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JUNTA DE GOVERN  
 
 

ACTA NÚM. 1/2018 
 
 

A la ciutat de Sant Feliu de Llobregat, el dia 22 de gener de 2018, quan són les 17:15 
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 pel Secretari 
Accidental, Sr. Lluís González Roig. 

 
PRESIDENT  
 
Sr. Josep Perpinyà i Palau 
 
VICEPRESIDENTS/ES 
 
Sra. Raquel Sanchez Jimenez 
Sr. Xavier Fonollosa Comas 
 
CONSELLERS/ES ASSISTENTS 
 
Sr. Jesús Blanco Flórez, 
Sr. Jesús Naharro Rodríguez 
Sr. José Angel Carcelén Luján 
Sr. Xavier Paz Penche 
Sr. Enric Carbonell Jorba 
Sr. Miquel Comino Haro 
Sr. Lluis Monfort Peligero 
Sr. Jordi Gil Dorado 
Sr. Juan Pedro Perez 
Jordi Martinez Vallmitjana 
 
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 
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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 20/2017, corresponent a la sessió del dia 18 de desembre 

 
Els/les presents aproven per unanimitat l’acta número 20/2017, corresponent a la sessió 
ordinària del dia 18 de desembre. 
 
 
2. Donar compte dels Decrets de Presidència que a continuació es relacionen: 
 

a) Decret núm. 352/17 de data, 4 de desembre de 2017, relatiu a acceptar la subvenció 
atorgada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per al projecte “Ateneu 
Cooperatiu del Baix Llobregat”. 

 
 

“Vist que per Decret de Presidència núm. 340/2017, de 22 de novembre, es va 
aprovar la sol·licitud de subvenció per un import total de 462.000,00€ per al projecte “Ateneu 
cooperatiu del Baix Llobregat” i els seus quatre cercles cooperatius, en el marc de la 
convocatòria que regula la Resolució TSF/2567/2017, de 25 d’octubre, per la qual s’obre la 
convocatòria de subvencions a projectes singulars, la Xarxa d’Ateneus Cooperatius i projectes 
aracoop, per al foment de l’economia social i el cooperativisme en l’exercici 2017, d’acord amb la 
següent distribució: 
 
 
Ateneu cooperatiu del Baix Llobregat: 

ENTITATS  IMPORT 
SUBVENCIÓ 

Aj. de Molins de Rei 5.000,00 
Aj. de Vallirana 11.250,00 
Aj. de Viladecans 11.500,00 
Aj. del Prat de Llobregat 18.200,00 
Aj. de Castelldefels 2.500,00 
Aj. de Gavà 5.000,00 
Aj. de Sant Boi de Llobregat 3.000,00 
Associació Social Business City Barcelona 9.600,00 
Calidoscoop, SCCL 9.822,00 
Associació Innobaix 16.000,00 
Consell Comarcal del Baix Llobregat 130.128,00 
TOTAL ATENEU COOPERATIU DEL BAIX LLOBREGAT 222.000,00 

 
Cercle “Barri cooperatiu” 

ENTITATS  IMPORT 
SUBVENCIÓ 

Cooperativa obrera de viviendas, SCCL 25.200,00 
UIKU, coworking El Prat, SCCL 20.800,00 
Aj. del Prat de Llobregat 4.000,00 
Set-C, SCCL 4.000,00 
Coopgros, SCCL 1.000,00 
Associació PastaxPasta  1.000,00 
Consell Comarcal del Baix Llobregat 4.000,00 
TOTAL CERCLE 60.000,00 
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Cercle “L’ecosistema local d’economia social i solidària del Baix Llobregat Sud” 

ENTITATS  IMPORT 
SUBVENCIÓ 

Grup associats pel treball sociocultural (GATS) 29.500,00 
Acció transversal per a la transformació social – AT2 14.500,00 
Sustainlabour SLL 12.500,00 
Illa SCCL 3.000,00 
Consell Comarcal del Baix Llobregat 500,00 
TOTAL CERCLE 60.000,00 

 
Cercle “L’ecosistema local d’economia social i solidària del Baix Llobregat Nord” 

ENTITATS  IMPORT 
SUBVENCIÓ 

Associació Plegats per l’economia solidària i cooperativa al 
Baix Llobregat 22.250,00 

Aj. d’Esparreguera 15.000,00 
Som Gestió 18.250,00 
Som Connexió 4.000,00 
Consell Comarcal del Baix Llobregat 500,00 
TOTAL CERCLE 60.000,00 

 
Cercle “Foment de l’economia social i cooperativa al Baix Nord” 

ENTITATS  IMPORT 
SUBVENCIÓ 

Aj. d’Olesa de Montserrat 21.000,00 
Comunitat minera olesana, SCCL 21.000,00 
Daina-Isard cooperativa d’ensenyament, SCCL 9.000,00 
Consell Comarcal del Baix Llobregat 9.000,00 
TOTAL CERCLE 60.000,00 

 
Atès que en data 1 de desembre de 2017 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 en la plataforma e-Tauler la 
Proposta de Resolució Provisional de la convocatòria prevista a la Resolució TSF/2567/2017, de 
25 d’octubre (Línia 2 i Línia 4); d’acord amb la qual al Consell Comarcal del Baix Llobregat, com 
entitat sol·licitant de l’Ateneu cooperatiu del Baix Llobregat i els seus quatre cercles cooperatius, 
li ha estat atorgada una subvenció total de 462.000,00€, amb les mateixes característiques que 
la sol·licitud aprovada (núm. d’expedient 2017/212). 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 4 de desembre de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència i 
que s’incorpora a l’expedient, proposant l’acceptació de la subvenció de referència amb caràcter 
d’urgència atès que el termini per presentar l’acceptació és de 10 dies.  
 

Vist que no hi ha previst sessió prèvia de la Junta de Govern i que és necessari, 
segons consta a l’expedient, aprovar acceptar l’esmentada subvenció, 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. 
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Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc 
conferides 

 
HE RESOLT 

 
PRIMER.- Acceptar la subvenció atorgada per un import total de 462.000,00€ 

per al projecte “Ateneu cooperatiu del Baix Llobregat” i els seus quatre cercles cooperatius, 
d’acord amb la distribució que consta a la part expositiva del present Decret, en el marc de la 
convocatòria que regula la Resolució TSF/2567/2017, de 25 d’octubre, per la qual s’obre la 
convocatòria de subvencions a projectes singulars, la Xarxa d’Ateneus Cooperatius i projectes 
aracoop, per al foment de l’economia social i el cooperativisme en l’exercici 2017. 
 
Un cop la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i 
l’Autoempresa comuniqui la resolució definitiva de la subvenció atorgada al Projecte de l’Ateneu 
cooperatiu del Baix Llobregat i els seus quatre cercles, ja s’habilitaran les partides 
pressupostàries corresponents per al desenvolupament de les activitats previstes. 
 

SEGON.- Comunicar el present Decret a les entitats que conformen l’Agrupació 
de l’Ateneu cooperatiu del Baix Llobregat i els seus cercles cooperatius, 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; així com acompanyant del document d’acceptació de la subvenció signat 
electrònicament per a la seva tramitació via la plataforma EACAT. 

 
TERCER.- Ratificar el present Decret en la propera sessió de la Junta de 

Govern que se celebri. ” 
 

b) Decret núm. 354/17, de data 5 de desembre, relatiu a acceptar la subvenció 
atorgada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per a la contractació d’una 
Agent d’Ocupació i Desenvolupament pel projecte “Desenvolupament i 
dinamització econòmica i turística de la zona nord del Baix Llobregat”, així com la 
seva contractació laboral temporal 

 
“Atès que el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, mitjançant la Resolució 

TSF/1322/2017, de 25 de maig, publicada al DOGC el dia 12 de juny, ha obert la convocatòria 
per a l’any 2017 per a la concessió de subvencions destinades als programes de suport al 
desenvolupament local; i que a l’article 2 de l’esmentada Resolució es fa referència a les Bases 
Reguladores de l’Ordre EMO/258/2014, de 5 d’agost, i on es preveu també la possibilitat de 
sol·licitar la pròrroga de la subvenció atorgada per a la contractació d’un AODL, per una anualitat 
més.  

 
Vist que per Decret de Presidència núm. 232/2017, de 19 de juliol, entre d’altres, 

es va aprovar l’inici del procés de selecció, així com les bases que han de regir la convocatòria, 
per a la selecció d’un/a tècnic/a mitjà/ana, a jornada completa, per a la presentació dins de la 
línia de subvenció dels programes de suport al desenvolupament local, per al programa d’Agents 
d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) juntament amb el projecte “Desenvolupament i 
dinamització econòmica i turística de la zona nord del Baix Llobregat”, emmarcat en la 
convocatòria per a l’any 2017 que es regeix per l’Ordre EMO/258/2014, de 5 d’agost, per la qual 
s’obren les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades als programes de 
suport al desenvolupament local, complimentada per la Resolució TSF/1322/2017, de 25 de 
maig, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2017. 
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Vist que per acord de la Junta de Govern de 24 de juliol de 2017 es va sol·licitar, 
entre d’altres, la subvenció al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per al Programa d’agents 
desenvolupament local (AODL) per un import màxim de 27.045,55€ per a l’execució del projecte 
Desenvolupament i dinamització econòmica i turística de la zona nord del Baix Llobregat. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 300/2017, de 4 d’octubre, entre d’altres, 
es va aprovar provisionalment la llista de persones aspirants admeses i excloses del referit 
procés de selecció; i que per Decret de Presidència núm. 300/2017, de 4 d’octubre, es va 
declarar a la Sra. Laia Pintado Melián, amb DNI 47.906.976-T, com a la persona declarada 
seleccionada pel tribunal qualificador de la corresponent convocatòria per a ser proposada al Servei 
d’Ocupació de Catalunya com a tècnica mitjana per a la subvenció dels programes de suport al 
desenvolupament local, per al programa d’Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) 
sol·licitada per aquest Consell Comarcal.   

 
Atès que en data 1 de desembre d’enguany el Servei Públic d’Ocupació de 

Catalunya ha notificat a aquesta entitat la resolució d’atorgament de la subvenció destinada a 
finançar fins a un màxim del vuitanta per cent dels costos laborals anuals, d’acord amb l’establert 
a la base 58 de l’Ordre EMO/258/214 de 5 d’agost, derivats de la contractació de la persona que 
desenvoluparà les tasques d’Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local per un període de 
dotze mesos, per un import de 27.045,55€. 

 
Atès que l’article 19, Dos. de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos 

Generales del Estado para el año 2017, estableix que no es podrà procedir a la contractació de 
personal temporal, així com al nomenament de personal estatutari temporal i de funcionaris 
interins excepte en casos excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inaplaçables, supòsit en 
el que es troba emmarcada aquesta contractació. 
 

Atès que la contractació laboral temporal de la Sra. Pintado està dins de la 
normativa que regula la contractació temporal laboral actualment i no s’incompleixen els límits 
permesos ni per la durada ni per l’objecte de la mateixa, segons consta a l’expedient. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals d’aquesta entitat en 
data 5 de desembre 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 no hi ha sessió prèvia de la Junta de Govern 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.- Acceptar la subvenció atorgada pel Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya per import de 27.045,55€, mitjançant la resolució de la convocatòria TSF/1322/2017, 
d’acord amb l’EMO 258/2014 de 5 d’agost,  destinada a finançar fins el vuitanta per cent dels 
costos laborals anuals derivats de la contractació de la Sra. Laia Pintado Meilán com a Agent 
d’Ocupació i Desenvolupament Local, per un període de dotze mesos, per executar el projecte 
“Desenvolupament i dinamització econòmica i turística de la zona nord del Baix Llobregat”. 
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SEGON.- Aprovar la data d’inici del projecte, i per tant la contractació de la Sra. 
Laia Pintado Melián, amb DNI 47.906.976 T, per al dia 18 de desembre de 2017. La data màxima 
per a l’inici és el 31 de desembre de 2017, segons l’establert a la base 15.1 de l’Ordre 
EMO/258/2014, de 5 d’agost. 
Cal trametre al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya el certificat d’inici del projecte. 
 

TERCER.- Aprovar la contractació laboral temporal, a jornada completa, per 
obra o servei determinat de la Sra. Laia Pintado Meilán, amb DNI 47.906.976-T, amb la categoria 
de tècnica mitjana, com a Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local per executar el projecte 
“Desenvolupament i dinamització econòmica i turística de la zona nord del Baix Llobregat”, amb 
data d’inici del dia 18 de desembre de 2017 i data final del dia 17 de desembre de 2018 ; i amb 
un salari brut mensual de 1.909,23€ per catorze mensualitats.  
 
Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels 
Programes de suport i desenvolupament local i cofinançades pel Fons Social Europeu i el 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social-Servei Públic d’Ocupació Estatal. 

 
QUART.- Donar d’alta a l’esmentada treballadora en el Règim General de la 

Seguretat Social amb el mateix efecte que el contracte, inscrivint aquest a l’Oficina de Treball 
corresponent. 
 

CINQUÈ.- Aprovar la despesa prevista de 35.175,18€ (retribucions brutes 
anuals + seguretat social) + 500€ (corresponent a despeses de quilometratge) + 763,97€ 
(indemnització per finalització de contracte), total despesa 35.496,05€, i l’habilitació de les 
partides pressupostàries corresponents per a la gestió del projecte d’AODL.  

 
- Salari brut anual: 26.739,02€ 
- Indemnització finalització de contracte: 763,97€ 
- Seguretat Social anual: 8.757,03€ 
- Despeses quilometratge anual: 500€ 

 
La despesa s’assignarà a les següents partides facilitades des de la intervenció de l’entitat: 
- 4320 13106 Retribucions 
- 4320 16009 Quotes SS AODL Turisme 
- 4320 23120 Locomoció 
 
La diferència entre el cost de la subvenció, els 27.045,55€, i el cost total de la contractació de la 
l’AODL l’ha de cofinançar el Consell Comarcal del Baix Llobregat. 

 
D’acord a la base 4, lletra m de l’Ordre EMO/258/2015, de 5 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 aquesta AODL amb 
la següent identificació nominal corresponent. 
 

SISÈ.- Tramitar al Servei d’Ocupació de Catalunya la documentació 
corresponent a la contractació de l’esmentada treballadora com a AODL. 
 

SETÈ.- Comunicar el present acord al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya de 
la Generalitat de Catalunya, així com a l’esmentada treballadora, perquè en tinguin coneixement i 
als efectes. 
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VUITÈ.- Informar del present acord a la representació del personal laboral 
d’aquesta entitat. 

 
NOVÈ.- Ratificar el present Decret en la propera sessió de la Junta de Govern 

que se celebri.” 
 
Els/les presents es donen per assabentats del present decret. 
 

c) Decret núm. 357/17, de data 11 de desembre, relatiu a classificar les proposicions 
presentades per les empreses participants en la licitació per procediment obert i 
harmonitza, del contracte de diversos serveis de  transport adaptat fix i esporàdic 
per a persones amb mobilitat reduïda. 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern de data 2 d’octubre de 2017 es va 

aprovar l’inici de l’expedient per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert harmonitzat, del 
contracte de diversos serveis de transport adaptat fix i esporàdic per a persones amb mobilitat 
reduïda de la comarca del Baix Llobregat per anar a diferents centres o destinacions del Baix 
Llobregat i del Barcelonès, per a les rutes compreses en els lots números 1, 2, 3 ,4, 5, 6 i 7; així 
com el Plec de clàusules administratives particulars, i el Plec de prescripcions tècniques 
particulars, reguladors d’aquest contracte. 
 

Atès que dins del termini de presentació d’ofertes han presentat oferta les 
següents  empreses als diferents lots que s’indiquen a continuació: 

 
 

 
 
 
 
 

 
Atès que l’empresa RJ Autocares s.l. ha presentat millor oferta en un total de 5 lots i 

d’acord amb les clàusules 1 i 14.2 del Plec  de clàusules administratives particulars es limita 
l’adjudicació a la mateixa empresa a un màxim de 4 lots establint-se com a criteri objectiu per 
determinar quins lots ha de resultar adjudicatària l’empresa que ha presentat les ofertes més 
avantatjoses en un nombre de lots superior al màxim permès, que ho sigui dels lots en què ha 
obtingut més bona puntuació en relació amb l’obtinguda per la resta d’ofertes presentades. 

 
Atès les clàusules 1 i 14.2 del Plec de clàusules administratives particulars 

reguladors d’aquesta licitació, l’empresa RJ Autocares s.l. ha presentat millor oferta en els lots 2, 4, 
5 i 7, restant el lot 3 a la següent empresa classificada que és Transports Ciutat Comtal 2 s.l. 

 
Vist les actes de la Mesa de contractació, que s’adjunten a l’expedient. 
 
Vist l’informe emès per la Coordinadora del Servei  de Transport Adaptat en data 

11 de desembre de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència i que s’incorpora 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 acord de Ple celebrat en data 24 de juliol de 2015, s’ha procedit, 

entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord 
amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el 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 que es por fer per Decret de Presidència donant compte als efectes de ratificació en la 
següent sessió que se celebri. 

Empresa LOTS 
RJ AUTOCARES, S.L 1-2-3-4-5-6-7 
UTE AUTOCARES DEL NORESTE, S.A. - 
EMPRESA DE AUTOCARES CER, SA 

1-5-6-7 

TRANSPORTS CIUTAT COMTAL 2 S.L 3 
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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 
procediment obert, harmonitzat i tramitació ordinària, per a l’adjudicació del contracte de diversos 
serveis de transport adaptat fix i esporàdic per a persones amb mobilitat reduïda de la comarca 
del Baix Llobregat per anar a diferents centres o destinacions del Baix Llobregat i del Barcelonès, 
lots números 1, 2, 3 ,4, 5, 6 i 7, segons el que es detalla: 
 
Lot núm. 1: ORDRE ADJUDICACIÓ PUNTUACIÓ 

1 UTE AUTOCARES DEL NORESTE, S.A. – EMPRESA DE AUTOCARES CER, SA 65,92 
2 RJ AUTOCARES S.L. 63,91 

 
Lot núm. 2: ORDRE ADJUDICACIÓ PUNTUACIÓ 

1 RJ AUTOCARES S.L. 66,00 
 
Lot núm. 3: ORDRE ADJUDICACIÓ PUNTUACIÓ 

1 RJ AUTOCARES S.L. 65,96 
2 TRANSPORTS CIUTAT COMTAL 2, S.L. 64,67 

 
Lot núm. 4: ORDRE ADJUDICACIÓ PUNTUACIÓ 

1 RJ AUTOCARES S.L. 66,00 
 
Lot núm. 5: ORDRE ADJUDICACIÓ PUNTUACIÓ 

1 RJ AUTOCARES S.L. 66,00 
2 UTE AUTOCARES DEL NORESTE, S.A. – EMPRESA DE AUTOCARES CER, SA 64,64 

 
Lot núm. 6: ORDRE ADJUDICACIÓ PUNTUACIÓ 

1 UTE AUTOCARES DEL NORESTE, S.A. – EMPRESA DE AUTOCARES CER, SA 65,92 
2 RJ AUTOCARES S.L. 65,69 

 
Lot núm. 7: ORDRE ADJUDICACIÓ PUNTUACIÓ 

1 RJ AUTOCARES S.L. 66,00 
2 UTE AUTOCARES DEL NORESTE, S.A. – EMPRESA DE AUTOCARES CER, SA 64,23 

 
SEGON.- De conformitat amb la limitació d’adjudicació de les clàusules 1 i 14.2 

del Plec  de clàusules administratives particulars reguladors d’aquesta licitació, l’empresa RJ 
Autocares s.l. ha presentat millor oferta en els lots 2, 4, 5 i 7, restant el lot 3 a la següent empresa 
classificada que és Transports Ciutat Comtal 2 s.l. 

 
TERCER.- Requerir a cada una de les empreses de cadascun dels lots que es 

relacionen en la taula següent per a què 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 22 del Plec de clàusules econòmiques i administratives particulars 
regulador d’aquesta licitació. 

 
Lot 

núm. EMPRESA REQUERIDA CIF 

1 UTE AUTOCARES DEL NORESTE, S.A. –  
EMPRESA DE AUTOCARES CER, SA 

A28357622 
A41115783 

2 RJ AUTOCARES S.L. B80615495 
3 TRANSPORTS CIUTAT COMTAL 2, S.L. B61095121 
4 RJ AUTOCARES S.L. B80615495 
5 RJ AUTOCARES S.L. B80615495 
6 UTE AUTOCARES DEL NORESTE, S.A. –  

EMPRESA DE AUTOCARES CER, SA 
A28357622 
A41115783 

7 RJ AUTOCARES S.L. B80615495 
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QUART.- Les empreses requerides constituiran, a la Tresoreria del Consell 

Comarcal del Baix Llobregat, la garantia definitiva que, d’acord amb allò estipulat en la clàusula 
23.1 del Plec de clàusules econòmiques i administratives particulars regulador de la licitació, 
ascendeix a:  
 
Núm. 

lot 
import adjudicació de febrer 2018 a gener 2020, 2 anys 

de contracte, sense IVA. 
garantia 5% import 

adjudicació 
1 627.967,10 31.398,36 
2 429.824,08 21.491,20 
3 580.834,52 29.041,73 
4 580.786,92 29.039,35 
5 174.114,72 8.705,74 
6 514.802,52 25.740,13 
7 326.880,00 16.344,00 

 
CINQUÈ.- Comunicar el present Decret a les empreses requerides perquè en 

tingui coneixement i als efectes. 
 

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

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

 
d) Decret núm. 362/17, de data 14 de desembre, relatiu a aprovar la transferència al 

Consorci de la Colònia Güell de l’aportació econòmica  de l’exercici 2017 
corresponent a la  part de propietat que ostenta el Consell Comarcal, així com al 
Consorci de Turisme del Baix Llobregat de l’import corresponent a l’aportació 
rebuda per la Generalitat de Catalunya en relació al conveni subscrit entre el 
Consorci de Turisme, el Consell Comarcal i els Ajuntaments de la comarca per a la 
creació d’un fons comarcal per a la realització d’un Pla estratègic turístic comarcal 

 
“Vist que la Junta de Govern del Consorci de la Colònia Güell va aprovar, entre 

altres, l’aportació del Consell Comarcal del Baix Llobregat per import de 43.692,16€, d’acord amb 
el que disposa l’article 27 dels Estatus que actualment regeixen el Consorci de la Colònia Güell. 
 

Atès que en el pressupost d’aquest Consell Comarcal hi ha el crèdit disponible 
necessari i suficient per atendre aquesta obligació en l’aplicació pressupostària 9200 46700, 
anomenada “Consorci de la Colònia Güell”. 
 

Atès que l’article 24 dels Estatus vigents del Consorci de Turisme del Baix 
Llobregat reprodueixen el literal de l’article 27 dels Estatuts del Consorci de la Colònia Güell. 
 

Atès el que disposa en el seu Pacte Tercer l’Addenda 2017 al conveni subscrit 
entre el Consorci de Turisme, el Consell Comarcal del Baix Llobregat i els Ajuntaments de la 
comarca per la a la creació d’un fons comarcal per a la realització d’un Pla estratègic turístic 
comarcal, aprovat en el seu Consell Plenari de 30 de novembre de 2016. 
 

Vist que en el pressupost d’aquest Consell Comarcal s’acredita que aquesta 
entitat ha rebut de la Generalitat de Catalunya un import de 7.174,55€, que s’ha registrat en el 
concepte d’ingressos 45080, el qual s’ha de transferir al Consorci de Turisme del Baix Llobregat, 
i que a més a més, en el pressupost de despeses d’aquest Consell Comarcal hi ha el crèdit 
disponible necessari i suficient per atendre aquesta obligació en l’aplicació pressupostària 4320 
46700, anomenada “Consorci de Turisme”. 
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Vist l’informe emès per l’Interventor General d’aquesta entitat en data 15 de 
desembre de 2017, que s’adjunta a l’expedient, proposant reconèixer les obligacions per import 
de 43.692,16€ amb el Consorci de la Colònia Güell i de 7.174,55€ amb el Consorci de Turisme 
del Baix Llobregat, així com fer efectives les referides aportacions; atès les obligacions 
compromeses per aquest Consell Comarcal amb els esmentats Consorcis.  

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

consta en l’expedient, aprovar les transferències de referència, 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 transferència al Consorci de la Colònia Güell de l’import 
de 43.692,16€ corresponent a l’aportació econòmica proporcional a la part de propietat que 
ostenta el Consell Comarcal, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 9200 46700 de l’exercici 
2017. 
 

SEGON.-  Aprovar la transferència al Consorci de Turisme del Baix Llobregat de 
l’import de 7.174,55€ corresponent a l’aportació rebuda per la Generalitat de Catalunya en 
relació al conveni subscrit entre el Consorci de Turisme, el Consell Comarcal del Baix Llobregat i 
els Ajuntaments de la comarca per la a la creació d’un fons comarcal per a la realització d’un Pla 
estratègic turístic comarcal, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 4320 46700 de l’exercici 
2017. 

TERCER.- Comunicar el present Decret al Consorci de Turisme del Baix 
Llobregat i al Consorci de la Colònia Güell, pel seu coneixement i efectes. 

 
QUART.- Ratificar el present Decret en la propera sessió de la Junta de Govern 

que se celebri.” 
 

Els/les presents es donen per assabentats del present decret. 
 
e) Decret núm. 364/17, data 14 de desembre,relatiu a aprovar la sol·licitud de 

subvenció per les actuacions Actuació d’experiència  laboral i Actuació 
d’acompanyament a la contractació del programa Enfeina’t, en la seva 
convocatòria de 2017, promogut pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. 

 
“Vist que en data 6 de novembre de 2017 va sortir publicada al DOGC número 

7488 l’Ordre TSF/247/2017, de 27 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la 
concessió de subvencions destinades al Programa Enfeina’t per a la contractació laboral 
temporal i acompanyament a la inserció de les persones en situació d’atur de llarga durada. 
 

Vist que en data 4 de desembre de 2017 ha sortit publicada al DOGC número 
7510 la Resolució TSF/2805/2017, de 24 de novembre, per la qual s’obre la convocatòria per a 
l’any 2017 per a la concessió de subvencions destinades al Programa Enfeina’t per a la 
contractació laboral temporal i acompanyament a la inserció per a persones en situació d’atur de 
llarga durada. 
 

Atès que l’objectiu del referit programa és que les persones contractades puguin 
adquirir o millorar les competències per a la seva inserció laboral, mitjançant la realització 
d’obres o serveis d’interès general i social de caràcter temporal, i de naturalesa addicional 
respecte les actuacions habituals de l’entitat beneficiària. 
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Vist que el programa Enfeina’t contempla dues tipologies d’actuacions 

subvencionables: les actuacions d’experiència laboral, que són actuacions que faciliten la 
pràctica laboral de les persones destinatàries mitjançant la subscripció d’un contracte laboral per 
part de l’entitat beneficiària; i les actuacions d’acompanyament a la contractació, que faciliten a 
les persones contractades en les actuacions d’experiència laboral una millor adaptació al lloc de 
treball i un reforç competencial durant la contractació laboral per al posterior retorn al mercat 
laboral. 

 
Atès que les entitats beneficiàries d’aquesta convocatòria de subvenció són els 

ajuntaments, que en funció de la demarcació territorial on estiguin ubicats hauran de tenir un 
volum mínim d’habitants, que en el cas dels ajuntaments de la demarcació de Barcelona, 
aquests hauran de tenir més de 30.000 habitants; així com també poden ser entitats beneficiàries 
les entitats locals amb un àmbit territorial que no coincideixi amb els dels ajuntaments que poden 
optar directament a la subvenció, sempre que abastin un territori d’intervenció supralocal de 
30.000 habitants per a les demarcacions de Barcelona, Girona i Tarragona, i de més de 20.000 
habitants a les demarcacions de Lleida i Terres de l’Ebre, i que presentin un document de 
planificació estratègica en l’àmbit de l’ocupació i el desenvolupament local concertat amb altres 
agents del territori objecte d’actuació. 
 

Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat es presenta a aquesta 
convocatòria fixant com a àmbit territorial els 21 municipis de la comarca que tenen menys de 
30.000 habitants i que abasta una població total de 277.694 habitants, els quals són: Abrera, 
Begues, Castellví de Rosanes, Cervelló, Collbató, Corbera de Llobregat, Esparreguera, Martorell, 
Molins de Rei, Olesa de Montserrat, Pallejà, la Palma de Cervelló, el Papiol, Sant Andreu de la 
Barca, Sant Climent de Llobregat, Sant Esteve Sesrovires, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels 
Horts, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat i Vallirana. 
 

Atès que segons el que disposa la Base 15 de l’Ordre TSF/247/2017 per a una 
població superior a 200.000 i fins a 1.000.000 d’habitants l’entitat beneficiària podrà sol·licitar, 
com a màxim, 30 persones per projecte. 
 

Vist que, d’acord a les necessitats detectades i els serveis que vol prestar 
aquest Consell Comarcal, i, d’acord al que regulen l’Ordre TSF/247/2017 i la Resolució 
TSF/2805/2017, la sol·licitud de subvenció que es presentarà al Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya està pensada per a realitzar 30 contractacions laborals dins de les actuacions 
d’experiència laboral, les quals es repartiran per diferents projectes comarcals que abastaran els 
àmbits temàtics d’actuació següents: 

- Medi ambient, energies i sostenibilitat. 
- Serveis a la comunitat. 
- Educació. 
- Tecnologies de la informació i la comunicació. 
- Manteniment urbà i manteniment i reparació d’instal·lacions i habitatges. 
- Serveis de proximitat i atenció a les persones. 

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

d’aquesta entitat en data 14 de desembre de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència i 
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 finalitza el dia 14 de desembre d’enguany. 
 

Vist que no hi ha sessió prèvia de la Junta de Govern i que és necessari, segons 
consta en l’expedient, sol·licitar la subvenció de referència, 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 sol·licitud de subvenció per un import total de 879.394,62€ 
per al programa Enfeina’t, en la seva convocatòria de 2017, promogut pel Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, d’acord a la següent distribució per 
línies d’actuació: 
 

Línia d’actuació Ocupació Grup 
cotització 

Durada 
en 

mesos 

Cost 
laboral 

total 

Nombre 
contractes 

Subvenció 
a sol·licitar 

Administratiu/va 7 12 26.644,01 12 319.728,12 
Agent cívic 5 12 31.864,91 5 159.324,55 
Peó/na manteniment 10 12 21.639,44 4 86.557,76 
Auxiliar tècnic 5 12 31.864,91 9 286.784,19 

Actuació 
d’experiència 
laboral 

TOTAL exp. Laboral -- -- -- 30 852.394,62 
 

Línia d’actuació Subvenció a 
sol·licitar 

Actuació 
acompanyament a 

la contractació 

27.000,00 

 
SEGON.- Facultar a la Presidència d’aquest Consell Comarcal per a la signatura 

dels documents que siguin necessaris per a la formalització del present Decret. 
 

TERCER.- Comunicar aquest Decret al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, 
així com als ajuntaments que tenen una població inferior als 30.000 habitants, acompanyant la 
documentació necessària per a la formalització de la present sol·licitud de subvenció mitjançant 
el portal EACAT - espai dels serveis de l’administració electrònica , perquè en tinguin 
coneixement i als efectes oportuns. 

 
QUART.- Ratificar el present Decret en la propera sessió de la Junta de Govern 

que se celebri.” 
 
Els/les presents es donen per assabentats del present decret. 
 

f) Decret núm.365/17, data 15 de desembre, relatiu a la modificació dels contractes 
de servei de transport escolar obligatori i no obligatori a centres docents de la 
comarca del Baix Llobregat amb l’empresa Autocares Cer sa per ampliació del 
nombre de places de cadira de rodes en la ruta 311, lot 9; amb RJ Autocares s.l. 
per incorporació d’un segon acompanyant a la ruta 332 del lot 11; i amb Hispano 
Igualadina s.l. per ampliació del nombre de places de cadira de rodes en la ruta 
343 del lot 12. 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern de 20 de març de 2017 es va aprovar 

l’inici d’expedient per a l’adjudicació mitjançant procediment obert harmonitzat del contracte de 
servei de transport escolar obligatori i no obligatori  a centres docents d’ensenyament de la 
comarca del Baix Llobregat per als cursos escolar 2017-2018 i 2018-2019 i dues possibles 
pròrrogues 2019-2020 i 2020-2021, així com el Plec de clàusules econòmiques i administratives 
particulars i el Plec de Prescripcions tècniques reguladors d’aquest contracte. 
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Vist que per Decret de Presidència núm. 254/2017, de 28 de juliol, es van 

adjudicar, entre d’altres, la ruta 311 del lot 9 del referit contracte a l’empresa AUTOCARES CER, 
S.A., la ruta 332 del lot 11 del referit contracte a l’empresa R.J.AUTOCARES, S.L., i la ruta 343 
del lot 12 del referit contracte a l’empresa LA HISPANO IGUALADINA, S.L. 
 

Atès que recentment s’ha produït un increment d’alumnes per al curs 2017-2018 
comunicats pels centres escolars en les rutes 311 i 343, així com incidents en la ruta 332, per la 
qual cosa es manifesten les següents necessitats que determinen la modificació de les rutes; 
segons consta a l’expedient: 

a. Ruta 311: augment d’alumne del Prat de Llobregat en cadira de rodes per anar al 
CEE Can Rigol del Prat de Llobregat. 

b. Ruta 332: incorporació del 2n acompanyant, degut a diversos incidents amb els 
alumnes reflectits en l’informe del centre Pilot de Sant Just Desvern, on indica la 
necessitat, per tal d’atendre en millors condicions als alumnes d’educació especial 
transportats.  

c. Ruta 343: augment de dues alumnes de Cervelló en cadira de rodes per anar al CEE 
Iris de Sant Vicenç dels Horts. 

 
Atès el que disposa la clàusula 36 del Plec de clàusules econòmiques i 

administratives particulars regulador d’aquest contracte. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i 
Polítiques Socials d’aquesta entitat en data a 15 de desembre de 2017, amb diligència de 
proposta de la Gerència i que s’incorpora a l’expedient, proposant la modificació dels esmentats 
contractes amb caràcter d’urgència per tal d’atendre l’increment de l’alumnat i les necessitats 
requerides en els serveis de transport escolar de caràcter obligatori indicats. 

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

la modificació dels contractes de referència, segons consta en l’expedient, es considera 
convenient aprovar-ho per Decret de Presidència ratificant-lo en la propera sessió de la Junta de 
Govern i del Ple que se celebrin. 
 

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. 
 

HE RESOLT 
 

PRIMER.- Aprovar la modificació del contracte de servei de transport escolar 
obligatori i no obligatori a centres docents d’ensenyament de la comarca del Baix Llobregat per 
als cursos escolar 2017-2018 i 2018-2019 adjudicat a l'empresa AUTOCARES CER, S.A., amb 
NIF A41115783, en el sentit d’ampliar el nombre de places de cadira de rodes en la ruta 311 del 
lot 9 del referit contracte, amb efectes retroactius del dia 1 de desembre de 2017; i d’acord amb 
el cost i característiques que es detallen a continuació: 
 

Cost màxim (IVA exempt) 
 

Ruta Descripció Concepte 
ampliació 

Cost/dia 
modificació 

Cost 
màxim IVA 

exempt 2017 2018 2019 

311 El Prat de 
Llobregat al 
CEE Can Rigol 
del Prat de 
Llobregat 

Ampliació 
d’una plaça 
en cadira 
de rodes  

50,00 € (IVA 
exempt) 

15.100,00€ 900,00 € 8.900,00 € 5.300,00 € 
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Total adjudicació Decret de Presidència núm. 254 de 28 de juliol de 2017 
contracte 

1.859.498,36 € 

Ampliació màxima 20% 371.899,67 € 
 

1a. ampliació Decret de Presidència núm. 267 de 6 de setembre de 2017 29.797,20 € 
Cost 2a ampliació  15.100,00 € 
TOTAL cost ampliacions 44.897,20 € 

 
La facturació serà per serveis reals efectuats i mensualment. 
 

SEGON.- Aprovar la modificació del contracte de servei de transport escolar 
obligatori i no obligatori a centres docents d’ensenyament de la comarca del Baix Llobregat per 
als cursos escolar 2017-2018 i 2018-2019 adjudicat a l'empresa R.J.AUTOCARES, S.L., amb 
NIF B80615495, en el sentit d’incorporar un/a 2n acompanyant en la ruta 332 del lot 11 del referit 
contracte, amb efectes retroactius del dia 1 de desembre de 2017; i d’acord amb el cost i 
característiques que es detallen a continuació: 

 
Cost màxim (IVA exempt) 

 
Ruta Descripció Concepte 

ampliació 
Cost/diari 

modificació 
Cost màxim 
IVA exempt 

2017 2018 2019 

332 ST VICENÇ DELS H.-
MOLINS DE REI-ST 
FELIU al CEE PILOT DE 
SANT JUST DESVERN 

2n. 
acompanyant  

30,94 € (IVA 
exempt) 

9.343,88€ 556,92 € 5.507,32 € 3.279,64 € 

 
Total adjudicació Decret de Presidència núm. 254 de 28 de juliol de 2017 contracte 242.589,08 € 
Ampliació màxima 20% 48.517,81 € 

 
Cost 1a ampliació  9.343,88 € 

 
La facturació serà per serveis reals efectuats i mensualment. 

 
TERCER.- Aprovar la modificació del contracte de servei de transport escolar 

obligatori i no obligatori a centres docents d’ensenyament de la comarca del Baix Llobregat per 
als cursos escolar 2017-2018 i 2018-2019 adjudicat a l'empresa LA HISPANO IGUALADINA, 
S.L., amb NIF B27383454, en el sentit d’ampliar el nombre de places de cadira de rodes en la 
ruta 343 del lot 12 del referit contracte, amb efectes retroactius del dia 24 de novembre de 2017, 
segons el cost i característiques següents: 

 
 

Cost màxim (IVA exempt) 
 

Ruta Descripció Concepte 
ampliació 

Cost/diari 
modificac

ió 

Cost màxim 
IVA exempt 

2017 2018 2019 

343 Vallirana – 
Cervelló al CEE 
Iris de Sant 
Vicenç els 
Horts  

Ampliació de 
dues places 
en cadira de 
rodes  

101,00 € 
(IVA exempt) 

31.007,00€ 2.323,00€ 17.978,00€ 10.706,00€ 

 
Total adjudicació Decret de Presidència núm. 254 de 28 de juliol de 2017 contracte 1.691.804,56 € 
Ampliació màxima 20% 338.360,91 € 

 
Cost 1a ampliació  31.007,00 € 

 
La facturació serà per serveis reals efectuats i mensualment. 
 

QUART.- La present despesa anirà a càrrec de la partida pressupostària 
326022300 de pressupost del present exercici. 
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CINQUÈ.- Comunicar el present Decret a les empreses AUTOCARES CER, 
S.A., R.J.AUTOCARES, S.L. i  LA HISPANO IGUALADINA, S.L., perquè en tinguin coneixement 
i als efectes. 

 
SISÈ.- Ratificar el present Decret en la propera sessió de la Junta de Govern i 

del Ple que se celebrin.” 
 

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

g) Decret núm.370/17, 19 de desembre relatiu a nomenar nous membres de la Junta 
de Govern i aprovar la delegació de competències a diferents consellers. 

 
“Vist que el President del Consell Comarcal del Baix Llobregat, per Decret de 

Presidència núm. 151/2015, de 24 de juliol, va procedir al nomenament de membres de ple dret 
de la Junta de Govern de l’entitat. 
 

Vist que l’article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local estableix que la Junta de Govern, està integrada pel President/a i un número de 
consellers/es no superior a un terç del seu nombre legal, nomenats i separats lliurement per la 
Presidència, donant compte al Ple. 
 

Vist que els articles 8 i ss. del vigent Reglament Orgànic Comarcal recullen 
expressament la constitució de la Junta de Govern dins l’organització de l’entitat, així com les 
normes del seu funcionament i atribucions, en el marc de les potestats d’auto-organització 
previstes en l’article 12.3 de la LOCC. 

 
Vist igualment que mitjançant Decret de Presidència núm. 152/2015, de la 

mateixa data, el President va efectuar a favor de determinats consellers/es una delegació general 
d’atribucions de diferents àrees d’actuació.  

 
Atès que amb data 6 de novembre d’enguany es va comunicar a la Presidència, 

mitjançant escrit del grup comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya, la decisió d’aquest grup 
de no continuar formant part de l’equip de govern de l’entitat, amb renúncia expressa als càrrecs que 
vinguessin ocupant els seus representants fins a la data. 

 
Vist que aquesta situació implica una necessària actualització del cartipàs de 

l’entitat. 
 
Per tot això, fent ús de les facultats que em confereixen els articles 21.1 i 3, 

23.2b i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, els articles 53, 
54 i 56 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 i de conformitat amb els articles 43, 44, 52 i 53 del 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, el Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público i el Decret 
Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Organització 
Comarcal de Catalunya. 
 

HE RESOLT 
 

PRIMER.- Nomenar membres de ple dret de la Junta de Govern d’aquest 
Consell Comarcal als consellers Sr. Juan Pedro Pérez Castro, del grup comarcal de Coalició 
Candidatura de Progrés – PSC, i Sr. Jordi Martínez Vallmitjana, del grup comarcal de Coalició 
Entesa, en substitució dels consellers Sr. Lluis Fabrés i Pérez i Sr. Oriol Bossa i Prades, del grup 
comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya. 
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SEGON.- Efectuar a favor del conseller Sr. Xavier Amate Paz, del grup comarcal 

de CiU (actual PDeCat) una delegació general d’atribucions de l’àrea d’actuació de Mobilitat, en 
substitució del conseller Sr. Jaume Olivella i Riba, del grup comarcal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, amb les característiques ja previstes en el citat Decret de Presidència núm. 152/2015. 

 
TERCER.- Efectuar a favor del conseller Sr. Jordi Martínez Vallmitjana, del grup 

comarcal de Coalició Entesa, una delegació general d’atribucions de l’àrea d’actuació d’Habitatge 
amb les característiques següents: 

 
ÀREA D’HABITATGE 
 

- Coordinar i mancomunar esforços i voluntats entre els ajuntaments i altres 
administracions, també amb les entitats financeres, en tot allò relatiu a les 
polítiques en matèria d'habitatge a la comarca. Treballar conjuntament amb 
l'Àrea Social del Consell Comarcal, en el marc d'una estratègia compartida des 
del Govern Comarcal, per fer front a la situació de manca d'habitatges públics de 
lloguer social.   
 
QUART.-  Efectuar a favor del conseller Sr. Juan Pedro Pérez Castro, del grup 

comarcal de Candidatura de Progrés - PSC, una delegació general en matèria de Turisme, amb les 
característiques ja previstes en el Decret de Presidència núm. 152/2015 citat, en substitució de la 
consellera Sra. Mireia Momfort i Sòria, del grup comarcal d’ERC, així com una comissió general de 
funcions en matèria d’Innovació  amb les característiques següents: 

 
-  Fer de la innovació un eix central de l’estratègia territorial de la comarca, 

enfortint i coordinant les diferents iniciatives que ja existeixen, especialment amb 
Innobaix, amb l’objectiu de reforçar el nexe amb els ajuntaments comarcals. 
 
CINQUÈ.- Les atribucions delegades s’hauran d’exercitar en els termes i dins dels 

límits de la present delegació i de les previsions de la normativa vigent en cada moment en matèria 
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques, no sent susceptibles de ser 
delegades pels seus titulars en un altre òrgan o conseller/a. Les ordres que s’adoptin per delegació 
s’entendran adoptades per aquesta Presidència com a titular de la competència originària, a la qual 
s’haurà de mantenir informada de l’exercici de la delegació. 
 

SISÈ.- Comunicar el present Decret als/a les Consellers/es afectats/des pel mateix, 
entenent-se acceptats els nomenaments o les competències delegades de forma tàcita si dintre del 
termini de les vint-i-quatre hores següents a la seva notificació no es manifesta res en contra o es fa 
ús de la delegació. 
 

SETÈ.-  Els nomenaments  i delegacions que preveu aquest Decret entraran en 
vigor el dia 1 de gener de 2018 i produiran efectes jurídics fins que la Presidència no els revoqui 
o no es produeixi el nomenament d’un nou/va President/a.  

 
VUITÈ.- Donar compte al Ple del present Decret a la primera sessió que se celebri i 

procedir a la seva preceptiva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, en compliment del que 
disposa l’article 44.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Corporacions Locals.” 

 
Els/les presents es donen per assabentats del present decret. 
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h) Decret núm.370/17, de 20 de desembre, relatiu a acceptar la subvenció atorgada 
per a la realització del Programa Enfeina’t en la seva convocatòria de 2017, 
promogut pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. 

 
“Vist que per Decret de Presidència núm. 364/2017, de 14 de desembre, es va 

aprovar la sol·licitud de subvenció per un import total de 879.394,62€ per al programa Enfeina’t, 
en la seva convocatòria de 2017, promogut pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya de la 
Generalitat de Catalunya, d’acord a la següent distribució per línies d’actuació: 
 

Línia d’actuació Ocupació Grup 
cotització 

Durada 
en 

mesos 

Cost 
laboral 

total 

Nombre 
contractes 

Subvenció 
a sol·licitar 

Administratiu/va 7 12 26.644,01 12 319.728,12 
Agent cívic 5 12 31.864,91 5 159.324,55 
Peó/na manteniment 10 12 21.639,44 4 86.557,76 
Auxiliar tècnic 5 12 31.864,91 9 286.784,19 

Actuació 
d’experiència 
laboral 

TOTAL exp. Laboral -- -- -- 30 852.394,62 
 

Línia d’actuació Subvenció a 
sol·licitar 

Actuació 
acompanyament a 

la contractació 

27.000,00 

 
Atès que en data 20 de desembre de 2017 el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha publicat 
a l’E-Tauler la Resolució d’atorgament corresponent a la convocatòria 2017 del programa 
Enfeina’t, regulat per l’Ordre TSF/247/2017, de 27 d'octubre, per la qual s'aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions destinades al Programa Enfeina’t per a la 
contractació laboral temporal i acompanyament a la inserció de les persones en situació d'atur de 
llarga durada, i la Resolució TSF/2805/2017, de 24 de novembre; i que d’acord a la referida 
resolució el projecte presentat per aquest Consell Comarcal ha estat aprovat amb el número 
d’expedient ENF-48-2017, amb una subvenció total de 543.443,96€. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 20 de desembre de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència i 
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 a l’expedient, aprovar acceptar l’esmentada subvenció, 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.- Acceptar la subvenció atorgada per un import total de 543.443,96€ 

per a la realització del Programa Enfeina’t en la seva convocatòria de 2017, promogut pel Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya, amb la següent distribució per línies d’actuació: 
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Línia d’actuació Nombre contractes Subvenció aprovada 
Actuació d’experiència laboral 19 526.758,63 
Actuació acompanyament a la contractació 1 16.685,33 
 

SEGON.- Aprovar com a data d’inici del programa el 21 de desembre de 2017, 
d’acord a les pautes que regulen el referit programa. 
 

TERCER.- Aprovar l’habilitació de les partides pressupostàries corresponents 
per a l’execució del referit programa. La subvenció es destinarà íntegrament a la contractació de 
personal, tant per la part d’actuacions d’experiència laboral com per la part d’acompanyament a 
la contractació. 

 
D’acord al que marca l’Ordre TSF/247/2017, de 27 d’octubre s’ha de permetre la pista d’auditoria 
i per tant cal comptabilitzar les despeses amb codis comptables específics del programa 
Enfeina’t, identificant les mateixes amb el nom del programa i el número d’expedient. Es proposa 
utilitzar l’identificatiu comú per a totes les partides habilitades: “Enfeina’t – ENF-48-2017” 

 
QUART.- Comunicar el present Decret al Servei Públic d'Ocupació de 

Catalunya, així com als ajuntaments que tenen una població inferior als 30.000 habitants, perquè 
en tinguin coneixement i als efectes. 

 
CINQUÈ.- Ratificar el present Decret en la propera sessió de la Junta de Govern 

que se celebri. ” 
 
Els/les presents es donen per assabentats del present decret. 
 

3. Aprovar l’adjudicació dels contractes dels diferents serveis de transport adaptat fix i 
esporàdic per a persones amb mobilitat reduïda del Baix Llobregat a diferents centres o 
destinacions del Baix Llobregat i del Barcelonès, lots números 1 a 7. 

 
Es llegeix la Proposta de la Presidència que transcrita literalment diu:  
 
“Vist que per acord de la Junta de Govern de data 2 d’octubre de 2017 es va 

aprovar l’inici de l’expedient per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert harmonitzat, del 
contracte de diversos serveis de transport adaptat fix i esporàdic per a persones amb mobilitat 
reduïda de la comarca del Baix Llobregat per anar a diferents centres o destinacions del Baix 
Llobregat i del Barcelonès, per a les rutes compreses en els lots números 1, 2, 3 ,4, 5, 6 i 7; així 
com el Plec de clàusules administratives particulars, i el Plec de prescripcions tècniques 
particulars, reguladors d’aquest contracte. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 357/2017, 11 de desembre, es va 
classificar les proposicions presentades per les empreses participants, i que no han estat 
declarades desproporcionades o anormals, en la licitació, per procediment obert, harmonitzat i 
tramitació ordinària, per a l’adjudicació del contracte de diversos serveis de transport adaptat fix i 
esporàdic per a persones amb mobilitat reduïda de la comarca del Baix Llobregat per anar a 
diferents centres o destinacions del Baix Llobregat i del Barcelonès, lots números 1, 2, 3 ,4, 5, 6 i 7, 
així com es va requerir a les empreses la documentació especificada en el Plec de clàusules 
administratives particulars. 

 
Vist que dins del termini legalment establert, les empreses han presentat la 

documentació requerida i que és conforme amb l’establert en els Plecs de clàusules reguladors de 
la licitació, de conformitat amb l’Acta de la Mesa de contractació que s’adjunta. 

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

12 de gener de 2018, amb diligència de proposta de la Gerència i que s’incorpora a l’expedient. 
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Vist que per acord de Ple celebrat en data 24 de juliol de 2015, s’ha procedit, 

entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord 
amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el 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. 
 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar l’adjudicació de la licitació, per procediment obert, 
harmonitzat i tramitació ordinària, del contracte de diversos serveis de transport adaptat fix i 
esporàdic per a persones amb mobilitat reduïda de la comarca del Baix Llobregat per anar a 
diferents centres o destinacions del Baix Llobregat i del Barcelonès, lots números 1, 2, 3 ,4, 5, 6 i 
7 que s’estima el seu inici el 19 de febrer de 2018, amb una durada inicial de dos anys i 
possibilitat de dues pròrrogues d’un any cadascuna, segons el que es detalla: 
 

Lot 
núm. EMPRESA ADJUDICATÀRIA NIF 

1 UTE AUTOCARES DEL NORESTE, S.A. – EMPRESA DE AUTOCARES CER, SA U67139204 
2 RJ AUTOCARES S.L. B80615495 
3 TRANSPORTS CIUTAT COMTAL 2, S.L. B61095121 
4 RJ AUTOCARES S.L. B80615495 
5 RJ AUTOCARES S.L. B80615495 
6 UTE AUTOCARES DEL NORESTE, S.A. – EMPRESA DE AUTOCARES CER, SA U67139204 
7 RJ AUTOCARES S.L. B80615495 

L’import ofertat de les rutes, l’import d’adjudicació i la previsió total del cost pels anys 2018, 2019 
i 2020, per a cadascun dels lots, es detalla en la taula següent: 
 
LOT 1 
 
Rutes 
núm: 

Preu dia 
total 

Preu dia 
servei 

Preu dia 
acomp 

Import 
adjudicació 
(Iva exempt) 

Total 
previsió 

2018 (IVA 
exempt) 

Total 
previsió 

2019 (IVA 
exempt) 

Total 
previsió 

2020 (IVA 
exempt) 

101 135,20 111,54 23,66  29.068,00 33.664,80 4.596,80 
102 135,20 111,54 23,66  29.068,00 33.664,80 4.596,80 
103 143,65 118,30 25,35  30.884,75 35.768,85 4.884,10 
104 135,20 111,54 23,66  29.203,20 33.800,00 4.596,80 
105 135,20 111,54 23,66  29.203,20 33.800,00 4.596,80 
106 139,43 114,92 24,51  30.116,88 34.857,50 4.740,62 
107 139,43 114,92 24,51  30.116,88 34.857,50 4.740,62 
108 143,65 118,30 25,35  31.028,40 35.912,50 4.884,10 
109 135,20 111,54 23,66  29.068,00 33.664,80 4.596,80 
110 114,08 114,08 0,00  3.308,32 3.992,80 684,48 

   total 627.967,10 271.065,63 313.983,55 42.917,92 
 
 
LOT 2 
 
Rutes 
núm: 

Preu dia 
total 

Preu dia 
servei 

Preu dia 
acomp 

Import 
adjudicació 
(Iva exempt) 

Total 
previsió 

2018 (IVA 
exempt) 

Total 
previsió 

2019 (IVA 
exempt) 

Total 
previsió 

2020 (IVA 
exempt) 

201 149,87 120,87 29,00  27.576,08 32.072,18 4.496,10 
202 154,41 124,41 30,00  33.352,56 38.602,50 5.249,94 
203 154,41 124,41 30,00  33.352,56 38.602,50 5.249,94 
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204 154,41 124,41 30,00  28.565,85 33.198,15 4.632,30 
205 154,41 124,41 30,00  28.565,85 33.198,15 4.632,30 
206 181,66 121,66 60,00  33.788,76 39.238,56 5.449,80 

   total 429.824,08 185.201,66 214.912,04 29.710,38 
 
LOT 3 
 
Rutes 
núm: 

Preu dia 
total 

Preu dia 
servei 

Preu dia 
acomp 

Import 
adjudicació 
(Iva exempt) 

Total 
previsió 

2018 (IVA 
exempt) 

Total 
previsió 

2019 (IVA 
exempt) 

Total 
previsió 

2020 (IVA 
exempt) 

301 166,08 137,61 28,47  30.558,72 35.541,12 4.982,40 
302 166,08 137,61 28,47  30.558,72 35.541,12 4.982,40 
303 166,08 137,61 28,47  30.558,72 35.541,12 4.982,40 
304 170,82 141,40 29,42  31.430,88 36.555,48 5.124,60 
305 170,82 141,40 29,42  31.430,88 36.555,48 5.124,60 
306 170,82 141,40 29,42  31.430,88 36.555,48 5.124,60 
307 175,57 145,20 30,37  32.304,88 37.571,98 5.267,10 
308 170,82 141,40 29,42  31.430,88 36.555,48 5.124,60 

   total 580.834,52 249.704,56 290.417,26 40.712,70 
 
LOT 4 
 
Rutes 
núm: 

Preu dia 
total 

Preu dia 
servei 

Preu dia 
acomp 

Import 
adjudicació 
(Iva exempt) 

Total 
previsió 

2018 (IVA 
exempt) 

Total 
previsió 

2019 (IVA 
exempt) 

Total 
previsió 

2020 (IVA 
exempt) 

401 154,41 124,41 30,00  28.411,44 33.043,74 4.632,30 
402 149,87 120,87 29,00  27.576,08 32.072,18 4.496,10 
403 154,41 124,41 30,00  33.352,56 38.602,50 5.249,94 
404 154,41 124,41 30,00  30.727,59 35.977,53 5.249,94 
405 154,41 124,41 30,00  33.198,15 38.448,09 5.249,94 
406 158,95 128,95 30,00  29.246,80 34.015,30 4.768,50 
407 158,95 128,95 30,00  29.246,80 34.015,30 4.768,50 
408 145,32 117,32 28,00  26.738,88 31.098,48 4.359,60 
409 122,62 122,62 0,00  4.169,08 4.904,80 735,72 
410 122,62 122,62 0,00  6.744,10 8.215,54 1.471,44 

   total 580.786,92 249.411,48 290.393,46 40.981,98 
 
LOT 5 
 
Rutes 
núm: 

Preu dia 
total 

Preu dia 
servei 

Preu dia 
acomp 

Import 
adjudicació 
(Iva exempt) 

Total 
previsió 

2018 (IVA 
exempt) 

Total 
previsió 

2019 (IVA 
exempt) 

Total 
previsió 

2020 (IVA 
exempt) 

501 204,36 146,36 58,00  37.397,88 43.528,68 6.130,80 
502 204,36 146,36 58,00  37.397,88 43.528,68 6.130,80 

   total 174.114,72 74.795,76 87.057,36 12.261,60 
 
LOT 6 
 
Rutes 
núm: 

Preu dia 
total 

Preu dia 
servei 

Preu dia 
acomp 

Import 
adjudicació 
(Iva exempt) 

Total 
previsió 

2018 (IVA 
exempt) 

Total 
previsió 

2019 (IVA 
exempt) 

Total 
previsió 

2020 (IVA 
exempt) 

601 143,20 118,14 25,06  30.788,00 35.656,80 4.868,80 
602 152,15 125,30 26,85  32.712,25 37.885,35 5.173,10 
603 156,63 129,78 26,85  33.675,45 39.000,87 5.325,42 
604 143,20 118,14 25,06  30.788,00 35.656,80 4.868,80 
605 147,68 121,72 25,96  31.751,20 36.772,32 5.021,12 
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606 143,20 118,14 25,06  30.788,00 35.656,80 4.868,80 
607 147,68 121,72 25,96  31.751,20 36.772,32 5.021,12 

   total 514.802,52 222.254,10 257.401,26 35.147,16 
 

LOT 7 
 

Preu servei 
(Iva exempt) 

Nombre 
serveis 
anuals 

Import 
adjudicació 
(Iva exempt) 

Total previsió 
2018 (IVA 

exempt) 

Total previsió 
2019 (IVA 

exempt) 

Total previsió 
2020 (IVA 

exempt) 
 27,24 6.000 326.880,00 141.511,80 163.440,00 21.928,20 

 
SEGON.- Facultar a l’Il·lm. Sr. Josep Perpinyà i Palau per a la signatura dels 

documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 

TERCER.- La formalització d’aquest contracte es publicarà en el perfil del 
contractant de l’òrgan de contractació i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. A més 
l’anunci s’enviarà al Diari Oficial de la Unió Europea i es publicarà en el Butlletí Oficial de l’Estat. 

 
QUART.- Comunicar el present acord a la UTE “AUTOCARES DEL NORESTE 

Y AUTOCARES CER, S.A.” UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, ley 18/1982, de 26 de mayo 
“UTE NORESTE Y CERSA 4” amb NIF U67139204, a l’empresa RJ AUTOCARES, SL. amb NIF 
B80615495 i a l’empresa TRANSPORTS CIUTAT COMTAL 2, S.L. amb NIF B61095121,  perquè 
en tingui coneixement i als efectes. 
 

CINQUÈ.- Aquesta adjudicació quedarà 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 abans de l’inici del servei es presenti la 
documentació acreditativa dels conductors i acompanyants i la relació de vehicles amb les dates 
de les renovacions de les pòlisses de les assegurances i de les revisions de la ITV, segon el 
model G, així com aquella documentació necessària que acrediti que tots els vehicles que es 
posaran a disposició del contracte, 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. 
 
  SISÈ.- Registrar aquest contracte en el Registre Públic de contractes. 
 
  SETÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri.” 

 
Els/les presents per unanimitat aproven el present acord. 
 

4. Aprovar la classificació de les ofertes presentades al procés d’adjudicació dels 
contractes de servei de transport escolar (rutes 501, 502 i 503), així com el requeriment a 
l’empresa que ha presentat l’oferta més avantatjosa. 
 

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

“Vist que per acord de la Junta de Govern de data 6 de novembre de 2017 es va 
aprovar l’inici de l’expedient per a l’adjudicació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, 
dels contractes dels serveis del transport escolar individual al CEE Balmes II del municipi de Sant 
Boi de Llobregat (rutes 501, 502 i 503), d’acord amb els lots que es detallen a continuació, des 
del dia 1 de febrer de 2018 i fins al darrer dia del curs lectiu de juny de 2019, amb una possible 
pròrroga màxima fins al darrer dia del curs lectiu de juny de 2020, i amb un tipus màxim de 
licitació, IVA exclòs, de dos-cents deu euros (210,00 €) per dia efectiu de servei, que inclou la 
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totalitat de despeses inherents al servei, inclòs el servei d’acompanyament; el que suposa un 
total de 171.990,00€, exempt d’IVA; d’acord amb el següent detall: 
 

LOT 
núm.: 

RUTA 
NÚM. 

Preu 
servei/dia 

(IVA exclòs) 

Preu 
acompanyant/di

a 
(IVA exclòs) 

Preu 
total/dia 

(IVA exclòs) 

Previsió 
màxima dies de 

servei 
contracte 

Import màxim 
previst del 
contracte,  
sense IVA 

1 501 170 € 40 € 210 € 273 57.330,00 € 
2 502 170 € 40 € 210 € 273 57.330,00 € 
3 503 170 € 40 € 210 € 273 57.330,00 € 

 
         Atès que dins del termini de presentació d’ofertes han presentat oferta les següents  
empreses: 
 

EMPRESA LOTS 
FACKL VL SERVEIS SANITARIS, S.L Lot 3 
LAFUENTE SERVEIS SANITARIS, S.L. Lot 1 

Lot 2 
Lot 3  

 
Vist les actes de la Mesa de contractació, que s’adjunten a l’expedient. 
 
Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat i Polítiques de Gènere 

d’aquesta entitat en data 12 de gener de 2018, amb diligència de proposta de la Gerència i que 
s’incorpora 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. 
 

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

ACORDS 
 

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 dels contractes dels serveis del transport escolar individual al CEE Balmes II del 
municipi de Sant Boi de Llobregat (rutes 501, 502 i 503), segons els lots i per ordre decreixent de 
puntuacions, segons el que es detalla: 

 
EMPRESA LOT PUNTUACIÓ TOTAL 
LAFUENTE SERVEIS SANITARIS, 
S.L. 

Lot 1 ( ruta 501) 
Lot 2 ( ruta 502) 
Lot 3 ( ruta 503)  

70 
70 
70 

FACKL VL SERVEIS SANITARIS, 
S.L. 

Lot 3 (ruta 503) 10 

 
SEGON.- Requerir a l’empresa LAFUENTE SERVEIS SANITARIS, S.L. com a 

adjudicatària dels lots 1 (ruta 501), 2 (ruta 502) i 3 (ruta 503) 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 20 del Plec de 
clàusules econòmiques i administratives particulars regulador d’aquesta licitació. 
   



23 - 24 

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. 
 

TERCER.- L’empresa LAFUENTE SERVEIS SANITARIS, S.L. constituirà, a la 
Tresoreria del Consell Comarcal del Baix Llobregat, la garantia definitiva que, de conformitat amb 
els Plecs, ascendeixen a la quantitat de 8.599,50€. 
  

QUART.- Comunicar el present acord a l’empresa LAFUENTE SERVEIS 
SANITARIS, S.L., perquè en tingui coneixement i als efectes. 
 

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

 
SISÈ.- Facultar a la Presidència d’aquesta entitat per fer l’adjudicació d’aquest 

contracte, en el cas de que així convingui per raons del calendari de les tramitacions. 
 

SETÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri.” 
 

Els/les presents per unanimitat aproven el present acord 
 
5. - Aprovar la liquidació del contracte d’obres d’execució de la climatització de l’edifici 
núm. 2 del Consell Comarcal del Baix Llobregat subscrit amb l’empresa CLIMAVA, S.L. i 
retornar al contractista la garantia definitiva presentada. 
 

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

“Vist que per acord de la Junta de Govern de 16 de maig de 2011 es va aprovar 
l’adjudicació a l’empresa CLIMAVA, S.L., amb NIF B-08606055, del contracte d’obres relatiu als 
treballs d’execució de la climatització de l’edifici núm. 2 del Consell Comarcal del Baix Llobregat, 
per un import de 198.725,00€ sense IVA, 35.770,50€ d'IVA i  234.495,50 € IVA inclòs. 
 
  Vist que finalitzat el període de garantia i de conformitat amb el certificat tècnic 
favorable del director facultatiu de les obres de data 2 de gener de 2018, és necessari el retorn 
de la garantia definitiva de les referides obres. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics d’aquesta entitat en data 
11 de gener de 2018, amb diligència de proposta de la Gerència i que s’incorpora a l’expedient. 
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Vist que per acord de Ple celebrat en data 24 de juliol de 2015, s’ha procedit, 
entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord 
amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el 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. 

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

següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la liquidació del contracte de contracte d’obres relatiu als 
treballs d’execució de la climatització de l’edifici núm. 2 del Consell Comarcal del Baix Llobregat 
subscrit amb l’empresa CLIMAVA, S.L., atès que no resten obligacions de servei, tècniques, ni 
econòmiques pendent de satisfer per part del contractista, atès que les obligacions econòmiques 
estan satisfetes, l'import de la liquidació ascendeix a 0,00 €. 

 
SEGON.- Facultar a la Presidència per a la signatura dels documents que siguin 

necessaris per a la seva formalització. 
 

TERCER.- Atès que es compleixen les condicions de l’article 218.3 de la Llei 
30/2007 de contractes del Sector Públic es proposa retornar al contractista CLIMAVA, S.L., amb 
NIF B-08606055,  la garantia definitiva del contracte que ascendeix a 9.936,25 €. 
 

QUART.- Notificar el present acord al contractista per al seu coneixement i als 
efectes escaients. 

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

celebri.” 
Els/les presents per unanimitat aproven el present acord 

 
6.- Precs i preguntes. 

 
No se’n formulen. 
 
El President informa de que s’ha agendat una reunió de l’equip de govern pel dia 29 de gener, a les 
16:30 hores. 
  
I no havent-hi altres assumptes a tractar s’aixeca la sessió a indicació de la Presidència a les 
disset hores i trenta-dos minuts, signant aquesta acta el President del Consell Comarcal 
juntament amb mi, el Secretari Accidental, que ho certifico.   


