les 14:00 hores; d’acord amb el document d’autorització que s’adjunta a l’expedient i s’aprova 
simultàniament. 

 
SEGON.- Aprovar la liquidació núm. 2016/00037 a nom de la Sra. Silvia Almar 

Crespo, amb NIF 46.223.864-M, d’un import de 14,24€, més IVA, (2,26€/m2/mes o fracció) pel 
concepte 2.8 de l’Ordenança de preus públics “Ocupació de terrenys per execució d’altres 
activitats econòmiques o productives diferents a la captació d’imatges” del capítol 2 de l’annex de 
tarifes de l’ordenança fiscal, per a la utilització del Parc Torreblanca per a la venda de bijuteria al 
Parc Torreblanca el dia 18 de desembre de 2016. 

 
TERCER.- Condicionar aquesta autorització al compliment per part de la Sra. 

Silvia Almar Crespo del punt segon de la part dispositiva d’aquest Decret. 
 
QUART.- Comunicar el present Decret als Ajuntaments de Sant Joan Despí, 

Sant Just Desvern i Sant Feliu de Llobregat i a l’AMB, en compliment del pacte vuitè del conveni, 
perquè en tinguin coneixement i als efectes.  

 
CINQUÈ.- Comunicar el present Decret a la sol·licitant fent constar que haurà de 

comparèixer davant del Departament de Secretaria General d’aquesta entitat per a la 
formalització de la present autorització. 
 

SISÈ.- Donar compte del present Decret en la propera sessió de la Junta de 
Govern que se celebri.” 
 

c) Decret núm. 284/16, de 19 de desembre, relatiu a aprovar la modificació de crèdit 
11/2016 . 

 
“Vist que la Diputació de Barcelona va atorgar una subvenció pel projecte 

Promoure la Ocupació a la Indústria local del Baix Llobregat – 2a Fase, de 258.650,00 €. 
 
Atès l’informe del Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic que 

sol·licita l’acceptació de la subvenció, així com la generació de crèdit per un import de 
246.650,00 €, ja que la resta correspon al cost de la gestió del projecte pel personal de plantilla 
del consell comarcal del Baix Llobregat. 

 
Atès que , mitjançant el Decret 162/2016 es va acceptar la subvenció i es va 

ordenar la incoació de l’expedient de modificació de crèdit, per tal d’habilitar els crèdits 
necessaris pel desenvolupament del projecte. 

 
Atès que posteriorment la Diputació de Barcelona va notificar la necessitat de 

reestructurar l’assignació dels crèdits generats, que va ser aprovada mitjançant el Decret 
219/2016. 

 
Vist l’informe de la intervenció general. 
  
Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc 

conferides 
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RESOLC 

  
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació del pressupost 11/2016, en 

concepte de generació de crèdit per destinar el producte de la subvenció obtinguda per la 
Diputació de Barcelona, per finançar el crèdit necessari pel desenvolupament del projecte 
Promoure la Ocupació a la Indústria local del Baix Llobregat – 2a Fase, d’acord amb el detall 
següent: 

 
PRESSUPOST DE DESPESES  

    

Generació de crèdits:  
241 13107 Retribucions personal POIL 2a Fase 58.950,00 
241 16007 SS personal POIL 2a Fase 18.000,00 
241 23107 Despeses de locomoció 4.500,00 
241 22607 Despeses de formació (empreses externes) 77.400,00 
241 22602 Materials de difusió i publicitat 3.000,00 
241 22401 Contractació d'assegurances 800,00 
241 47007 Beques per als alumnes participants 17.000,00 
241 48007 Incentius a les empreses contractants 67.000,00 
  TOTAL DESPESES 246.650,00 

    
    

PRESSUPOST D’INGRESSOS  

   
 46107 DBCN - SUBVENCIÓ POIL 2a FASE 246.650,00 
  TOTAL INGRESSOS 246.650,00 
 

SEGON.- Comunicar el present Decret a l’Àrea de Desenvolupament Estratègic, 
així com a la Intervenció General d’aquesta entitat, pel seu coneixement i efectes. 
 

TERCER.- Donar compte del present Decret a la propera sessió de la Junta de 
Govern i del Ple que se celebrin.” 
 

d) Decret núm. 285/16, de 19 de desembre, relatiu a aprovar la modificació de crèdit 
12/2016. 

 
“Atès que la Diputació de Barcelona, en el marc del catàleg de serveis 2016, ha 

atorgat a l’Àrea de Desenvolupament Estratègic les subvencions següents: 
 

Nom actuació Àrea de la DIBA 
Programa on 
s’emmarca 

Tipus de 
recurs Cost total 

Subvenció 
aprovada 

Protocol d'Intervenció 
Estratègica Comarcal en 
polítiques de Joventut 
(PIECJ) 2016 

Àrea d’atenció a les 
persones 

Igualtat i ciutadania Econòmic 85.753,78 11.656,00 

Acord de Concertació 
Territorial per al 
desenvolupament 
econòmic local del Baix 
Llobregat 

Àrea de 
desenvolupament 
econòmic local 

Estratègies per al 
desenvolupament 
econòmic local 

Econòmic 50.000,00 27.000,00 

Accions prèvies – Antena 
CAE Calidoscop al Baix 
Llobregat 

Àrea de 
desenvolupament 
econòmic local 

Polítiques de teixit 
productiu 

Econòmic 35.000,00 15.750,00 

 
Atès que, aquests recursos superen els inicialment previstos en  el pressupost 

per l’exercici 2016, el mateix coordinador sol·licita que aquestes subvencions generin els crèdits 
pressupostaris necessaris per atendre les obligacions que descriu en el seu informe. 
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Vist l’informe del Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 

d’aquesta entitat. 
 

Vist l’informe favorable de la Intervenció general. 
  

Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc 
conferides 

RESOLC 
  

PRIMER.- Aprovar la modificació del pressupost 12/2016, en concepte de 
generació de crèdit, que es detalla tot seguit, de conformitat amb el que estableixen els articles 
179 a 181 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de Llei  Reguladora de 
les Hisendes Locals, els articles 40 a 46 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, que 
desenvolupa la llei anterior en matèria pressupostària, i els articles 10 i 11 de les bases 
d’execució del pressupost de 2016: 
 

 PRESSUPOST DE DESPESES 
 

Generació de crèdits: 
 

337 22602 ACTIVITATS JOVENTUT 1.000,00 
430 22699 PROM. EC. - ACTIVITATS DIVERSES 13.000,00 

    
  TOTAL DESPESES 14.000,00 

 
 

 PRESSUPOST D’INGRESSOS 
 

46102 DBCN - SUBVENCIONS JOVENTUT 1.000,00 
46122 DBCN - SUBVENCIONS PROMOCIÓ ECONÒMICA 13.000,00 

   
 TOTAL INGRESSOS 14.000,00 

 
SEGON.- Donar compte del present Decret a la propera sessió de la Junta de 

Govern i del Ple que se celebrin.” 
 

e) Decret núm. 287/16, de 21 de desembre, relatiu a aprovar la modificació de crèdit 
13/2016. 

 
“Atès que en la Junta de Govern, de 6 de juny de 2016, es va aprovar la 

subscripció d’un conveni de col·laboració específic amb el Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, en relació a la gestió de l’Arxiu comarcal del Baix Llobregat. 
 

Atès que, en data 24 d’octubre de 2016, el conseller del Departament de cultura 
va signar l’esmentat conveni. en què s’explicitava una transferència de 45.000,00€ al Consell 
Comarcal del Baix Llobregat pel finançament del dit arxiu. 
 

Atès que en l’informe de la Coordinadora d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials, de 18 de novembre de 2016, se sol·licita una modificació del pressupost, en concepte de 
generació de crèdit i de transferència de crèdits entre aplicacions de la mateixa àrea de despesa, 
per tal de poder  contractar un servei de neteja i digitalització de la fons vives, dipositada per 
l’ajuntament de Vallirana en l’Arxiu comarcal del Baix Llobregat. 

 
Vist l’informe favorable de la Intervenció general. 
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Vist el Decret de Presidència núm. 163/2016, de 29 de juliol, i la Resolució de la 
Direcció General d’Administració Local de 7 de novembre de 2016, de nomenament amb 
caràcter accidental de diversos funcionaris en cas d’absència de la Secretària d’aquesta entitat. 
  

Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc 
conferides 
 

RESOLC 
  

PRIMER.- Aprovar la modificació del pressupost 13/2016, en concepte de 
generació de crèdit i de transferència de crèdits, que es detalla tot seguit, de conformitat amb el 
que estableixen els articles 179 a 181 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que aprova el text 
refós de Llei  Reguladora de les Hisendes Locals, els articles 40 a 46 del Reial Decret 500/1990, 
de 20 d’abril, que desenvolupa la llei anterior en matèria pressupostària, i els articles 10 i 11 de 
les bases d’execució del pressupost de 2016: 
 
PRESSUPOST DE DESPESES    
     
Programa 332    

Econòmica Denominació  
Crèdit 
inicial Modificacions Crèdit definitiu 

16000 SEGURETAT SOCIAL ARXIU 1.000,00 -1.000,00 0,00 
22699 ARXIU COMARCAL 24.000,00 21.000,00 45.000,00 
48912 BECA RECERCA 15.000,00 -15.000,00 0,00 

 TOTAL 40.000,00 5.000,00 45.000,00 
 
PRESSUPOST D'INGRESSOS    
     

Econòmica Denominació  Prev. Incial Modificacions 
Prev. 
Definitiva 

45064 
GENERALITAT MUSEUS I 
ARXIUS COMARCALS 40.000,00 5.000,00 45.000,00 

 TOTAL 40.000,00 5.000,00 45.000,00 
 

SEGON.- Donar compte del present Decret a la propera sessió de la Junta de 
Govern i del Ple que se celebrin.” 
 

f) Decret núm. 288/16, de 21 de desembre, relatiu a aprovar la modificació de crèdit 
14/2016. 

 
“Atès que en la Junta de Govern, de 24 d’octubre de 2016, es va aprovar 

l’acceptació d’una subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya, en relació al finançament del 
Programa de Garantia Juvenil. 
 

Atès que en el mateix acord s’ordena habilitar les aplicacions pressupostàries 
corresponents per la realització del programa, considerant que els 32.000,00€ de la subvenció 
són per a despeses de contractació del personal tècnic. 
 

Vistos l’informe de l’Àrea de RRHH i l’informe favorable de la Intervenció 
general.  

 
Vist el Decret de Presidència núm. 163/2016, de 29 de juliol, i la Resolució de la 

Direcció General d’Administració Local de 7 de novembre de 2016, de nomenament amb 
caràcter accidental de diversos funcionaris en cas d’absència de la Secretària d’aquesta entitat. 
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Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc 
conferides 

RESOLC 
  

PRIMER.- Aprovar la modificació del pressupost 14/2016, en concepte de 
generació de crèdit, que es detalla tot seguit, de conformitat amb el que estableixen l’article 181 
del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de Llei  Reguladora de les 
Hisendes Locals, els articles 43 a 46 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa 
la llei anterior en matèria pressupostària, i l’article 11 de les bases d’execució del pressupost de 
2016: 
 
PRESSUPOST DE DESPESES    
     
Programa 337    

Econòmica Denominació  
Crèdit 
Inicial Modificacions 

Crèdit 
Definitiu 

13100 

RETRIBUCIONS 
PERSONAL GARANTIA 
JUVENIL 10.779,72 24.100,00 34.879,72 

16001 ARXIU COMARCAL 4.327,40 7.900,00 12.227,40 
 TOTAL 15.107,12 32.000,00 47.107,12 

 
PRESSUPOST D'INGRESSOS    
     

Econòmica Denominació  
Prev. 
Inicial Modificacions 

Prev. 
Definitiva 

45062 
GENERALITAT 
GARANTIA JUVENIL 6.400,00 32.000,00 38.400,00 

 TOTAL 6.400,00 32.000,00 38.400,00 
 

SEGON.- Donar compte del present Decret a la propera sessió de la Junta de 
Govern i del Ple que se celebrin.” 
 

g) Decret núm. 297/16. de 29 de desembre, relatiu a aprovar la modificació de crèdit 
15/2016. 

 
“Vist que el Ple, en sessió de caràcter ordinària celebrada el dia 26 de setembre 

de 2016, va aprovar l’adhesió al conveni marc de col·laboració i cooperació amb entitats locals, 
en relació a actuacions dels seus Serveis bàsics d'Atenció Social destinades a la cancel·lació de 
deutes per subministraments bàsics d'aigua, llum i gas de persones físiques i unitats familiars en 
situació de pobresa energètica, subscrit entre l'Agència Catalana del Consum (ACC), el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, l'Associació Catalana de Municipis i 
Comarques, la Federació de Municipis de Catalunya, en representació pròpia i dels Ajuntaments 
dels municipis de l’Àrea Bàsica del Baix Llobregat que a continuació es relacionen: Abrera, 
Castellví de Rosanes, Collbató, Corbera, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat i 
Vallirana. 

 
Vist que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 

Catalunya va aprovar, el 28 de setembre de 2016, el Contracte programa per a la coordinació, la 
cooperació i la col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat, en matèria de serveis 
socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques de igualtat per al període 2016-
2019. 
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Atès que, tal com manifesta la Coordinadora de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials 
en l’informe de 13 de desembre de 2016, en la fitxa 1 de l’esmentat document s’explicitava 
l’aportació de 83.220,00€ al Consell Comarcal, per atendre necessitats puntuals d’alimentació, 
higiene personal, i altres necessitats bàsiques, així com de subministraments bàsics d’aigua, llum 
i gas d’unitats familiars en situació de pobresa energètica. 

 
Atès que aquests ajuts es distribuiran entre els diversos ajuntaments de l’àrea 

bàsica de serveis socials en què el Consell Comarcal del Baix Llobregat presta els seus serveis, 
de la manera que s’estableixi en els convenis que s’hi signen. 

 
Vist el Decret de Presidència núm. 163/2016, de 29 de juliol, i la Resolució de la 

Direcció General d’Administració Local de 7 de novembre de 2016, de nomenament amb 
caràcter accidental de diversos funcionaris en cas d’absència de la Secretària d’aquesta entitat. 
  

Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc 
conferides 
 

RESOLC 
  

PRIMER.- Aprovar la modificació del pressupost 15/2016, en concepte de 
generació de crèdit, que es detalla tot seguit, de conformitat amb el que estableixen l’article 181 
del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de Llei  Reguladora de les 
Hisendes Locals, els articles 43 a 46 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa 
la llei anterior en matèria pressupostària, i l’article 11 de les bases d’execució del pressupost de 
2016: 

 
PRESSUPOST DE DESPESES  

    
Generació de crèdits:  
231 46271 Generalitat - Ajuts Urgències Socials 83.220,00 
  TOTAL DESPESES 83.220,00 

    
PRESSUPOST D’INGRESSOS  

      
  45008 GC- Ajuts urgències socials 83.220,00 
  TOTAL INGRESSOS 83.220,00 

 
SEGON.- Comunicar aquest Decret al servei gestor, així com al Departament 

d’Intervenció per la seva comptabilització. 
 

TERCER.- Donar compte del present Decret a la propera sessió de la Junta de 
Govern i del Ple que se celebrin.” 
 

h) Decret núm. 4/17, de 9 de gener, relatiu a autoritzar a la Sra. Sílvia Almar la 
utilització del Parc Torreblanca. 

 
“Vist el conveni subscrit amb la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona, actual Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), i els Ajuntaments de 
Sant Joan Despí, Sant Just Desvern i Sant Feliu de Llobregat per l’establiment del servei de 
manteniment i conservació del Parc Torreblanca, aprovat per acord del Ple d’aquesta entitat 
celebrat el 27 de maig de 1998. 
 
  Atès que, d’acord amb el que preveu el pacte vuitè de l’esmentat conveni, 
correspon al Consell Comarcal del Baix Llobregat, com a propietari del Parc, l’atorgament 
d’autoritzacions per a la realització d’actes públics dins el recinte. 
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Vista la sol·licitud presentada a aquesta entitat, en data 3 de gener de 2017 per 

la Sra. Silvia Almar Crespo, amb NIF 46.223.864-M, demanant autorització per instal·lar una 
parada/ocupació de 1,75 x 3,60 metres (inclòs l’espai d’un metre per a l’atenció de la persona al 
front de l’activitat) per a la venda de bijuteria al Parc Torreblanca aprofitant la Mostra de Pagès, 
els diumenges de l’any 2017 de les 10:00 hores a les 14:00 hores. 

 
Vist l’Ordenança de Preus Públics per a l’ús i ocupació dels diferents espais del 

Parc Torreblanca i la captació d’imatges, publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
núm. 129, de 30 de maig de 2007.  

 
Vist que per acord del Ple en sessió celebrada el dia 20 de febrer de 2012 es va 

aprovar inicialment l’actualització de l’esmentada Ordenança així com el llistat dels seus preus 
públics, i que es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona CVE-Núm. de registre 
022012008855 del dia 25 d’abril de 2012. 
 

Vist l’informe emès per l’Arquitecte Tècnic d’aquesta entitat, en data 9 de gener 
de 2017, que s’adjunta. 
 

Vist que per acord de la Junta de Govern de data 19 de juliol de 2004 es va 
aprovar delegar en la Presidència les autoritzacions per a l’ús del Parc Torreblanca per a actes 
diversos. 

 
Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc 

conferides 
 

RESOLC 
 
PRIMER.- Autoritzar a la Sra. Silvia Almar Crespo, amb NIF 46.223.864-M, la 

utilització d’espai per instal·lar una parada/ocupació de 1,75 x 3,60 metres (inclòs l’espai d’un 
metre per a l’atenció de la persona al front de l’activitat) per a la venda de bijuteria al Parc 
Torreblanca aprofitant la Mostra de Pagès, els diumenges durant tot l’any 2017 de les 10:00 
hores a les 14:00 hores; d’acord amb el document d’autorització que s’adjunta a l’expedient i 
s’aprova simultàniament. 

 
SEGON.- Aprovar la liquidació núm. 2017/00001 a nom de la Sra. Silvia Almar 

Crespo, amb NIF 46.223.864-M, d’un import total anual de 170,86€, més IVA, (2,26€/m2/mes o 
fracció) pel concepte 2.8 de l’Ordenança de preus públics “Ocupació de terrenys per execució 
d’altres activitats econòmiques o productives diferents a la captació d’imatges” del capítol 2 de 
l’annex de tarifes de l’ordenança fiscal, per a la utilització del Parc Torreblanca per a la venda de 
bijuteria al Parc Torreblanca els diumenges durant tot l’any 2017. 

 
TERCER.- Condicionar aquesta autorització al compliment per part de la Sra. 

Silvia Almar Crespo del punt segon de la part dispositiva d’aquest Decret. 
 
QUART.- Comunicar el present Decret als Ajuntaments de Sant Joan Despí, 

Sant Just Desvern i Sant Feliu de Llobregat i a l’AMB, en compliment del pacte vuitè del conveni, 
perquè en tinguin coneixement i als efectes.  

 
CINQUÈ.- Comunicar el present Decret a la sol·licitant fent constar que haurà de 

comparèixer davant del Departament de Secretaria General d’aquesta entitat per a la 
formalització de la present autorització. 
 

SISÈ.- Donar compte del present Decret en la propera sessió de la Junta de 
Govern que se celebri.” 
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3.  Ratificar els Decrets de Presidència que a continuació es relacionen: 

 
i) Decret núm. 260/16, de 7 de desembre, relatiu a aprovar la sol·licitud de subvenció 

per al projecte “Ateneu cooperatiu del Baix Llobregat”. 
 

“ Vist que en data 25 de novembre de 2016, en el DOGC número 7255, es va 
publicar l’Ordre TSF/315/2016, de 22 de novembre, per la qual s’aproven les bases que han de 
regir la convocatòria de subvencions per a projectes generadors d’ocupació i de creació de 
cooperatives i societats laborals, a través de la Xarxa d’ateneus cooperatius, de projectes 
singulars i de projectes de coordinació dins el marc del Programa aracoop i que en data 28 de 
novembre de 2016, en el DOGC número 7256, es va publicar la Resolució TSF/2662/2016,de 22 
de novembre, per la qual s’obre la convocatòria de subvencions per a projectes generadors 
d’ocupació i de creació de cooperatives i societats laborals, a través de la Xarxa d’ateneus 
cooperatius, de projectes singulars i de projectes de coordinació dins el marc del Programa 
aracoop, en l’exercici 2016. 

 
Vist que aquesta subvenció té com a finalitat posar en marxa dispositius per 

fomentar l’ocupació, mitjançant la creació d’empreses cooperatives i societats laborals, fomentar 
l’esperit emprenedor i generar nous llocs de treball; i el programa s’articula a través de tres línies 
de subvenció: 
- La línia 1: La creació de la Xarxa d’ateneus cooperatius, punts territorials del programa 
aracoop. 
- La línia 2: Projectes singulars de generació d’ocupació i creació de cooperatives i societats 
laborals. 

- La línia 3: Coordinació, promoció i difusió de projectes d’economia social i cooperativa. 
 

Atès que els Ateneus cooperatius tenen per objecte la creació d’un servei i un 
espai d’atenció amb l’objectiu de generar ocupació i crear empreses cooperatives i societats 
laborals, i a més, esdevingui un espai de referència pel que fa a l’economia cooperativa i les 
societats laborals dins del marc del programa aracoop 

 
Atès que es defineix com ateneu cooperatiu el centre cooperatiu de proximitat 

que desenvolupa projectes i activitats de foment i promoció de l’economia social, amb la voluntat 
d’esdevenir un espai referent i territori de trobada, coordinació, aprenentatge, innovació i suport a 
la creació de cooperatives i a les iniciatives d’economia social. 

 
Atès que els ateneus cooperatius que es creïn en el marc d’aquesta subvenció 

es constitueixen en una xarxa que recull les actuacions que s’impulsen als diferents territoris. Les 
entitats beneficiàries han de facilitar l’intercanvi d’experiències entre els diversos punts de la 
xarxa, assistir a les reunions de seguiment de la xarxa i col·laborar en iniciatives conjuntes que 
es requereixin durant el període d’execució de les actuacions. 
 

Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat, com a entitat promotora del 
projecte, ha  dissenyat una proposta per posar en marxa un Ateneu cooperatiu al Baix Llobregat, 
conjuntament amb els ajuntaments de la comarca i entitats de l’economia social del territori. 
Aquesta proposta encaixa dins de l’estratègia comarcal en matèria de desenvolupament 
econòmic local, on hi ha fixada el foment de l’economia social i el suport i foment de l’esperit 
emprenedor. 

 
Vist que les entitats que conformen l’Agrupació de l’Ateneu cooperatiu del Baix 

Llobregat són: 
- Consell Comarcal del Baix Llobregat (entitat promotora) 
- Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 
- Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 
- Ajuntament del Prat de Llobregat 
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- Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 
- Ajuntament de Viladecans 
- Ajuntament de Vallirana 
- Associació socio-cultural Tangencial 
- Fundació acció contra la fam 
- Associació social Business City Barcelona 
- Calidoscoop, SCCL 
- Consultoria coop de mà, SCCL 
- Cooperativa obrera de viviendas, SCCL 
- Grup associats pel treball sociocultural (GATS) 
- Tandem social, SCCL 
 

Vist que a més de les entitats que conformen l’Agrupació de l’Ateneu cooperatiu 
del Baix Llobregat, aquest ha rebut el suport d’entitats col·laboradores que faran de prescriptors 
dels serveis que s’oferiran des d’aquest recurs; i que aquestes entitats són: els ajuntaments de: 
Begues, Castelldefels, Castellví de Rosanes, Cervelló, Collbató, Corbera de Llobregat, 
Procornellà SA (Ajuntament de Cornellà de Llobregat), Esparreguera, Gavà, Molins de Rei, 
Olesa de Montserrat, la Palma de Cervelló, Sant Andreu de la Barca, Sant Climent de Llobregat, 
Sant Joan Despí, Sant Vicenç dels Horts, Pallejà i Sant Esteve Sesrovires; la Federació de 
cooperatives de treball de Catalunya; Eines serveis socio-educatius, SCCL; Federació de 
cooperatives d’habitatge de Catalunya; Fundació cívica Esperanzah; Innovació i Economia Social 
en la Mediterrània, SCEL; Uikú coworking el Prat, SCCL i  Drecera, SCCL. 
 

Atès que les entitats que conformen l’Agrupació de l’Ateneu cooperatiu del Baix 
Llobregat, per presentar la sol·licitud de subvenció han signat una carta de compromís on 
aproven: 
- Nomenar al Consell Comarcal del Baix Llobregat com entitat promotora del projecte davant de 
la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya en el procés de 
presentació de la sol·licitud de subvenció de la convocatòria de l’exercici 2016 i la seva posterior 
gestió. 
- Signar un conveni de col·laboració entre totes les entitats agrupades que conformen l’agrupació 
de l’Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat on quedarà reflectit de manera diferenciada les 
actuacions que cada entitat desenvoluparà i un cronograma, els recursos humans i materials que 
s’hi destinaran i la identificació de l’entitat i persones que han d’exercir la representativitat i 
coordinació del projecte. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 7 de desembre de 2016, amb diligència de proposta de la Gerència, 
que s’incorpora a l’expedient, proposant la sol·licitud de la referida subvenció amb caràcter 
d’urgència atès que el termini per presentar la sol·licitud finalitza el dia 7 de desembre 
d’enguany. 
 

Vist que no hi ha previst sessió de la Junta de Govern i que és necessari, segons 
consta en l’expedient, sol·licitar la subvenció de referència abans del dia 7 de desembre d’enguany, 
es considera convenient aprovar-ho per Decret de Presidència ratificant-lo en la propera sessió de 
la Junta de Govern que se celebri. 

 
Vist que per Decret de la Presidència d’aquesta entitat número 151/2015, de 24 

de juliol, s’ha procedit, entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències 
atribuïdes a la Presidència de les corporacions, d’acord amb l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local i d’acord amb l’article 54 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 en 
Catalunya, a favor de la Junta de Govern, i entre les que es troba la present, llevat en cas 
d’urgència. 
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Per tot això, aquesta Presidència, en ús de les facultats que legalment tinc 
conferides 
 

HE RESOLT 
 

PRIMER.- Aprovar la sol·licitud de subvenció per al projecte “Ateneu cooperatiu 
del Baix Llobregat”, per un import total de 215.000,00€, en el marc de la convocatòria que regula 
la Resolució TSF/2662/2016, de 22 de novembre, per la qual s’obre la convocatòria de 
subvencions per a projectes generadors d’ocupació i de creació de cooperatives i societats 
laborals, a través de la Xarxa d’ateneus cooperatius, de projectes singulars i de projectes de 
coordinació dins el marc del Programa aracop, en l’exercici 2016, d’acord amb la següent 
distribució; així com tota la documentació complementària a aquesta sol·licitud de subvenció: 
 

ENTITAT NIF IMPORT SUBVENCIÓ 

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT P0821000G 8.644,00 € 
AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT P0816800G 11.170,00 € 
AJUNTAMENT DE VILADECANS P0830200B 4.025,00 € 
ASSOCIACIÓ SOCIO-CULTURAL TANGENCIAL G65653123 3.150,00 € 
AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT P0819900B 12.500,00 € 
AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT P0807600B 4.160,00 € 
AJUNTAMENT DE VALLIRANA P0829600F 10.216,00 € 
FUNDACIÓ ACCIÓ CONTRA LA FAM G81164105 14.327,50 € 
ASSOCIACIÓ SOCIAL BUSINESS CITY BARCELONA G66854894 5.500,00 € 
CALIDOSCOOP, SCCL F65923385 6.000,00 € 
CONSULTORIA COOP DE MÀ SCCL F65347841 26.200,00 € 
COOPERATIVA OBRERA DE VIVIENDAS SCCL F-08174906 7.900,00 € 
GRUPS ASSOCIATS PEL TREBALL SOCIOCULTURAL 
(GATS) 

G62458757 11.000,00 € 

TANDEM SOCIAL SCCL F65570400 8.019,47 € 
CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT P5800011H 82.188,03 € 

TOTAL SUBVENCIÓ 215.000,00 € 
 

SEGON.- Concórrer a la convocatòria en temps i forma, formalitzant així la 
sol.licitud de subvenció. 
 

TERCER.- Notificar a les entitats que conformen l’Agrupació de l’Ateneu 
cooperatiu del Baix Llobregat i a la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les 
Cooperatives i l’Autoempresa del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya  perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 

QUART.- Ratificar el present Decret a la propera sessió de la Junta de Govern 
que se celebri.” 

 
j) Decret núm. 261/16, de 7 de desembre, relatiu a classificar les proposicions 

presentades per les empreses participants per a l’adjudicació d’un servei de 
transport adaptat fix per a persones amb mobilitat reduïda del Baix Llobregat . 

 
“Vist que per Decret de Presidència núm. 216/2016, de 19 d’octubre, es va 

aprovar l’inici de l’expedient de contractació, per procediment obert amb mesures de gestió 
eficient en la tramitació i tràmit ordinari, per a l’adjudicació d’un servei de transport adaptat fix per 
a persones amb mobilitat reduïda del Baix Llobregat  per a anar a diversos centres de Barcelona, 
ruta núm. 9.01 (2017-2018); així com el Plec de clàusules administratives particulars, i el Plec de 
prescripcions tècniques particulars, reguladors d’aquest contracte. 
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Atès que dins del termini de presentació d’ofertes han presentat oferta les 

següents empreses: 
 

- Autocares del Noreste, S.A. 
- RJ Autocares, S.L. 
 
Vist que un cop valorades les ofertes, i comprovant que les empreses 

compleixen amb les condicions dels plecs reguladors d’aquesta licitació, es valora com a oferta 
econòmicament més avantatjosa la presentada per RJ Autocares, S.L.; segons consta a les 
actes de la Mesa de Contractació que s’incorporen a l’expedient. 
  

Vist l’informe emès per la Coordinadora del Servei de Transport Adaptat d’aquest 
Consell Comarcal, en data 7 de desembre de 2016, que s’adjunta a l’expedient.  
 

Atès el que disposa l’article 151 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 151/2015, de 24 de juliol, la 
Presidència podrà exercir, per raons d’urgència, les competències de la Junta de Govern, donant 
compte a l’òrgan competent als efectes de ratificació. 

 
Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc 

conferides 
 

RESOLC 
 

PRIMER.- Classificar les proposicions presentades per les empreses 
participants, i que no han estat declarades desproporcionades o anormals, en la licitació per a 
l’adjudicació d’un servei de transport adaptat fix per a persones amb mobilitat reduïda del Baix 
Llobregat  per a anar a diversos centres de Barcelona, ruta núm. 9.01 (2017-2018), per ordre 
decreixent de puntuacions, segons el que es detalla: 
 

Puntuació total 
1a. RJ Autocares, S.L.       100,00 
2a. Autocares del Noreste, S.A.        55,33 
 

SEGON.- Requerir a l’empresa RJ Autocares, S.L., amb NIF B80615495, com a 
adjudicatària del procediment de referència, perquè en el termini de 10 dies hàbils a comptar des 
del següent al de la recepció del requeriment i d’acord amb l’article 151 del TRLCSP, aporti la 
documentació especificada en la clàusula 21 del Plec de clàusules econòmiques i administratives 
particulars regulador d’aquesta licitació.    
 
L’adjudicació restarà en tot cas condicionada a l’obtenció de la corresponent autorització per a la 
prestació del servei de transport, a atorgar per l’autoritat competent (Direcció General de Ports i 
Transports, Àrea Metropolitana de Barcelona. Així mateix, l’adjudicació restarà també 
condicionada a que a l’inici del servei tots els vehicles que es posaran a disposició del contracte, 
tant el titulars com el de reserva, hauran d’ajustar-se a les característiques específiques que, per 
aquesta tipologia de transport, recull el Plec de clàusules econòmiques i administratives 
particulars i el Plec de prescripcions tècniques reguladors d’aquest contracte. La no obtenció de 
la corresponent autorització de l’autoritat competent o la no idoneïtat dels vehicles, provocarà la 
resolució d’adjudicació sense derivar cap dret d’indemnització a favor de l’empresa adjudicatària. 
 
En el cas d’incompliment del requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà que el licitador ha 
retirat la seva oferta, procedint en aquest cas a requerir la mateixa documentació al licitador 
següent, en l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. 
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TERCER.- L’empresa RJ Autocares, S.L. constituirà, a la Tresoreria del Consell 

Comarcal del Baix Llobregat, la garantia definitiva que ascendeix a la quantitat de mil vuit-cents 
noranta-un euros amb setanta-set cèntims d’euro (1.891,77€), de conformitat amb els Plecs. 
 

QUART.- Comunicar el present Decret a l’empresa RJ Autocares, S.L., perquè 
en tingui coneixement i als efectes. 
 

CINQUÈ.- Publicar el present Decret en el perfil del contractant de l’entitat i 
comunicar-lo a la resta d’empreses licitadores, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 

SISÈ.- Ratificar el present Decret en la propera sessió de la Junta de Govern 
que se celebri.” 

 
k) Decret núm. 263/16, de 7 de desembre, relatiu a Deixar sense efecte el conveni 

subscrit amb les empreses Ara Vinc, S.L. i Toys Patrimonial, S.L. (Joves per 
l’Ocupació 2015). 

 
“Vist que per Decret de Presidència núm. 241/2016, de 15 de novembre, es va 

aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb l’empresa Ara Vinc, S.L. i el Servei 
d’Ocupació de Catalunya per a la realització de pràctiques no laborals en empreses d’un alumne 
del curs Activitats auxiliars de magatzem, en el marc del programa d'experiència professional per 
a l'ocupació juvenil a Catalunya - Joves per l’Ocupació dins de la convocatòria de l’any 2015. 

 
Atès que les referides pràctiques s’havien d’iniciar el dia 21 de novembre 

d’enguany, però la persona jove que havia d’anar a realitzar-les finalment ha manifestat la seva 
voluntat de no fer-les; segons consta a l’expedient. 
 

Vist que per acord de la Junta de Govern de 25 de juliol de 2016 es va aprovar 
la subscripció d’un conveni de col·laboració amb l’empresa Toys Patrimonial, S.L. i el Servei 
d’Ocupació de Catalunya per a la realització de pràctiques no laborals en empreses de dos 
alumnes del curs d’Activitats auxiliars de magatzem, en el marc del programa d'experiència 
professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya - Joves per l’Ocupació dins de la convocatòria 
de l’any 2015. 
 

Atès que les referides pràctiques s’havien d’iniciar el dia 1 d’agost d’enguany, 
però no es van poder començar perquè un dels alumnes va començar a treballar donant-se d’alta 
com a treballador autònom, motiu pel qual va renunciar a la realització de les pràctiques no 
laborals. 
 

Vistos els informes emesos pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament 
Estratègic d’aquesta entitat en data 30 de novembre de 2016, amb diligència de proposta de la 
Gerència, que s’adjunten a l’expedient. 

 
Vist que per Decret de la Presidència d’aquesta entitat número 151/02015, de 24 

de juliol, es va procedir, entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències 
atribuïdes a la Presidència de les corporacions, d’acord amb l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local i d’acord amb l’article 54 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 en 
Catalunya, a favor de la Junta de Govern, i entre les que es troba la present, llevat en cas 
d’urgència. 
 

Per tot això, aquesta Presidència, en ús de les facultats que legalment tinc 
conferides 
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HE RESOLT 
 

PRIMER.- Deixar sense efecte el conveni de col·laboració subscrit amb 
l’empresa Ara Vinc, S.L. i el Servei d’Ocupació de Catalunya per a la realització de pràctiques no 
laborals en empreses d’un alumne del curs Activitats auxiliars de magatzem, en el marc del 
programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya - Joves per l’Ocupació 
dins de la convocatòria de l’any 2015. 
 

SEGON.- Deixar sense efecte el conveni de col·laboració subscrit amb 
l’empresa Toys Patrimonial, S.L. i el Servei d’Ocupació de Catalunya per a la realització de 
pràctiques no laborals en empreses de dos alumnes del curs d’Activitats auxiliars de magatzem, 
en el marc del programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya - Joves 
per l’Ocupació dins de la convocatòria de l’any 2015. 

 
TERCER.- Comunicar el present Decret al Servei d’Ocupació de Catalunya i a 

les referides empreses, pel seu coneixement i efectes. 
 
QUART.- Ratificar el present Decret a la propera sessió de la Junta de Govern i 

del Ple que se celebrin.” 
 

l) Decret núm. 265/16, de 9 de desembre, relatiu a acceptar la subvenció del Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya per a la realització del programa “Joves per 
l’ocupació 2016. 

 
“Vist que en data 4 d’agost de 2016 va sortir publicada al DOGC número 7177 la 

Resolució TSF/1912/2016, d’1 d’agost, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2016 i la 
convocatòria anticipada per a l’any 2017, per a la concessió de subvencions destinades al 
Programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya, Joves per l’Ocupació. 

 
Vist que per Decret de Presidència núm. 204/2016, de 29 de setembre, es va 

aprovar la sol·licitud de la referida subvenció al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per un 
import total de 350.580,00€ i segons les següents característiques: 

 
· Nombre total de participants sol·licitats: 80 joves 
 

Actuacions sol·licitades 
Joves 

participants 
Mòdul màxim 

Import 
sol·licitat 

Actuacions de tutorització i acompanyament a la 
inserció 

80 1.800,00 € 144.000,00 € 

Actuacions de formació 80 6,5 x hora x jove 142.480,00 € 
Formació complementària en ESO 45 180,00 € 8.100,00 € 
Actuació de promoció en empreses i difusió 80 100,00 € 8.000,00 € 
Incentius als participants 80 600,00 € 48.000,00 € 
TOTAL SUBVENCIÓ SOL·LICITADA 350.580,00 € 
 
· Relació de cursos que es sol·liciten dins de la formació professionalitzadora: 
 

- Protecció i preparació de superfícies de vehicles – 290h. per a 16 joves. 
- Mosso de magatzem – 230h. per a 16 joves. 
- Auxiliar- dependent de comerç – 300h. per a 16 joves. 
- Mantenidor/a integral – 270h. per a 16 joves. 
- Auxiliar de cuina i cambrer – 280h. per a 16 joves. 
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Atès que en data 5 de desembre de 2016 el Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya ha notificat la resolució d’atorgament de la subvenció de referència a aquest Consell 
Comarcal, en les mateixes condicions en què es  va sol·licitar.  
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 9 de desembre de 2016, amb diligència de proposta de la Gerència, 
que s’adjunta a l’expedient i on es fa constar que l’acceptació de la subvenció de referència s’ha 
de fer amb caràcter d’urgència atès que el termini per presentar el certificat d’inici de les 
actuacions és el dia 13 de desembre d’enguany, sense que hagi prevista amb anterioritat a 
aquesta data sessió de la Junta de Govern, òrgan competent per aquest acte per delegació 
plenària. 
 

Vist que per acord plenari de 24 de juliol de 2015 es va facultar la Presidència 
per a l’exercici de les competències delegades a la Junta de Govern, per raons fonamentades 
d’urgència. 

 
Per tot això, aquesta presidència, en virtut de les facultats que tinc conferides, 

 
HE RESOLT 

 
PRIMER.- Acceptar la subvenció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per 

un import total de 350.580,00€, per a la realització del programa “Joves per l’ocupació 2016” 
(expedient núm. SOC004/16/00017), amb la següent distribució per actuacions: 
 

- Formació per l’obtenció del títol en ESO: 8.100,00€ 
- Formació professionalitzadora: 142.480,00€ 
- Incentius alumnes: 48.000,00€ 
- Promoció de la participació d’empreses en el programa: 8.000,00€ 
- Tutorització i acompanyament a la inserció: 144.000,00€ 

 
SEGON.- Aprovar com a data d’inici del programa “Joves per l’ocupació 2016” el 

dia 27 de desembre de 2016. La data de finalització del programa serà el dia 31 de març de 
2018. 
 

TERCER.- Aprovar l’habilitació de les partides pressupostàries corresponents 
per a la realització del programa de referència segons la següent distribució: 

 
- Despeses de personal: 194.630,00€, segons la següent distribució per tipologies 

d’actuacions: 
 Tutories: 139.000,00€ 
 Formació professionalitzadora: 49.130,00€ 
 Promoció empreses: 6.500,00€ 

- Despeses de locomoció personal programa: 3.500,00€ 
- Despeses de funcionament del programa: 88.800,00€, segons la següent distribució 

per tipologia de despesa: 
 Formació professionalitzadora – contractació empreses: 85.000,00€ 
 Assegurances: 800,00€ 
 Materials i difusió: 3.000,00€ 

- Despeses d’ajuts al transport als alumnes: 7.550,00€ 
- Despeses d’incentius als alumnes: 48.000,00€ 
- Despeses de matriculació IOC-ESO-Cicles: 8.100,00€ 
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D’acord a la base 7, lletra O de l’Ordre EMO/251/2014, de 4 d’agost, cal identificar expressament 
en la comptabilitat de l’entitat beneficiària les despeses imputades a cadascuna de les accions 
de forma separada o per qualsevol altre mitjà, que permeti verificar el registre comptable 
d’aquestes despeses i, si escau, el cofinançament de la despesa pel Fons Social Europeu.  
 
D’acord a aquesta indicació es recomana habilitar partides específiques per aquest programa 
amb la següent identificació nominal “JPO-2016”. 
 

QUART.- Comunicar el present Decret al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
i als ajuntaments que participen en el programa Joves per l’Ocupació 2016, per al seu 
coneixement i efectes. 
 

CINQUÈ.- Ratificar el present  Decret a la propera Junta de Govern que es 
celebri.” 
 

m) Decret núm. 278/16, de 15 de desembre, relatiu a assignació de personal de l’Àrea 
de Serveis Socials. 

 
“Atès que en data 20 de juny de 2006 l’Entitat Metropolitana del Transport 

(EMT) i el Consell Comarcal del Baix Llobregat van subscriure un conveni de col·laboració 
regulador de l’aportació econòmica de l’EMT a favor del Consell Comarcal del Baix Llobregat per 
a la gestió diària del servei de transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda de la 
comarca mitjançant la contractació d’una persona destinada de manera específica a la gestió del 
servei; i que per acord de la Junta de Govern de data 16 de novembre de 2009 es va aprovar la 
modificació de la clàusula tercera de l’esmentat conveni, en el sentit d’afegir el cost del personal 
auxiliar administratiu que sigui necessari per dur a terme la gestió diària del servei de transport 
adaptat per a persones amb mobilitat reduïda de la comarca. 
 

Atès que en data 21 de juliol de 2011 l’Entitat Metropolitana de Transport 
(EMT) va quedar extingida i succeïda en tots els seus drets i obligacions per l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona (AMB), creada per la Llei del Parlament de Catalunya 31/2010, de 3 d’agost. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora del Servei de Transport Adaptat 
d’aquesta entitat en data 24 de novembre de 2016, que s’incorpora a l’expedient. 

 
Atès que personal d’aquesta entitat dóna suport en el desenvolupament 

d’aquest projecte, és necessari determinar el percentatge de dedicació als efectes de justificació 
de la subvenció rebuda. 
 

Vist que no hi ha previst sessió prèvia de la Junta de Govern i que és necessari, 
segons consta en l’expedient, aprovar l’esmentada imputació de costos de personal, es considera 
convenient aprovar-ho per Decret de Presidència ratificant-lo en la propera sessió de la Junta de 
Govern que se celebri. 

 
Vist que per Decret de Presidència núm. 151/2015, de 24 de juliol, la 

Presidència podrà exercir, per raons d’urgència, les competències de la Junta de Govern, donant 
compte a l’òrgan competent als efectes de ratificació. 
 
  Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc 
conferides 
 

HE RESOLT 
 
PRIMER.- Aprovar la imputació de costos del següent personal del Consell 

Comarcal del Baix Llobregat que dóna suport en el desenvolupament del projecte enumerat en la 
part expositiva del present Decret i que a continuació s’especifica: 
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- Servei de transport Adaptat cofinançat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
 

 
SEGON.- Comunicar el present Decret al Departament d’Intervenció i de 

Recursos Humans, així com a l’Àrea de Serveis Socials d’aquesta entitat, perquè en tinguin 
coneixement i als efectes. 
 

TERCER.- Ratificar el present Decret en la propera sessió de la Junta de 
Govern que se celebri.” 
 

n) Decret núm. 279/16, de 15 de desembre, relatiu a aprovar assignació del personal 
de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic . 

 
“Vist que l’Àrea de Desenvolupament Estratègic actualment està formada per 

tres departaments: Promoció econòmica, Anàlisi i prospectiva, i Joventut; i que a més a més 
dóna suport a la Secretaria tècnica de l’Associació INNOBAIX. 

 
Vist que el Departament de Promoció Econòmica d’aquest Consell Comarcal té 

com a funcions principals coordinar i representar a l’Acord de Concertació Territorial per al 
desenvolupament econòmic local del Baix Llobregat (ACT Baix) integrat pels 30 ajuntaments de 
la comarca, els sindicats de CCOO i UGT, i la patronal PIMEC, i que, en el marc d’aquest acord 
de concertació, el Consell Comarcal del Baix Llobregat realitza programes que donen resposta a 
les necessitats manifestades pels ajuntaments de la comarca, ja sigui perquè aquests no tenen 
la dimensió suficient com per gestionar aquests programes i cal que sigui el Consell Comarcal 
qui ho realitzi per poder garantir massa crítica més àmplia, o bé, perquè per les característiques 
del projecte resulta més adient que la gestió i execució la realitzi aquest Consell Comarcal, 
sobretot quan es tracta d’iniciatives noves que el que es pretén es validar la seva adequació per 
posteriorment ser transferida a la resta de serveis locals d’ocupació; així mateix aquest 
departament també dóna suport tècnic als ajuntaments de la comarca per al desenvolupament 
dels seus serveis i projectes. 
 

Vist que el Departament d Anàlisi i prospectiva disposa dels serveis que ofereix 
l’Observatori Comarcal del Baix Llobregat (OC-BL), que té com a objectiu principal aportar 
informació que esdevingui un coneixement útil sobre la realitat socioeconòmica de la comarca 
per poder orientar la diagnosi, la planificació, l’execució, el seguiment i l’avaluació de les 
polítiques actives d’ocupació i de desenvolupament local que es realitzen a la comarca. 
 

Vist que el Departament de Joventut té com a principal funció donar serveis 
comarcals de joventut als 30 ajuntaments de la comarca per tal que aquests puguin oferir uns 
millors serveis d’informació i de suport a la població jove de la comarca 
 

Vist que d’acord a les necessitats, activitats i programes que aquests tres 
departaments tenen previstes realitzar durant l’any 2016, el Consell Comarcal ha presentat 
diferents sol·licituds de subvenció durant tot l’any, d’acord amb les convocatòries de subvenció 
de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Barcelona; i que els projectes i programes que 
han obtingut finançament en aquest any 2016, i que són gestionats en la seva totalitat o en part 
per l’Àrea de Desenvolupament Estratègic d’aquesta entitat, són els que es detallen a 
continuació: 
 

PERSONAL CONCEPTE MÀXIM  % 
IMPUTAT 

PERÍDODE 

Marta Escolà Cots Auxiliar 
Administrativa 

100,00 % 01/01/2016 a 31/12/2016 
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Projectes 
Entitat 

subvencionadora 
Data inici 
projecte 

Data 
finalització 

prevista 
Cost total 

Subvenció 
aprovada 
per l’àrea 

Joves per 
l’ocupació – JPO 

2016 

Generalitat de 
Catalunya - SOC 19/12/2016 31/03/2018 350.580,00 350.580,00 

Programa 
complementari 

de cohesió 
social 

(COHESIÓ) 

Diputació de 
Barcelona 01/01/2016 31/12/2016 281.785,69 51.198,72 

 
Atès que per a la realització de les referides actuacions i projectes aquest 

Consell Comarcal destina una part de la jornada laboral de personal adscrit i/o contractat per 
l’entitat en alguns dels departaments de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 15 de desembre de 2016, que s’incorpora a l’expedient.  

 
Vist que no hi ha previst sessió prèvia de la Junta de Govern i que és necessari, 

segons consta en l’expedient, aprovar l’esmentada imputació de costos de personal, es considera 
convenient aprovar-ho per Decret de Presidència ratificant-lo en la propera sessió de la Junta de 
Govern que se celebri. 

 
Vist que per Decret de Presidència núm. 151/2015, de 24 de juliol, la 

Presidència podrà exercir, per raons d’urgència, les competències de la Junta de Govern, donant 
compte a l’òrgan competent als efectes de ratificació. 
 
  Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc 
conferides 
 

HE RESOLT 
 
PRIMER.- Aprovar l’assignació de la jornada laboral del personal de l’Àrea de 

Desenvolupament Estratègic d’aquest Consell Comarcal que participa amb dedicació parcial en 
el desenvolupament de les actuacions i projectes aprovats durant l’any 2016 per la Generalitat de 
Catalunya i la Diputació de Barcelona relacionades en la part expositiva d’aquest Decret, amb la 
següent dedicació: 
 

Magdalena Mercadal Taxé  
Període / Projecte COHESIÓ 
De juliol a desembre de 2016 25% 

 
Raquel Jiménez Hidalgo 

Període / Projecte COHESIÓ 
De juliol a desembre de 2016 25% 

 
Andrés Andrés Jara 

Període / Projecte COHESIÓ JPO 2016 
De juliol a desembre de 2016 25% --- 
De desembre de 2016 a març de 2018 --- 5% 
 

Mercè Pérez Cereza 
Període / Projecte JPO 2016 
De desembre de 2016 a març de 2018 25% 
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Antònia Regalado  Garcia 

Període / Projecte COHESIÓ 
De juliol a desembre de 2016 10% 

 
Lluís Vico Morente  

Període / Projecte COHESIÓ 
De juliol a desembre de 2016 12% 
 
Els percentatges d’assignació són una estimació de temps màxim de dedicació de la jornada 
laboral de cada treballador/a en funció de la previsió feta de les tasques que han de 
desenvolupar en cada programa. 

 
SEGON.- Comunicar el present Decret al Departament d’Intervenció i de 

Recursos Humans, així com a l’Àrea de Desenvolupament Estratègic d’aquesta entitat, perquè 
en tinguin coneixement i als efectes. 
 

TERCER.- Ratificar el present Decret en la propera sessió de la Junta de 
Govern que se celebri.”   

 
o) Decret 282/16, de 16 de desembre, relatiu a acceptar la subvenció del Servei Públic 

d’Ocupació de Catalunya en el marc del programa Treball i Formació, convocatòria 
2016. 

 
“Vist que en data 9 de novembre de 2016 va sortir publicada al DOGC número 

7243 l’Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a 
la concessió de subvencions per al programa de Treball i Formació. 

 
Vist que per Decret de Presidència núm. 251/2016, de 24 de novembre, es va 

aprovar la sol·licitud de la referida subvenció al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per un 
import total de 487.230,80€, per la realització de sis projectes comarcals (línies A i B), a més a 
més d’un contracte per la línia C per fer tasques de coordinació i suport tècnic del programa, amb 
una durada de dotze mesos. 
 

Atès que en data 15 de desembre de 2016 el Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya ha notificat la resolució d’atorgament de la subvenció de referència a aquest Consell 
Comarcal, en les mateixes condicions en què es  va sol·licitar.  
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 16 de desembre de 2016, amb diligència de proposta de la Gerència, 
que s’adjunta a l’expedient i on es fa constar que l’acceptació de la subvenció de referència s’ha 
de fer amb caràcter d’urgència atès que abans del dia 31 de desembre d’enguany s’ha de 
realitzar almenys una contractació per a cadascuna de les tres línies que contempla el projecte, 
sense que hagi prevista amb anterioritat a aquesta data sessió de la Junta de Govern, òrgan 
competent per aquest acte per delegació plenària. 
 

Vist que per acord plenari de 24 de juliol de 2015 es va facultar la Presidència 
per a l’exercici de les competències delegades a la Junta de Govern, per raons fonamentades 
d’urgència. 

 
Per tot això, aquesta presidència, en virtut de les facultats que tinc conferides, 
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HE RESOLT 

 
PRIMER.- Acceptar la subvenció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per 

un import total de 487.230,80€, en el marc del programa Treball i Formació, convocatòria 2016; 
d’acord amb la següent distribució: 
 
 Núm. expedient Contractes 6 

mesos 
Contractes 1 
any 

Cost total 

Línia A 2016/PANP/SPOO/0103 30 4 371.311,60 
Línia B 2016/PRMI/SPOO/0103 7 1 87.919,20 
Línia C 2016/COOR/SPOO/013 0 1 28.000,00 
TOTAL  37 6 487.230,80 
 

SEGON.- Aprovar l’habilitació de les partides pressupostàries corresponents 
segons el següent detall: 

 
 Núm. expedient Despesa Crèdit 

Despesa de personal. Capítol 
1 

356.440,00 Línia A 2016/PANP/SPOO/0103 

Despeses de formació. 
Capítol 2 

14.871,60 

Despesa de personal. Capítol 
1 

84.420,00 Línia B 2016/PRMI/SPOO/0103 

Despeses de formació. 
Capítol 2 

3.499,20 

Línia C 2016/COOR/SPOO/013 Despeses de personal. 
Capítol 1 

28.000,00 

  
D’acord a l’Ordre TSF/296/2016, de en la seva base 7, lletra l) cal Identificar expressament en la 
seva comptabilitat les despeses imputades a cadascuna de les accions de forma separada o per 
qualsevol altre mitjà, que permeti verificar el registre comptable d'aquestes despeses i, si escau, 
el cofinançament de la despesa pel Fons Social Europeu. 
 
Per això es proposa habilitar les partides per a cadascuna de les línies i conceptes, identificant-
les amb el seu número d’expedient. 
 
Les despeses per indemnització de contracte no són subvencionables.  
 
El contracte de treball de la línia C l’ha de cofinançar el Consell Comarcal del Baix Llobregat fins 
als 36.207,00€ que es va estimar que era el seu cost, durant l’any de contractació. 
 

TERCER.- Comunicar el present Decret al Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya i als ajuntaments que participen en el referit programa, per al seu coneixement i 
efectes. 
 

QUART.- Ratificar el present  Decret a la propera Junta de Govern que es 
celebri.” 
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p) Decret núm. 286/16, de 19 de desembre, relatiu a acceptar la subvenció rebuda 
com entitat promotora del projecte d’ Ateneu cooperatiu del Baix Llobregat. 

 
“ Vist que per Decret de Presidència núm. 260/2016, de 7 de desembre, es va 

aprovar la sol·licitud de subvenció per al projecte “Ateneu cooperatiu del Baix Llobregat”, per un 
import total de 215.000,00€, en el marc de la convocatòria que regula la Resolució 
TSF/2662/2016, de 22 de novembre, per la qual s’obre la convocatòria de subvencions per a 
projectes generadors d’ocupació i de creació de cooperatives i societats laborals, a través de la 
Xarxa d’ateneus cooperatius, de projectes singulars i de projectes de coordinació dins el marc 
del Programa aracop, en l’exercici 2016. 
 

Vist que en data 15 de desembre de 2016, la Direcció General d’Economia 
Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya ha publicat al tauler electrònic de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya la proposta de resolució provisional de la convocatòria de 
subvenció per a projectes generadors d’ocupació i de creació de cooperatives i societats 
laborals, a través de la xarxa d’ateneus cooperatius, de projectes singulars i de projectes de 
coordinació dins del marc del programa aracoop; aprovant la resolució del projecte de l’Ateneu 
cooperatiu del Baix Llobregat per un import total de subvenció de 215.000,00 euros i amb el 
número d’expedient 2016/797. 
 

Vist que en aquesta mateixa resolució provisional es requereix al Consell 
Comarcal del Baix Llobregat un seguit de documentació que cal aportar abans del proper dia 20 
de desembre de 2016, data en la que la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, 
les Cooperatives i l’Autoempresa han de publicar les resolucions definitives d’atorgament de 
subvencions. 
 

Vist que d’acord a aquesta modificació de les entitats que formen part de 
l’Agrupació de l’Ateneu cooperatiu del Baix Llobregat, segons consta en l’informe emès pel 
Coordindor de l’Àrea de desenvolupament estratègic en data 19 de desembre de 2016, el 
pressupost del projecte queda distribuït per les diferents entitats d’acord al que es detalla a 
continuació:  
 

ENTITAT NIF 
IMPORT 

SUBVENCIÓ 
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE 
LLOBREGAT 

P0821000G 8.644,00 € 

AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT P0816800G 11.170,00 € 
AJUNTAMENT DE VILADECANS P0830200B 4.025,00 € 
AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT P0819900B 12.500,00 € 
AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE 
LLOBREGAT 

P0807600B 4.160,00 € 

AJUNTAMENT DE VALLIRANA P0829600F 10.216,00 € 
FUNDACIÓ ACCIÓ CONTRA LA FAM G81164105 14.327,50 € 
ASSOCIACIÓ SOCIAL BUSINESS CITY 
BARCELONA 

G66854894 5.500,00 € 

CALIDOSCOOP, SCCL F65923385 6.000,00 € 
CONSULTORIA COOP DE MÀ SCCL F65347841 26.200,00 € 
COOPERATIVA OBRERA DE VIVIENDAS SCCL F-08174906 7.900,00 € 
GRUPS ASSOCIATS PEL TREBALL 
SOCIOCULTURAL (GATS) G62458757 11.000,00 € 

CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT P5800011H 93.357,50 € 
TOTAL SUBVENCIÓ 215.000,00 € 
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Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de desenvolupament estratègic 
sol·licitant l’acceptació amb caràcter d’urgència, que s’incorpora a l’expedient. 

 
Vist que per Decret de la Presidència d’aquesta entitat número 151/2015, de 24 

de juliol, s’ha procedit, entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències 
atribuïdes a la Presidència de les corporacions, d’acord amb l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local i d’acord amb l’article 54 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 en 
Catalunya, a favor de la Junta de Govern, i entre les que es troba la present, llevat en cas 
d’urgència. 

 
Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc 

conferides 
 

RESOLC 
 

PRIMER.-  Acceptar la subvenció concedida al Consell Comarcal del Baix 
Llobregat com entitat promotora del projecte de “Ateneu cooperatiu del Baix Llobregat”, per un 
import total de 215.000,00 euros, en el marc de la Resolució TSF/2662/2016,de 22 de novembre, 
per la qual s’obre la convocatòria de subvencions per a projectes generadors d’ocupació i de 
creació de cooperatives i societats laborals, a través de la Xarxa d’ateneus cooperatius, de 
projectes singulars i de projectes de coordinació dins el marc del Programa aracoop, en l’exercici 
2016, d’acord amb la distribució de la subvenció que consta en la part expositiva del present 
Decret. 

 
SEGON.- Nomenar com a representant únic de l’Agrupació de l’Ateneu 

Cooperatiu del Baix Llobregat a la senyora Eugènia Garcia Puig, gerent del Consell Comarcal del 
Baix Llobregat. 

 
TERCER.- Habilitar les partides pressupostàries corresponents segons la 

següent distribució: 
 

- Despeses de personal (capítol I): 76.901,40 euros 
- Despeses de locomoció: 2.000,00 euros 
- Despeses de funcionament (contractació serveis. Capítol II): 14.456,10 euros 
- Transferències a les entitats que integren l’Agrupació: 121.642,50 euros 

 
QUART.- Sol·licitar que es porti una comptabilitat separada per aquest 

programa, i les partides vagin identificades amb el nom d’Ateneu cooperatiu. 
 

CINQUÈ.- Notificar a les entitats que conformen l’Agrupació de l’Ateneu 
cooperatiu del Baix Llobregat i a la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les 
Cooperatives i l’Autoempresa del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya  perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 

SISÈ.- Ratificar el present Decret a la propera sessió de la Junta de Govern que 
se celebri.” 
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q) Decret núm. 290/16, de 21 de desembre, relatiu a aprovar la modificació del 
conveni de col·laboració subscrit amb l’Ajuntament de Molins de Rei i l’AMPA de 
l’Escola Castell Ciuró del municipi de Molins de Rei per a la prestació del servei de 
transport escolar per al curs escolar 2015-2016. 

 
“Vist que per Decret de Presidència núm. 141/2015, de 14 de juliol, es va 

aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Molins de Rei i l’AMPA 
de l’Escola Castell Ciuró del municipi de Molins de Rei per a la prestació del servei de transport 
escolar de la ruta NO 136 per al curs escolar 2015-2016, així com els imports que les 
esmentades entitats havien d’aportar a aquest Consell Comarcal en el marc del referit conveni i 
que eren les següents: 

 
- Ajuntament de Molins de Rei:        9.077,50€ 
- AMPA de l’Escola Castell Ciuró:  27.331,40€ 

 
Atès que el cost total del curs escolar 2015-2016 ha estat finalment de 

33.666,65€, el qual ha estat inferior al previst inicialment a conseqüència del preu de licitació 
final. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i 
Polítiques Socials d’aquesta entitat en data 21 de desembre, amb diligència de proposta de la 
Gerència, d’acord amb el què es proposa la seva aprovació amb caràcter d’urgència amb la 
finalitat de realitzar la tramitació dins de l’exercici vigent per tal de poder presentar la justificació 
econòmica a la Diputació de Barcelona durant l’any 2016, i no havent sessió de la Junta de 
Govern prevista prèvia a aquesta data. 

 
Vist el Decret de Presidència núm. 163/2016, de 29 de juliol, i la Resolució de la 

Direcció General d’Administració Local de 7 de novembre de 2016, de nomenament amb 
caràcter accidental de diversos funcionaris en cas d’absència de la Secretària d’aquesta entitat. 
 

Vist que per Decret de la Presidència d’aquesta entitat número 151/02015, de 24 
de juliol, es va procedir, entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències 
atribuïdes a la Presidència de les corporacions, d’acord amb l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local i d’acord amb l’article 54 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 en 
Catalunya, a favor de la Junta de Govern, i entre les que es troba la present, llevat en cas 
d’urgència. 
 

Per tot això, aquesta Presidència, en ús de les facultats que legalment tinc 
conferides 
 

HE RESOLT 
 

PRIMER.- Avocar puntualment i per aquest cas concret  la competència en 
matèria d’aprovació de convenis privats i interadministratius delegats a favor de la Junta de 
Govern. 

 
SEGON.- Aprovar la modificació del conveni de col·laboració subscrit amb 

l’Ajuntament de Molins de Rei i l’AMPA de l’Escola Castell Ciuró del municipi de Molins de Rei 
per a la prestació del servei de transport escolar de la ruta NO 136 per al curs escolar 2015-
2016, en el sentit de modificar les aportacions a realitzar per ambdues entitats que assumeixen 
el cost total del servei, les quals restaran com es detallen a continuació, així com el retorn de les 
quantitats percebudes si procedeix, així  mateix modificar la vigència del conveni fins al 31 de 
gener de 2017 a l’únic efecte de tramitar la referida modificació del conveni; d’acord amb les 
minuta de modificació de conveni que s’adjunta com a annex d’aquest Decret: 
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- Ajuntament de Molins de Rei:        7.706,37€ 
- AMPA de l’Escola Castell Ciuró:  25.960,28€ 
 

TERCER.- Comunicar el present Decret a l’Ajuntament de Molins de Rei i a 
l’AMPA de l’Escola Castell Ciuró, pel seu coneixement i efectes. 
 

QUART.- Ratificar el present  Decret a la propera Junta de Govern que es 
celebri.” 

 
r) Decret núm. 296/16, de 28 de desembre, relatiu a imputació a la 

justificació de la subvenció atorgada pel Departament de Salut de la Generalitat al 
Servei de Control de Mosquits 2016 
 

"Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat, com a conseqüència de la 
transferència de serveis produïda a  partir de l’extinció de la Corporació Metropolitana, en virtut 
del Decret 5/88, de 13 de gener (DOGC. Núm. 942, de 22 de gener de 1988), va  assumir el 
Servei de Control de Mosquits que es presta en règim de gestió directa, amb caràcter comarcal 
des de 1989 fins a l’actualitat. 

 
Vist que per acord de la Junta de Govern de data 19 de desembre de 2016 s’ha 

aprovat la subscripció d’un conveni amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 
de col·laboració en la prevenció i el control poblacional de mosquits a la comarca del Baix 
Llobregat durant l’any 2016 mitjançant el Servei de Control de Mosquits del Consell Comarcal 
del Baix Llobregat, sent l’aportació del Departament de Salut de 170.000,00€, que suposa un 
23,45% de l’import del SCM previst per a 2016 que ascendeix a 725.089,8€. 

 
Vist l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics d’aquesta entitat, amb 

diligència de proposta de la Gerència, en data 22 de desembre de 2016, que s’adjunta a 
l’expedient, proposant l’aprovació de la justificació del Servei de Control de Mosquits de l’any 
2016 (import i documentació relacionada) per tal de justificar les despeses i la subvenció del 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya atorgada a aquesta anualitat del servei, 
corresponent al període 01/01/16-22/12/16. 

 
Vist que per Decret de Presidència núm. 151/2015, de 24 de juliol, la 

Presidència podrà exercir, per raons d’urgència, les competències de la Junta de Govern, donant 
compte a l’òrgan competent als efectes de ratificació. 
 

Vist el Decret de Presidència núm. 163/2016, de 29 de juliol, i la Resolució de la 
Direcció General d’Administració Local de 7 de novembre de 2016, de nomenament amb 
caràcter accidental de diversos funcionaris en cas d’absència de la Secretària d’aquesta entitat. 
 

Per tot això, aquesta presidència, en ús de les facultats que legalment tinc 
conferides 

 
HE RESOLT 

 
PRIMER.- Aprovar la relació valorada de partides imputables al Servei de 

Control de Mosquits - 2016 per un import de 675.994,39€ com a justificació de l’actuació 
corresponent al període 01/01/16-22/12/16, formada per les següents partides: 
 
● Despeses directes 545.239,09€  
 

El desglossament general d’aquest import és el següent:  
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Partida Descripció 
Import 

justificat 

311-PROTECCIO DE LA SALUBRITAT PÚBLICA   

12003 SOUS DEL GRUP C1 15.452,44 

12004 SOUS DEL GRUP C2 9.514,51 

12100 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ 8.280,23 

12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC 11.290,58 

13000 RETRIBUCIÓ PERSONAL LABORAL 292.520,40 

13002 ALTRES REMUNERACIONS 4.823,55 

13100 RETRIBUCIONS PEONS 34.735,91 

16000 SEGURETAT SOCIAL SCM 96.677,68 

  TOTAL CAPÍTOL 1 473.295,30 

20300 LLOGUER DE VESTIDORS 2.178,00 

21200 REPARACIÓ, MANTEN. EDIFICS I CONSTRUCCIONS 744,15 

21300 REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSER MAQUINÀRIA 397,55 

21400 REPARACIÓ I MANTENIMENT DE VEHICLES 12.962,85 

22000 MATERIAL D'OFICINA 1.812,44 

22103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS 4.644,09 

22109 ALTRES SUBMINISTRAMENTS 27.033,39 

22201 COMUNICACIONS I CORREUS 1.679,09 

22400 ASSEGURANCES 6.828,64 

22500 TRIBUTS 2.086,69 

22699 ALTRES DESPESES DIVERSES 4.306,91 

22700 NETEJA 1.599,08 

23101 DIETES I LOCOMOCIÓ SCM 2.053,01 

  TOTAL CAPÍTOL 2 68.325,89 

62600 EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ 2.873,75 

64100 APLICACIONS INFORMÀTIQUES 744,15 

  TOTAL CAPÍTOL 6 3.617,90 

  TOTAL DESPESES DIRECTES DEL SCM-2016 545.239,09 

 
El detall de partides i despeses  s’adjunta com a annex 1 al present Decret, que s’imputen al 100 
% a la justificació del Servei de Control de Mosquits-2016. 
 
● Despeses indirectes 130.755,30€, corresponents a:  
 
▪ Despeses de personal general per import de 130.755,30€, corresponents a les imputacions 
parcials percentuals dels treballadors/es del Consell Comarcal del Baix Llobregat i a les partides 
que es detallen a continuació: 
 
Treballador/a Departament Categoria Cost empresarial 

anual € 
Percentatge Total € 

imputats 

Ana Gómez Secretaria Administrativa 34.622,31 8,33% 2.884,04 

Zaida de la Hera Secretaria Secretària 64.989,59 25,00% 16.247,40 

Lluís González Secretaria Cap serveis jurídics 72.308,30 8,33% 6.023,28 

Cristina Rizzo Tresoreria Tresorera 48.289,84 8,33% 4.022,54 

José Luis Sanz Intervenció Tècnic superior 15.611,59 8,33% 1.300,45 

Francesc Roldán Intervenció Interventor 12.853,36 8,33% 1.070,68 

Eva Ramírez Intervenció Administrativa 31.667,00 8,33% 2.637,86 

Josep Sancho Intervenció Tècnic superior 26.733,91 8,33% 2.226,93 

Josep Sancho Intervenció Tècnic superior 5.414,27 8,33% 451,01 

Rosa Ciruela R. Humans Administrativa 53.883,50 31,00% 16.703,89 

Javier Porras Informàtica Tècnic mig 51.378,81 8,33% 4.279,85 

David López Informàtica Tècnic mig 50.274,69 8,33% 4.187,88 

Encarna Galán Informàtica Tècnic auxiliar 29.186,32 8,33% 2.431,22 
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Rosa Pérez Serveis 
centrals 

Tècnic mig 70.312,68 33,00% 23.203,18 

Montserrat Ruiz Serveis 
centrals 

Administrativa 41.383,32 16,66% 6.894,46 

Antonio Juárez Serveis tècnics Capatàs 36.940,02 16,66% 6.154,21 

Rubén González Serveis tècnics Tècnic mig 37.240,93 16,66% 6.204,34 

Alfredo Santín Serveis tècnics Tècnic mig 72.218,38 33,00% 23.832,07 

    Total imputació personal general 130.755,30 

 
PARTIDA         

 PRESSUP.   CONCEPTE       

 PERSONAL CCBLL      Treballador/a  

  FUNCIONARIS GRUP A1    FUNCIONARIS/IES GRUP 
A1 INCLOSOS 

 

 920.12000   SOUS DEL GRUP A1    José Luis Sanz  

 920.12006   TRIENNIS     Zaida de la Hera  

 920.12100   COMPLEMENT DE DESTINACIÓ   Lluís González  

 920.12101   COMPLEMENT ESPECÍFIC    Francesc Roldán  

 920.15000   PRODUCTIVITAT      

 920.23120   LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL       

 920.16000   SEGURETAT SOCIAL      

 Dep. 105        

  FUNCIONARIS GRUP C1    FUNCIONARIS/IES  GRUP 
C1 INCLOSOS 

 

 920.12003   SOUS DEL GRUP C1    Cristina Rizzo  

 920.12006   TRIENNIS       

 920.12100   COMPLEMENT DE DESTINACIÓ     

 920.12101   COMPLEMENT ESPECÍFIC      

 920.23120   LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL       

 920.16000   SEGURETAT SOCIAL      

 Dep. 106        

  SERVEIS CENTRALS    TREBALLADORS/ES 
SERVEIS CENTRALS 
INCLOSOS 

 

 920.13000   RETRIBUCIONS BÀSIQUES    Alfredo Santín Eva Ramírez 

 920.13002   ALTRES REMUNERACIONS+ C ESPECIFIC   Ana Gómez Montse Ruiz 

 920.15100   GRATIFICACIONS - FIRES    Antonio Juárez Javier Porras 

 920.23120   LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL    Rubén González Rosa Pérez 

 920.23300   ALTRES INDEMNITZACIONS     David López Rosa Ciruela 

 920.16000   S.S. PERSONAL LABORAL S.C.    Encarna Galán Josep Sancho 

 Dep. 004        

 
Que es detallen a l’annex 2 que s’adjunta a l’expedient.  
 
▪ Resum general: 
 
RESUM GENERAL SCM-2016 (Període 01/01/16-22/12/16) € 
Despeses directes   
311-PROTECCIÓ DE LA SALUBRITAT PÚBLICA 545.239,09 
Despeses indirectes   
920-ADMINISTRACIÓ GENERAL   
Imputació de personal general 130.755,30 
TOTAL JUSTIFICAR SCM 2016 (Període 01/01/16-22/12/16)  675.994,39 
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SEGON.- Aprovar la imputació del personal general següent al Servei de Control 
de Mosquits-2016, d’acord amb els percentatges que es detallen i que s’aplicaran sobre el cost 
empresarial del/de la treballador/a: 
 
Treballador/a Departament Categoria Percentatge 

Ana Gómez Secretaria Administrativa 8,33% 

Zaida de la Hera Secretaria Secretària 25,00% 

Lluís González Secretaria Cap serveis jurídics 8,33% 

Cristina Rizzo Tresoreria Tresorera 8,33% 

José Luis Sanz Intervenció Tècnic superior 8,33% 

Francesc Roldán Intervenció Interventor 8,33% 

Eva Ramírez Intervenció Administrativa 8,33% 

Josep Sancho Intervenció Tècnic superior 8,33% 

Josep Sancho Intervenció Tècnic superior 8,33% 

Rosa Ciruela R. Humans Administrativa 31,00% 

Javier Porras Informàtica Tècnic mig 8,33% 

David López Informàtica Tècnic mig 8,33% 

Encarna Galán Informàtica Tècnic auxiliar 8,33% 

Rosa Pérez Serveis centrals Tècnic mig 33,00% 

Montserrat Ruiz Serveis centrals Administrativa 16,66% 

Antonio Juárez Serveis tècnics Capatàs 16,66% 

Rubén González Serveis tècnics Tècnic mig 16,66% 

Alfredo Santín Serveis tècnics Tècnic mig 33,00% 

 
TERCER.- Aprovar la imputació a la justificació de la subvenció atorgada pel 

Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya sobre el total de l’import de 675.994,39€, 
aprovat a l’Acord Primer d’aquest Decret. 
 

QUART.- Aprovar la justificació mitjançant certificats de despeses i imputacions 
per a la justificació de la subvenció atorgada pel Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya, d’acord amb el format detallat a l’annex 3 que s’adjunta a l’expedient. 
  

CINQUÈ.- Comunicar el present Decret al Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya, perquè en tingui coneixement i als efectes. 
 

SISÈ.- Ratificar el present Decret en la propera sessió de la Junta de Govern 
que se celebri.” 
 

s) Decret núm. 298/16, de 29 de desembre, relatiu a la pròrroga i modificació del 
contracte de diferents empreses de transport adaptat fix. 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern del Patronat Comarcal de Serveis a la 

Persona del Baix Llobregat de data 22 de juliol de 2013, es va aprovar l’inici de l’expedient 
d’adjudicació per procediment obert no harmonitzat i tramitació ordinària, per a l’adjudicació del 
contracte de diversos serveis de transport adaptat fix per a persones amb mobilitat reduïda de la 
comarca del Baix Llobregat per anar a diferents centres del Baix Llobregat i del Barcelonès, lots 
núms. 1, 2, 3 i 4, així com l’inici de l’expedient d’adjudicació per procediment obert no 
harmonitzat i tramitació ordinària, per a l’adjudicació del contracte de prestació del servei de 
transport adaptat esporàdic per a persones amb mobilitat reduïda de la comarca del Baix 
Llobregat; així també els Plecs de clàusules econòmiques i administratives particulars i els Plecs 
de prescripcions tècniques, reguladors d’ambdós contractes. 
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Vist que el Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat per 

Decrets de Presidència núm. 2/2014, de 9 de gener, i 29/2013 de data 23 de desembre, va 
aprovar l’adjudicació a l’empresa ““EMPRESA AUTOCARES CER, S.A.” Y AUTOCARES DEL 
NORESTE, S.A.”, UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, Ley 18/1982, de 26 de mayo, UTE 
NORESTE Y CERSA 5” dels lots núms. 2 i 4 del contracte del transport adaptat fix i del contracte 
del transport adaptat esporàdic, respectivament; contractes que es van iniciar l’1 de febrer de 
2014, amb una durada de dos anys. 
 

Atès que la clàusula 8 dels Plecs de clàusules econòmiques i administratives 
particulars reguladors de les licitacions dels contractes de referència estipulen que els contractes 
es podran prorrogar d’any en any fins a un màxim de dos anys, per acord de l’òrgan de 
contractació, i es prorrogaran les rutes que siguin necessàries en el cas del contracte del 
transport adaptat fix.  
 

Atès que per acord de la Junta de Govern del Patronat Comarcal de Serveis a la 
Persona del Baix Llobregat de data 21 de desembre de 2015 es va aprovar la primera pròrroga 
dels contractes de referència d’un any a partir de l’1 de febrer de 2016. 

 
Vist que en el decurs de la vigència del contracte del transport adaptat fix, 

l’Ajuntament del Prat de Llobregat ha realitzat petició d’ampliació dels serveis que està rebent en 
l’àmbit del transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda, en el sentit d’ampliar l’itinerari 
de la ruta 2.06 del Lot núm. 2 per tal de poder atendre el transport de 8 persones grans que han 
de ser transportades al Centre de Dia 1r de Maig del mateix municipi, a partir del dia 1 de febrer 
de 2017; i que el servei de transport de l’esmentada ruta l’està prestant l’empresa ““EMPRESA 
AUTOCARES CER, S.A.” Y AUTOCARES DEL NORESTE, S.A.”, UNIÓN TEMPORAL DE 
EMPRESAS, Ley 18/1982, de 26 de mayo, UTE NORESTE Y CERSA 5”. 
 

Atès la clàusula 35 del Plec de clàusules administratives particulars i 
econòmiques, regulador d’aquest contracte, que estableix la possibilitat de modificar el contracte 
per raons d’interès públic, que és el cas segons consta en l’informe emès per la Coordinadora 
del Servei de Transport Adaptat d’aquesta entitat, i que la referida modificació no supera el 10% 
del preu del contracte segons consta a l’expedient. 

 
Atès el que s’estableix a l’article 219 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 

novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i atesa la 
necessitat d’aquesta sol·licitud, segons consta en l’expedient, s’ha considerat convenient 
modificar el referit contracte subscrit amb l’empresa““EMPRESA AUTOCARES CER, S.A.” Y 
AUTOCARES DEL NORESTE, S.A.”, UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, Ley 18/1982, de 26 
de mayo, UTE NORESTE Y CERSA 5”, en el sentit d’incorporar l’ampliació sol·licitada per 
l’Ajuntament del Prat de Llobregat. 

 
Vist que el Ple del Consell Comarcal del Baix Llobregat, en sessió celebrada el 

dia 15 de febrer de 2016, va aprovar la dissolució de l’organisme autònom Patronat Comarcal de 
Serveis a la Persona del Baix Llobregat amb efectes del dia 1 de maig de 2016. 

 
Vist els informes emesos per la Coordinadora del Servei de Transport Adaptat 

d’aquesta entitat en data 28 de desembre de 2016, que s’adjunten a l’expedient. 

 
Atès que no hi ha previst sessió de la Junta de Govern i que és necessari, 

segons consta en l’expedient, aprovar la pròrroga dels referits contractes, es considera 
convenient aprovar-ho per Decret de Presidència, ratificant-lo en la propera sessió de la Junta de 
Govern que se celebri. 
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Vist que per Decret de Presidència núm. 151/2015, de 24 de juliol, la 
Presidència podrà exercir, per raons d’urgència, les competències de la Junta de Govern, donant 
compte a l’òrgan competent als efectes de ratificació. 

 
  Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc 
conferides 
 

HE RESOLT 
  
PRIMER.- Aprovar la segona pròrroga d’un any a partir de l’1 de febrer de 2017, 

del contracte i les modificacions subscrites amb l’empresa ““EMPRESA AUTOCARES CER, 
S.A.” Y AUTOCARES DEL NORESTE, S.A.”, UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, Ley 18/1982, 
de 26 de mayo, UTE NORESTE Y CERSA 5” per a la realització del servei de transport adaptat 
fix per a persones amb mobilitat reduïda entre diferents municipis del Baix Llobregat i diversos 
centres de la comarca i del Barcelonès (Lots núms. 2 i 4), amb un cost estimat màxim per al Lot 
núm. 2 de dos-cents deu mil euros (210.000,00€) per a l’exercici 2017 i vint mil cinc-cents euros 
(20.500,00€) per a l’exercici 2018, IVA exempt; i per al Lot núm. 4 de vuitanta-cinc mil euros 
(85.000€) per a l’exercici 2017 i vuit mil euros (8.000,00€) per a l’exercici 2018, IVA exempt, que 
anirà a càrrec de la partida pressupostària del Consell Comarcal dels anys 2016 i 2017, núm. 
231 22300; de conformitat amb la minuta de pròrroga que s’adjunta al present Decret i s’aprova 
simultàniament. 

 
SEGON. Aprovar la modificació del contracte de servei subscrit amb l’empresa 

““EMPRESA AUTOCARES CER, S.A.” Y AUTOCARES DEL NORESTE, S.A.”, UNIÓN 
TEMPORAL DE EMPRESAS, Ley 18/1982, de 26 de mayo, UTE NORESTE Y CERSA 5” per a 
la realització del servei de transport adaptat fix per a persones amb mobilitat reduïda entre 
diferents municipis del Baix Llobregat i diversos centres de la comarca i del Barcelonès (Lots 
núms. 2 i 4), en el sentit de subscriure l’Annex de modificació número 1 d’ampliació del referit 
contracte, en el sentit d’ampliar la ruta 2.06 del Lot núm. 2, a partir del dia 1 de febrer de 2017, 
per portar a 8 persones grans al Centre de Dia 1r de Maig del municipi del Prat de Llobregat, 
amb un cost de l’ampliació del servei de vuitanta euros (80€), quantitat que inclou el cost de 
l’acompanyant, IVA exempt, i un cost estimat màxim de divuit mil cent seixanta euros 
(18.160,00€) per a l’exercici 2017 i de mil set-cents seixanta euros (1.760,00€) per a l’exercici 
2018, IVA exempt; que anirà a càrrec de la partida pressupostària del Consell Comarcal dels 
anys 2016 i 2017, núm. 231 22300; d’acord amb el document que s’adjunta i s’aprova 
simultàniament. 
 

TERCER.- L’empresa “”EMPRESA AUTOCARES CER, S.A.” Y AUTOCARES 
DEL NORESTE, S.A.”, UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, Ley 18/1982, de 26 de mayo, UTE 
NORESTE Y CERSA 5”  haurà de constituir, a la Tresoreria del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, el cost del reajustament de la garantia definitiva, que és del 5% del cost de l’ampliació, 
que ascendeix a l’import de nou cents noranta-sis euros (996,00€). 
 

QUART.- Aprovar la segona pròrroga d’un any a partir de l’1 de febrer de 2017, 
del contracte i l’ampliació de serveis subscrits amb l’empresa ““EMPRESA AUTOCARES CER, 
S.A.” Y AUTOCARES DEL NORESTE, S.A.”, UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, Ley 18/1982, 
de 26 de mayo, UTE NORESTE Y CERSA 5” per a la realització del servei de transport adaptat 
esporàdic per a persones amb mobilitat reduïda de la comarca del Baix Llobregat, amb un cost 
estimat màxim, IVA exempt, de cent disset mil set-cents euros (117.700,00€) per a l’exercici 
2017 i deu mil vuit-cents trenta euros (10.830,00€) per a l’exercici 2018, que anirà a càrrec de la 
partida pressupostària d’aquest Consell Comarcal dels anys 2017 i 2018, núm. 231 22300; de 
conformitat amb la minuta de pròrroga que s’adjunta al present acord i s’aprova simultàniament. 
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CINQUÈ.- Comunicar el present Decret a l’empresa ““EMPRESA AUTOCARES 
CER, S.A.” Y AUTOCARES DEL NORESTE, S.A.”, UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, Ley 
18/1982, de 26 de mayo, UTE NORESTE Y CERSA 5”, perquè en tingui coneixement i als 
efectes, així com publicar-ho en el perfil del contractant d’aquesta entitat. 
 

SISÈ.- Ratificar el present Decret en la propera sessió de la Junta de Govern 
que se celebri.” 

 
t) Decret núm. 299/16, de 29 de desembre, relatiu a la pròrroga del contracte amb 

l’entitat Cruz Roja Española  (Servei de transport adaptat fix) 
 

“Vist que per acord de la Junta de Govern del Patronat Comarcal de Serveis a la 
Persona del Baix Llobregat de data 5 de d’octubre de 2015 es va aprovar l’inici de l’expedient per 
a l’adjudicació, mitjançant procediment obert, del contracte de servei de transport adaptat fix per 
a persones amb mobilitat reduïda de la Comarca del Baix Llobregat per anar a diferents centres 
del Baix Llobregat i del Barcelonès (ruta núm. 6.01), així com el Plec de clàusules administratives 
particulars, i el Plec de prescripcions tècniques particulars, reguladors d’aquest contracte. 
 

Vist que el Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat per 
acord de la Junta de Govern de data 21 de desembre de 2015 va aprovar l’adjudicació del referit 
contracte a l’entitat CRUZ ROJA ESPAÑOLA; contracte que té una durada d’1 any i 25 dies, del 
dia 7 de gener de 2016 i fins al 31 de gener de 2017. 
 

Atès que la clàusula 8 del Plec de clàusules econòmiques i administratives 
particulars reguladors de la licitació del contracte de referència estipula que el contracte es podrà 
prorrogar com a màxim un any més, per acord de l’òrgan de contractació.  
 

Vist que el Ple del Consell Comarcal del Baix Llobregat, en sessió celebrada el 
dia 15 de febrer de 2016, va aprovar la dissolució de l’organisme autònom Patronat Comarcal de 
Serveis a la Persona del Baix Llobregat amb efectes del dia 1 de maig de 2016. 

 
Vist l’informe emès per la Coordinadora del Servei de Transport Adaptat 

d’aquesta entitat en data 28 de desembre de 2016, que s’adjunta a l’expedient. 

 
Atès que no hi ha previst sessió de la Junta de Govern i que és necessari, 

segons consta en l’expedient, aprovar la pròrroga del referit contracte, es considera convenient 
aprovar-ho per Decret de Presidència, ratificant-lo en la propera sessió de la Junta de Govern 
que se celebri. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 151/2015, de 24 de juliol, la 
Presidència podrà exercir, per raons d’urgència, les competències de la Junta de Govern, donant 
compte a l’òrgan competent als efectes de ratificació. 

 
  Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc 
conferides 
 

HE RESOLT 
  
PRIMER.- Aprovar la pròrroga d’un any a partir de l’1 de febrer de 2017, del 

contracte subscrit amb l’entitat CRUZ ROJA ESPAÑOLA per a la realització del servei de 
transport adaptat fix per a persones amb mobilitat reduïda de la Comarca del Baix Llobregat per 
anar a diferents centres del Baix Llobregat i del Barcelonès (ruta núm. 6.01), amb un cost estimat 
màxim de trenta-quatre mil euros (34.000,00€) per a l’exercici 2017 i tres mil seixanta euros 
(3.060,00€) per a l’exercici 2018, IVA exempt, que anirà a càrrec de la partida pressupostària 
d’aquest Consell Comarcal dels anys 2017 i 2018, núm. 231 22300; de conformitat amb la minuta 
de pròrroga que s’adjunta al present Decret i s’aprova simultàniament. 
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SEGON. Comunicar el present Decret a l’entitat CRUZ ROJA ESPAÑOLA, 

perquè en tingui coneixement i als efectes, així com publicar-ho en el perfil del contractant 
d’aquesta entitat. 
 

TERCER.- Ratificar el present Decret en la propera sessió de la Junta de 
Govern que se celebri.” 

 
u) Decret núm. 300/16, de 29 de desembre, relaltiu a la pròrroga del contracte amb 

l’empresa Transports Ciutat Comtal 2, S.l. (Servei de transport adaptat fix) 
 

“Vist que per acord de la Junta de Govern del Patronat Comarcal de Serveis a la 
Persona del Baix Llobregat de data 9 de novembre de 2015 es va aprovar l’inici de l’expedient 
per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert, del contracte de servei de transport adaptat fix 
per a persones amb mobilitat reduïda d’Esplugues de Llobregat per anar a diversos centres de 
dia del mateix municipi (rutes núm. 7.01 i 7.02), així com el Plec de clàusules administratives 
particulars, i el Plec de prescripcions tècniques particulars, reguladors d’aquest contracte. 
 

Vist que el Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat per 
Decret de Presidència núm. 11/2016, de 2 de febrer, va aprovar l’adjudicació del referit contracte 
a l’empresa TRANSPORTS CIUTAT COMTAL 2, S.L.; contracte que es va iniciar el 8 de febrer 
de 2016 i finalitza el 7 de febrer de 2017. 
 

Atès que la clàusula 8 del Plec de clàusules econòmiques i administratives 
particulars reguladors de la licitació del contracte de referència estipula que el contracte es podrà 
prorrogar com a màxim un any més, per acord de l’òrgan de contractació.  
 

Vist que el Ple del Consell Comarcal del Baix Llobregat, en sessió celebrada el 
dia 15 de febrer de 2016, va aprovar la dissolució de l’organisme autònom Patronat Comarcal de 
Serveis a la Persona del Baix Llobregat amb efectes del dia 1 de maig de 2016. 

 

Vist l’informe emès per la Coordinadora del Servei de Transport Adaptat 
d’aquesta entitat en data 28 de desembre de 2016, que s’adjunta a l’expedient. 
 

Atès que no hi ha previst sessió de la Junta de Govern i que és necessari, 
segons consta en l’expedient, aprovar la pròrroga del referit contracte, es considera convenient 
aprovar-ho per Decret de Presidència, ratificant-lo en la propera sessió de la Junta de Govern 
que se celebri. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 151/2015, de 24 de juliol, la 
Presidència podrà exercir, per raons d’urgència, les competències de la Junta de Govern, donant 
compte a l’òrgan competent als efectes de ratificació. 

 
  Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc 
conferides 

HE RESOLT 
  
PRIMER.- Aprovar la pròrroga des del dia 8 de febrer de 2017 i fins al 31 de 

gener de 2018, del contracte subscrit amb l’empresa TRANSPORTS CIUTAT COMTAL 2, S.L. 
per a la realització del servei de transport adaptat fix per a persones amb mobilitat reduïda 
d’Esplugues de Llobregat per anar a diversos centres de dia del mateix municipi (rutes núm. 7.01 
i 7.02), amb un cost estimat màxim de  setanta-tres mil set-cents vuitanta euros (73.780,00€) per 
a l’exercici 2017 i set mil tres-cents dotze euros (7.312,00€) per a l’exercici 2018, IVA exempt, 
que anirà a càrrec de la partida pressupostària d’aquest Consell Comarcal dels anys 2017 i 2018, 
núm. 231 22300; de conformitat amb la minuta de pròrroga que s’adjunta al present Decret i 
s’aprova simultàniament. 

 



34 - 42 

SEGON. Comunicar el present Decret a l’empresa TRANSPORTS CIUTAT 
COMTAL 2, S.L., perquè en tingui coneixement i als efectes, així com publicar-ho en el perfil del 
contractant d’aquesta entitat. 
 

TERCER.- Ratificar el present Decret en la propera sessió de la Junta de 
Govern que se celebri.” 

 
v) Decret núm. 301/16, de 29 de desembre, relatiu a la pròrroga del contracte amb 

l’empresa R.J. Autocares, S.L. (Servei de transport adaptat fix) 
 

“Vist que per acord de la Junta de Govern del Patronat Comarcal de Serveis a la 
Persona del Baix Llobregat de data 22 de juliol de 2013, es va aprovar l’inici de l’expedient 
d’adjudicació per procediment obert no harmonitzat i tramitació ordinària, per a l’adjudicació del 
contracte de diversos serveis de transport adaptat fix per a persones amb mobilitat reduïda de la 
comarca del Baix Llobregat per anar a diferents centres del Baix Llobregat i del Barcelonès, lots 
núms. 1, 2, 3 i 4, així com el Plec de clàusules econòmiques i administratives particulars i el Plec 
de prescripcions tècniques, reguladors d’aquest contracte. 
 

Vist que el Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat per 
Decret de Presidència núm. 30/2013, de 23 de desembre, va aprovar l’adjudicació dels lots 
núms. 1 i 3 del referit contracte a l’empresa R.J. AUTOCARES, S.L.; contracte que es va iniciar 
l’1 de febrer de 2014, amb una durada de dos anys. 
 

Atès que la clàusula 8 del Plec de clàusules econòmiques i administratives 
particulars reguladors de la licitació del contracte de referència estipula que el contracte es podrà 
prorrogar d’any en any fins a un màxim de dos anys, per acord de l’òrgan de contractació, i es 
prorrogaran les rutes que siguin necessàries.  
 

Atès que per acord de la Junta de Govern del Patronat Comarcal de Serveis a la 
Persona del Baix Llobregat de data 21 de desembre de 2015 es va aprovar la primera pròrroga 
del contracte de referència d’un any a partir de l’1 de febrer de 2016. 

 
Vist que el Ple del Consell Comarcal del Baix Llobregat, en sessió celebrada el 

dia 15 de febrer de 2016, va aprovar la dissolució de l’organisme autònom Patronat Comarcal de 
Serveis a la Persona del Baix Llobregat amb efectes del dia 1 de maig de 2016. 

 
Vist l’informe emès per la Coordinadora del Servei de Transport Adaptat 

d’aquesta entitat en data 28 de desembre de 2016, que s’adjunta a l’expedient. 

 
Atès que no hi ha previst sessió de la Junta de Govern i que és necessari, 

segons consta en l’expedient, aprovar la pròrroga del referit contracte, es considera convenient 
aprovar-ho per Decret de Presidència, ratificant-lo en la propera sessió de la Junta de Govern 
que se celebri. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 151/2015, de 24 de juliol, la 
Presidència podrà exercir, per raons d’urgència, les competències de la Junta de Govern, donant 
compte a l’òrgan competent als efectes de ratificació. 

 
  Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc 
conferides 
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HE RESOLT 
  
PRIMER.- Aprovar la segona pròrroga d’un any a partir de l’1 de febrer de 2017, 

del contracte i les modificacions subscrites amb l’empresa R.J. Autocares, S.L. per a la 
realització del servei de transport adaptat fix per a persones amb mobilitat reduïda entre diferents 
municipis del Baix Llobregat i diversos centres de la comarca i del Barcelonès (Lots núms. 1 i 3), 
amb un cost estimat màxim per al Lot núm. 1 de tres-cents quaranta-vuit mil euros (348.000,00€) 
per a l’exercici 2017 i trenta-tres mil euros (33.000,00€) per a l’exercici 2018, IVA exempt; i per al 
Lot núm. 3 de tres-cents vint-i-dos mil euros (322.000,00€) per a l’exercici 2017 i trenta-un mil 
euros (31.000,00€) per a l’exercici 2018, IVA exempt, que anirà a càrrec de les partides 
pressupostàries d’aquest Consell Comarcal dels anys 2017 i 2018, núm. 231.22300 (cost 
transport dels municipis del conveni amb l’AMB) i núm. 231 22301 (cost transport dels municipis 
fora del conveni amb l’AMB); de conformitat amb la minuta de pròrroga que s’adjunta al present 
Decret i s’aprova simultàniament. 
 

SEGON. Comunicar el present Decret a l’empresa R.J. Autocares, S.L., perquè 
en tingui coneixement i als efectes, així com publicar-ho en el perfil del contractant d’aquesta 
entitat. 
 

TERCER.- Ratificar el present Decret en la propera sessió de la Junta de 
Govern que se celebri.” 

 
4.  Aprovar un addenda de modificació del conveni de col·laboració subscrit amb el 
Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat per a l’execució i finançament del Projecte 
2016 de la Xarxa de Productes de la Terra al Baix Llobregat.  
 

Es llegeix la Proposta de la Presidència que transcrita literalment diu:  
 
“Vist que per acord de la Junta de Govern de data 25 de juliol de 2016 es va 

aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb el Consorci del Parc Agrari del Baix 
Llobregat per a l’execució i finançament del “Projecte 2016 de la Xarxa de Productes de la Terra 
al Baix Llobregat”. 

 
Vist que per Decret de Presidència núm. 258/2016, de 2 de desembre, es va 

sol·licitar a la Diputació de Barcelona la pròrroga dels terminis d’execució i justificació del fons de 
prestació “Millora de competitivitat d’empreses de productes alimentaris locals i de qualitat” de 
l’any 2016, en el marc del Catàleg de Serveis de l’any 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2016-2019” de la Diputació de Barcelona; i que la Diputació de Barcelona per Decret de 21 de 
desembre de 2016 va aprovar la pròrroga dels terminis d’execució i justificació del referit fons fins 
al 30 d’abril de 2017 per a l’execució i fins el 30 de juny de 2017 per a la justificació de les 
actuacions. 
 

Vist l’informe emès per l’Enginyer Tècnic agrícola de l’entitat en data 23 de 
gener, amb diligència de proposta de la Gerència, i que s’adjunta a l’expedient, proposant la 
modificació del conveni de referència per tal d’adaptar els terminis previstos en el referit conveni 
als nous terminis prorrogats per la Diputació de Barcelona. 
 

Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels 
següents 

 
ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar la subscripció d’una addenda de modificació del conveni de 

col·laboració subscrit amb el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat per a l’execució i 
finançament del “Projecte 2016 de la Xarxa de Productes de la Terra al Baix Llobregat”, d’acord 
amb la minuta d’addenda de modificació del conveni que s’adjunta i s’aprova simultàniament. 
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SEGON.- Facultar la Vicepresidenta d’aquest Consell Comarcal, Sra. Raquel 

Sánchez Jiménez, per a la signatura dels documents que siguin necessaris per a la formalització 
del present acord. 
 

TERCER.- Incorporar a l’exercici 2017 el crèdit previst a la partida pressupostària 
410 467 01 de l’exercici 2016 per import de 32.437,35€ de despesa prevista en el conveni per al 
Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
 

QUART.- Comunicar el present acord al Consorci del Parc Agrari del Baix 
Llobregat i al Servei del Teixit Productiu de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació de 
la Diputació de Barcelona, pel seu coneixement i efectes.” 

 
ANNEX: 

 
ADDENDA DE MODIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL 
COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT I EL CONSORCI DEL PARC AGRARI DEL BAIX LLOBREGAT 
PER A L’EXECUCIÓ I FINANÇAMENT DEL PROJECTE 2016 DE LA XARXA DE PRODUCTES DE LA 
TERRA AL BAIX LLOBREGAT.  

 
MANIFESTEN 

 
Primer.- Que el Consell Comarcal del Baix Llobregat i el Consorci del Parc Agrari del Baix 

Llobregat van subscriure amb data 26 de juliol de 2016 el Conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat i el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat per a l’execució i finançament 
del Projecte 2016 de la Xarxa Productes de la Terra al Baix Llobregat. 

 
Segon.- Que l’esmentat conveni, en la seva clàusula segona, estipula que el Consorci del 

Parc Agrari assumeix,entre altres, les obligacions següents: 
 

1.- Executar el projecte 
2.- Aportar els recursos propis necessaris per a l’execució de les activitats previstes en el projecte 2016 de la 
Xarxa de Productes de la Terra al Baix Llobregat. L’execució es farà d’acord amb les condicions del fons de 
prestació Millora de la competitivitat d’empreses de productes alimentaris locals i de qualitat. Les actuacions 
s’han d’executar-se entre el dia 1 de gener i el 31 de desembre de 2016.   
3.- Presentar al Consell Comarcal en el termini màxim de 31 de gener de 2017 la justificació de les 
actuacions del projecte executades. Aquesta justificació es farà mitjançant una memòria de les activitats 
acompanyada de factures i justificacions de despesa imputables al projecte amb data d’emissió anterior al 
31 de gener de 2017, així com d’una relació del temps de dedicació del seu personal a les accions del 
projecte.  
4.- Aportar els informes i la documentació de les activitats realitzades que sigui necessària per justificar la 
despesa i l’execució del projecte i facilitarà al Consell Comarcal tota la documentació que aquest li demani 
amb relació al projecte per tal que aquest pugui donar compte del desenvolupament del projecte a la 
Diputació de Barcelona. 
 
I que en la clàusula tercera, per la seva part, el Consell Comarcal assumeix, entre altres, les obligacions 
següents: 
1.- Justificar la despesa total del projecte executat davant la Diputació de Barcelona com a màxim 20 dies 
naturals després de rebre la justificació del Consorci del Parc Agrari, i transferir al Consorci del Parc Agrari, 
l’import de la despesa assumida per aquest i que hagi estat subvencionada per la Diputació, fins un màxim 
de 32.437,35 € i com a màxim 30 dies naturals després d’haver rebut l’ingrés per part de la Diputació. 
 

Tercer.- Que el Consell Comarcal del Baix Llobregat va sol·licitar a la Diputació de 
Barcelona la pròrroga dels terminis d’execució i justificació d’actuacions objecte del recurs econòmic 
consistent en el fons de prestació “Millora de la competitivitat d’empreses de productes alimentaris locals i 
de qualitat”, en el marc del Catàleg de serveis 2016 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2020” amb el 
que s’executa el projecte d’actuacions de la Xarxa Productes de la Terra al Baix Llobregat 2016 i que 
aquesta pròrroga li ha estat concedida mitjançant decret 13703/16 de 21 de desembre de 2016, establint 
el nou termini d’execució el dia 30 d’abril i el de justificació el 30 de juny. 
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Quart.- Que atesa la pròrroga del termini concedida, cal adaptar els terminis d’execució 

i justificació previstos en l’esmentat conveni. Per fer-ho es fa una modificació del conveni que es 
formalitza amb aquest document. 
 
I per tant  

CONVENEN 
 

PRIMER.- Es modifiquen els punts 2 i 3 de la clàusula segona del conveni de 
col·laboració subscrit entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i el Consorci del Parc Agrari del Baix 
Llobregat per a l’execució i finançament del projecte 2016 de la Xarxa Productes de la Terra al Baix 
Llobregat, passant a tenir el redactat següent: 

 
2.- Aportar els recursos propis necessaris per a l’execució de les activitats previstes en el 

projecte 2016 de la Xarxa de Productes de la Terra al Baix Llobregat, en el qual es concreten les activitats i 
els objectius a assolir. L’execució es farà d’acord amb les condicions del fons de prestació Millora de la 
competitivitat d’empreses de productes alimentaris locals i de qualitat. Les actuacions s’han d’executar-se 
entre el dia 1 de gener de 2016 i el dia 30 d’abril de 2017.   

3.- Presentar al Consell Comarcal en el termini màxim de 31 de maig de 2017 la 
justificació de les actuacions del projecte executades. Aquesta justificació es farà mitjançant una memòria de 
les activitats acompanyada de factures i justificacions de despesa imputables al projecte amb data d’emissió 
anterior al 31 de maig de 2017, així com d’una relació del temps de dedicació del seu personal a les accions 
del projecte.  

 
SEGON.-  La resta de clàusules del conveni es mantenen vigents amb el seu redactat 

original. 
 
Els/les  presents es donen per assabentats del present decret 

 
5. Aprovar la sol·licitud del recurs econòmic Solucions d’administració digital a la 
Diputació de Barcelona, en el marc del pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019. 
 

Es llegeix la Proposta de la Presidència que transcrita literalment diu:  
 
“Vista la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya, així com la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim 
Jurídic del Sector Públic, que desenvolupen la integració dels mitjans electrònics en l’activitat de 
les administracions públiques. 
 

Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat, des de l’entrada en vigor de la 
Llei 11/2007, de 22, de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, ha introduït 
diverses mesures, eines i aplicacions en aquesta línia, a la vegada que ha crescut de manera 
important i accelerada en els darrers anys, motiu pel que ho ha fet sense poder dotar-se d’un pla 
de processos o d’una cultura interna cohesionada de tractament de la informació, més enllà del 
compliment de les obligacions legals. 
 

Vist que és convenient reforçar i avançar en el procés de canvi i que s’ha de fer 
de manera  consensuada i recolzada, institucionalment. 
 

Vist que per a desenvolupar aquest procés es va crear, el passat 8 de juny de 
2016, la Comissió d’Administració Electrònica, Transparència i Comunicació d’aquest Consell 
Comarcal. 

 
Vist que la Diputació de Barcelona, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 

2016-2019”, dóna suport als governs locals a través de diferents instruments de cooperació, 
entre els que es troba el Catàleg de serveis que s'aprova, periòdicament, amb la finalitat de 
satisfer les necessitats manifestades pels governs locals. 
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Vist que el Catàleg 2017 s'orienta preferentment als municipis i als consells 

comarcals, i té per objecte reforçar les competències locals i oferir respostes efectives al conjunt 
de la ciutadania. 

 
Atès que el Catàleg 2017 disposa d’un total de 260 recursos orientats a garantir 

la cohesió social i l’atenció a les persones, a afavorir el desenvolupament econòmic local, a 
fomentar l’ocupació i a fer possible l’equilibri territorial i la sostenibilitat ambiental, sempre amb la 
voluntat última de reforçar l’autonomia dels governs locals. 
 

Atès que el Consell Comarcal del Baix Llobregat ha començat la implantació de 
l’administració electrònica convertint els processos en paper en processos electrònics, i té la 
possibilitat d’accedir a la convocatòria del suport econòmic per a la dotació de solucions 
informàtiques d’administració digital per a la gestió d’expedients, en el marc del pla “Xarxa de 
governs locals 2016-2019” de la Diputació de Barcelona. 
 

Vist l’informe emès pel Responsable d’Informàtica i Noves Tecnologies i 
membre de la Comissió d’Administració Electrònica, Transparència i Comunicació d’aquesta 
entitat en data 23 de gener de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència, i que s’adjunta a 
l’expedient, proposant concórrer a la convocatòria de referència. 

 
Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels 

següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la sol·licitud del recurs econòmic Solucions d’administració 
digital, en el marc del pla «Xarxa de governs locals 2016-2019» de la Diputació de Barcelona, 
per a la millora de l’organització del Consell Comarcal del Baix Llobregat. 

 
SEGON.- Ratificar el  procés d’adaptació i millora del Consell Comarcal del Baix 

Llobregat en relació a l’administració electrònica. 
 
 TERCER.- Ratificar a aquests efectes la constitució i funcions de la Comissió 

d’Administració Electrònica, Transparència i Comunicació, amb la següent composició: 
 
- Sr. Enric Carbonell, Conseller de Règim Interior, Hisenda i Acompanyament Local, que 
presidirà la Comissió 
- Sra. Eugènia García, Gerent 
- Sr. David López, Tècnic Responsable d’Informàtica i Noves Tecnologies.  
- Sra. Raquel Jiménez, Serveis de premsa i comunicació 
- Sra. Montserrat Curtó, Referent AOC 
- Un membre de Secretaria i Intervenció, a determinar pel seu Coordinador 
 

QUART.- Facultar la Presidència per a la signatura de quants documents siguin 
necessaris per a la formalització dels present acord. 
 

CINQUÈ.- Tramitar en temps i forma la sol·licitud amb la Diputació de 
Barcelona, formalitzant així la sol·licitud 

 
Els/les  presents es donen per assabentats del present decret 
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6. Aprovar l’establiment d’una retribució complementària personal i transitòria al 
personal auxiliar administratiu de la plantilla de l’entitat. 
 

Es llegeix la Proposta de la Presidència que transcrita literalment diu:  
 
“Vista l’Acta de la reunió de la Mesa de Negociació General de matèries 

comunes d’aquest Consell Comarcal de la sessió del 26 de juliol de 2016, que s’adjunta a 
l’expedient, i que acorda adequar de forma excepcional i transitòria l’assignació retributiva 
complementària del personal que allà es relaciona i que ocupa plaça i lloc de treball d’ auxiliar 
administratiu mitjançant l’assignació d’una retribució complementària de caràcter temporal 
d’import màxim de 196,12€ mensuals, per catorze pagues a raó de jornada sencera, fins la 
valoració de les funcions del lloc de treball que poden subsumir-se en funcions de lloc de treball 
de categoria superior i/o de possible reclassificació.  

  
Atès que l’acord regulador de les condicions de treball dels empleats/des públics 

del Consell Comarcal del Baix Llobregat pels anys 2015-2019 (codi conveni: 081000172742015) 
estableix en l’annex de condicions específiques per al personal laboral, en l’article 2 l’estructura 
retributiva i la taula salarial de retribucions bàsiques, en els que preveu  l’establiment de 
retribucions complementàries.  
 

Vist que aquest contingut negocial es troba dins el marc i matèria de negociació 
col·lectiva prevista pel personal laboral al servei de les administracions públiques, de conformitat 
amb allò que estableix article 32 i ss del RDL 5/2015, 30 d’octubre que aprova el Text Refós de la 
Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic; amb les limitacions de caràcter econòmic que disposa la 
Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2016. 
 

Vista la doctrina jurisprudencial (STS de 13/11/2008, 06/03/2008 i 22/09/2005) 
quant a la limitació de l’increment tant pel que respecte al global de la massa salarial del personal 
laboral com de l’increment de les retribucions del personal funcionari en termes d’homogeneïtat. 
 

Atès que en el Ple d’aquest mes de gener està previst aprovar el pressupost 
d’aquesta entitat en el que estan incorporats els imports del referit complement personal, 
transitori i excepcional a les partides pressupostàries corresponents; segons consta a 
l’expedient. 

 
Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals i la Responsable del 

Departament de Recursos Humans d’aquesta entitat en data 23 de gener de 2017, amb el v-i-p 
de l’Interventor i amb diligència de proposta de la Gerència, i que s’adjunta a l’expedient. 

 
Vist el Decret 151/2015, de 24 de juliol, de delegació de determinades 

competències atribuïdes a la Presidència a favor de la Junta de Govern, i entre les que es troba 
la present. 

 
  Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels 
següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar l’establiment amb caràcter excepcional i transitori d’una 
retribució complementària al personal laboral de plantilla que es relaciona a continuació i que 
ocupa plaça i lloc de treball d’auxiliar administrativa, mitjançant l’assignació d’una retribució 
complementària de caràcter temporal i personal per catorze pagues i amb efectes retroactius des 
del dia 1 de gener de 2017 i fins la valoració i actualització de la relació de llocs de treball: 
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Cognoms Nom departament MENSUAL ANUAL observacions 

 MARTINEZ   MARTIN   OLGA   Educació  33,23 465,22   
 
BENEDICTO   GIRO   SUSANA   Recepció  196,12 2.745,68   

 SANCHEZ   PEREZ   SILVIA   Secretaria i serveis jurídics  196,12 2.745,68   

SEGADOR SANCHEZ BLANCA Servei Control Mosquits 196,12 2.745,68   

JIMENEZ HIDALGO RAQUEL 
Àrea Desenvolupament 
Estratègic 196,12 2.745,68   

MERCADAL TAXE MAGDALENA 
Àrea Desenvolupament 
Estratègic 98,06 1.372,84 50% jornada  

EGEA PALMA ANA ISABEL EAIA IV 196,12 2.745,68   

CUESTA FERNANDEZ MERCEDES EAIA V 196,12 2.745,68   

GONZÀLEZ SÁNCHEZ ANA MARIA EAIA VI 196,12 2.745,68   

ESCOLÀ COTS MARTA Serveis Socials 196,12 2.745,68   

 PONSÀ  BELLVE MERCE Gerència Presidència 182,12 2.549,68 
92,86% 
jornada 

 
SEGON.- Imputar la despesa d’aquest complement excepcional, personal i 

transitòria a les partides corresponents habilitades a tal efecte.  
 

TERCER.- Establir un termini màxim de sis mesos per a iniciar el procés de 
valoració dels llocs de treball continguts a la vigent Relació de llocs de treball a què va vinculada 
la retribució complementària.   

 
QUART.- Comunicar el present acord a les esmentades treballadores, així com 

al Departament d’Intervenció i a l’Àrea de Serveis Centrals d’aquesta entitat, perquè en tinguin 
coneixement i als efectes. 

 
QUART.- Informar a la representació del personal laboral d’aquest Consell 

Comarcal. 
 
CINQUÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 

celebri.” 
 

Els/les  presents es donen per assabentats del present decret 
 
7. Aprovar l’establiment d’un complement de productivitat transitori al funcionari de 
l’entitat Sr. Lluis González Roig, per exercici de les funcions de Secretari en règim 
d’accidentalitat. 
 

Es llegeix la Proposta de la Presidència que transcrita literalment diu:  
 

“Atès que la Sra. Zaida de la Hera Justicia, funcionària d’habilitació de caràcter 
estatal subescala de secretària-intervenció i secretaria d’entrada té atorgada la plaça de 
secretaria-interventora a l’Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls en virtut de Resolució de la Direcció 
General de la Funció Pública del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques de 5 març de 
2014 (BOE núm. 74, de 26 de març de 2014). 
 

Atès que per Resolució de 17 de maig de 2016 de la Direcció General 
d’Administració Local se li va concedir a la Sra. Zaida de la Hera Justicia  una comissió de 
serveis per ocupar el lloc de treball de Secretaria del Consell Comarcal del Baix Llobregat per un 
període màxim d’un any prorrogable, prèvia sol·licitud un any més en cas de no haver-se cobert 
el lloc de treball amb caràcter definitiu. 
 
 



41 - 42 

Vist que la Sra. Zaida de la Hera Justicia va prendre possessió de la Secretaria 
del Consell Comarcal del Baix Llobregat  en data 19 de maig de 2016. 
 

Atès que la Sra. de la Hera, mitjançant instància presentada el dia 2 de gener de 
2017, va manifestar la seva voluntat de renunciar a la comissió de serveis abans indicada i que 
per Decret de Presidència núm. 1/2017, de 2 de gener, es va donar la conformitat a la renúncia 
de la comissió de serveis de la Sra. Zaida de la Hera Justicia amb efectes del dia 2 de gener de 
2017.  
 

Atès el que disposa l’apartat setè de l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, pel qual s’atorga la competència a les Comunitats 
Autònomes per fer els nomenaments accidentals de funcionaris amb habilitació de caràcter 
nacional. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 2/2017, de 3 de gener, es va sol·licitar 
a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya l’autorització del 
nomenament del Sr. Lluis González Roig, funcionari de carrera d’aquesta corporació, per a 
ocupar en règim d’accidentalitat la plaça de Secretari del Consell Comarcal del Baix Llobregat 
amb efectes del dia 3 de gener de 2017 i fins a la cobertura de la plaça per qualsevol dels 
mitjans legals previstos en la normativa. 
 

Atès que, en relació a les retribucions, a l'article 23.3 de la Llei 30/1984, de 2 
d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública, es dedueix que el nomenament d'un 
funcionari per a l'exercici provisional d'un lloc de superior categoria a la que té li confereix el dret 
a la percepció dels conceptes retributius objectius lligats al lloc de treball per al qual ha estat 
designat accidentalment (complement de destinació i específic) durant el temps en què es 
realitzin aquestes funcions. 
 

Vist que, d’acord amb el que disposa l’article 5 del Reial Decret 861/1986, de 25 
d’abril, pel qual s’aprova el règim de retribucions dels funcionaris de l’Administració local, l’article 
24 de l’Estatuto Bàsic de l’Empleat Públic i l’article 24 lletra e) de la  Llei 36/2014, de 26 de 
desembre, de Pressuposts Generals de l’Estat per a l’any 2015, aquest concepte retributiu serà 
un complement de productivitat.  

 
Vista la Resolució de la Direcció General d’Administració Local autoritzat el 

nomenament. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals i la Responsable del 
Departament de Recursos Humans d’aquesta entitat en data 23 de gener de 2017, amb el v-i-p 
de l’Interventor i amb diligència de proposta de la Gerència, i que s’adjunta a l’expedient. 

 
Vist que per Decret 151/2015, de 24 de juliol de 2015, s’ha procedit, entre 

d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes a la Presidència a favor 
de la Junta de Govern, entre les que es troba la present. 

 
  Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels 
següents 
 

ACORDS 
 

 
PRIMER.- Aprovar l’establiment d’un complement transitori de productivitat a 

percebre pel Sr. Lluís González Roig, tècnic d’Administració Especial, grup A, subgrup A1 de la 
plantilla orgànica de funcionaris d’aquesta entitat, per un import de 482,25€ bruts mensuals per 
les funcions desenvolupades com Secretari Accidental amb efectes retroactius des del dia 3 de 
gener de 2017 i fins la cobertura de la plaça de secretari/a per qualsevol dels mitjans legals 
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previstos en la normativa. Aquest import correspon a la diferència de salari del complement de 
destí i específic d’acord amb el següent detall:  
 

    C. Destí C. Específic 
Secretari/a  A1-CD 30 978,43 1819,34 
Lluis González Roig A1-CD 28 840,73 1474,79 
Diferència mensual   137,7 344,55 
Total C. Productivitat                              482,25 
     

 
SEGON.- Comunicar el present Decret a l’esmentat treballador, així com al 

Departament d’Intervenció i a l’Àrea de Serveis Centrals d’aquesta entitat, perquè en tinguin 
coneixement i als efectes. 

 
TERCER.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 

celebri.” 
 

Els/les  presents es donen per assabentats del present decret 
 
 
8. Informació general. 
 

  El Sr. President informa sobre diverses reunions i convocatòries en els propers dies: el 2 
de febrer amb el Centre d’Estudis Comarcals per a la presentació de les conclusions del 
Congrés, el dia 3 al CityLab de Cornellà de Llobregat, el dia 9, on s’ha convocat a alcaldes i 
alcaldesses per parlar de peticions sobre la sanitat pública (no només urgències) i recollir tot el 
que està succeïnt de forma proactiva, fent propostes realistes i concretes; i finalment el dia 10 
una trobada a Sant Esteve Sesrovires en relació al tema del sanejament i les depuradores, que 
inquieta a la zona. Comenta que es valora proposar el traspàs de les depuradores al mon local i 
que això genera inquietud, que cal veure com s’aprova, el pla d’inversions i tenir un 
posicionament comú. 
 
9. Precs i preguntes. 
 
 El Vice-president Sr. Lluís Fabrés, del grup d’ERC, en relació al suport plenari previst a 
continuació als dictamens del Consell Consultiu de la Gent Gran, demana que les actuacions que 
es puguin fer davant el Parlament o altres siguin conjuntes entre i amb tots els grupos polítics, al 
que el Sr, President respòn que recull el comentari per tenir-ho en compte. 
 
I no havent-hi altres assumptes a tractar s’aixeca la sessió a indicació de la Presidència a les 
disset hores i cinquanta-set minuts, signant aquesta acta el President del Consell Comarcal 
juntament amb mi, el Secretari Accidental, que ho certifico. 


