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JUNTA DE GOVERN  
 
 

ACTA NÚM. 2/2018 
 
 

A la ciutat de Sant Feliu de Llobregat, el dia 5 de febrer 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. Juan Pedro Perez 
Jordi Martinez Vallmitjana 
Sra. Laia Flotats Bastardes 
 
CONSELLERS/ES QUE EXCUSEN ASSISTÈNCIA 
 
Sr. Miquel Comino Haro 
Sr. Lluis Monfort Peligero 
Sr. Jordi Gil Dorado 
 
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 1/2018, corresponent a la sessió del dia 22 de gener  

 
Els/les presents aproven per unanimitat l’acta número 1/2018, corresponent a la sessió ordinària 
del dia 22 de gener. 
 
 
2. Donar compte dels Decrets de Presidència que a continuació es relacionen: 
 

a) Decret núm. 349/17, de data 29 de novembre, relatiu a incorporar una multifunció 
Ricoh MP301SP en règim de lloguer d’equips d’impressió i de multifunció en les 
modalitats de compra i arrendament amb o sense opció de compra amb destinació 
a les entitats de locals de Catalunya, aprovat per la Comissió Executiva del Centre 
Català de Desenvolupament Local de l’Associació Catalana de Municipis (ACM). 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern de 6 d’octubre de 2014 es va aprovar 

la provisió del equips de multifunció per al Consell Comarcal del Baix Llobregat mitjançant l’Acord 
marc de subministrament d’equips d’impressió i de multifunció en les modalitats de compra i 
arrendament amb o sense opció de compra amb destinació a les entitats locals de Catalunya, 
aprovat per la Comissió Executiva del Centre Català de Desenvolupament Local en data 
10/06/14, en la opció d’arrendament sense opció de compra. 
 

Vist que en aquest marc el Consell Comarcal del Baix Llobregat en data 1 de 
desembre de 2014 va subscriure un contracte amb l’empresa Ricoh Sistemas UTE, que establia 
un import anual de 8.810,43 €/any + 1.850,19 € d’IVA = 10.660,62 €/any IVA inclòs.  
 

Atès que el referit contracte preveu una possible modificació per valor d’un 10% 
en concepte de despeses addicionals motivades per la necessitats de més equips i/o una 
producció superior a la prevista, amb la qual cosa resulta que l’import màxim anual del contracte 
ascendeix a 11.726,68 €/any, IVA inclòs. 
 

Atès que en l’actualitat l’import total de les factures tramitades amb càrrec a 
l’anualitat 2017 del contracte de referència ascendeix a 7.069,41€ IVA inclòs, i que amb aquesta 
progressió de despeses la previsió a final d’any ascendiria a 11.564,92€ IVA inclòs, que supera 
els 10.660,62 €/any IVA inclòs previstos en el referit contracte, i que pràcticament exhauriria 
l’import màxim del contracte, inclosa la modificació que ascendeix a 11.726,68 € IVA inclòs; 
segons consta a l’expedient. 
 

Atès que s’ha fet palesa la necessitat de disposar d’un nou multifunció a la 
recepció d’aquest Consell Comarcal, d’acord amb l’informe emès pel Coordinador de Serveis 
Tècnics d’aquesta entitat en data 28 de novembre de 2017, amb la conformitat de l’Interventor i 
amb diligència de proposta de la Gerència; que s’adjunta a l’expedient. 
 

Atès que, amb les previsions actuals, el cost real del contracte de referència 
superarà el que estava previst inicialment i gairebé assoliria l’import màxim previst de 11.726,68 
€/any IVA inclòs, i que afegint-hi el nou equip s’incrementaria en 386,81 €/any IVA inclòs 
addicionals.  
 

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

PRIMER.- Incorporar al servei del Consell Comarcal del Baix Llobregat 1 
multifunció Ricoh MP301SP en règim de lloguer sense opció de compra, dins del contracte 
resultant de l’acord de la Junta de Govern de data 6 d’octubre de 2014, que va aprovar la 
provisió d’equips multifunció per aquest Consell Comarcal mitjançant l’Acord marc de 
subministrament d’equips d’impressió i de multifunció en les modalitats de compra i arrendament 
amb o sense opció de compra amb destinació a les entitats de locals de Catalunya, aprovat per 
la Comissió Executiva del Centre Català de Desenvolupament Local de l’Associació Catalana de 
Municipis (ACM) en data 10/06/14. 
 

SEGON.- Modificar l’import del contracte subscrit amb l’empresa Ricoh Sistemas 
UTE, derivat de l’Acord marc de subministrament d’equips d’impressió i de multifunció en les 
modalitats de compra i arrendament amb o sense opció de compra destinats a les entitats de 
locals de Catalunya, fins a un import màxim anual de 12.500,00€ IVA inclòs, amb càrrec a la 
partida 9200.20300 – Lloguer d’impressores/fotocopiadores del pressupost de l’any 2017. 
 

TERCER.- Comunicar el present Decret a l’empresa Ricoh Sistemas UTE, 
perquè en tingui coneixement i als efectes.” 
 

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

b) Decret núm. 374/17, de  data 20 de desembre, relatiu a aprovar la transferència de  
subvenció a les entitats agrupades en l’Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat. 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern de data 24 d’abril de 2017 es va 

aprovar la subscripció de sengles convenis de col·laboració amb les 12 entitats que formen part 
de l’Agrupació de l’Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat, que són els Ajuntaments de Sant Feliu 
de Llobregat, el Prat de Llobregat, Viladecans, Sant Boi de Llobregat, Esplugues de Llobregat i 
Vallirana, i les entitats de l’economia social: Fundació Acció contra la Fam, Associació Social 
Business City Barcelona, Calidoscoop SCCL, Consultoria Coop de mà SCCL, Cooperativa 
obrera de viviendas, SCCL i Grups Associats pel Treball Sociocultural (GATS), per a la gestió de 
“l’Ateneu cooperatiu del Baix Llobregat” en el marc del Programa aracoop subvencionat pel 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.  
 

Vist que la distribució final de la subvenció a les entitats que formen part de 
l’Agrupació de l’Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat  va quedar distribuïda de la següent 
manera:  
 

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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Atès que en data 15 d’octubre de 2017 ha finalitzat el període per a l’execució 

de les diferents actuacions que cada entitat agrupada tenia assignades en els diferents eixos 
d’actuació, i que dins del termini fixat per a la realització de la justificació econòmica i tècnica 
cada entitat ha presentat la seva justificació, que un cop valida per aquest Consell Comarcal s’ha 
presentat de manera conjunta 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. 
 

Atès que en data 19 d’octubre de 2017 el Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies ha ingressat al Consell Comarcal del Baix Llobregat l’import de 193.500,00€ en 
concepte del 90% de la subvenció adjudicada. 

 
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 sessió prèvia de la Junta de Govern i que és necessari, segons 
consta en l’expedient, aprovar la transferència de la subvenció de referència a les entitats 
agrupades de l’Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat, 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 de la subvenció a cadascuna de les entitats 
agrupades de l’Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat, en funció de la justificació presentada i d’acord amb 
el que es detalla a continuació: 
 

ENTITAT NIF IMPORT 
SUBVENCIÓ 

IMPORT 
JUSTIFICAT 

IMPORT A 
TRANSFERIR 

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT P0821000G 8.644,00 € 8.770,85 € 8.644,00 € 
AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT P0816800G 11.170,00 € 11.186,72 € 11.170,00 € 
AJUNTAMENT DE VILADECANS P0830200B 4.025,00 € 4.065,37 € 4.025,00 € 
AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT P0819900B 12.500,00 € 13.504,92 € 12.500,00 € 
AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT P0807600B 4.160,00 € 5.282,72 € 4.160,00 € 
AJUNTAMENT DE VALLIRANA P0829600F 10.216,00 € 11.357,07 € 10.216,00 € 
FUNDACIÓ ACCIÓ CONTRA LA FAM G81164105 14.327,50 € 2.032,93 € 2.032,93 € 
ASSOCIACIÓ SOCIAL BUSINESS CITY 
BARCELONA G66854894 5.500,00 € 5.712,94 € 5.500,00 € 

CALIDOSCOOP, SCCL F65923385 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 
CONSULTORIA COOP DE MÀ SCCL F65347841 26.200,00 € 24.014,47 € 24.014,47 € 
COOPERATIVA OBRERA DE VIVIENDAS SCCL F-08174906 7.900,00 € 14.307,73 € 7.900,00 € 
GRUPS ASSOCIATS PEL TREBALL 
SOCIOCULTURAL (GATS) G62458757 11.000,00 € 

11.177,35 € 
11.000,00 € 

CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT P5800011H 93.357,50 € 68.049,03 € 68.049,03 € 
TOTAL SUBVENCIÓ 215.000,00 € 185.462,10 € 175.211,43 € 
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Aquests pagaments a les entitats agrupades estaran subjectes a una possible devolució en el 
cas que 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 un cop revisi la justificació econòmica presentada revoqui una part d’aquesta 
subvenció per motius de no elegibilitat o incorrecta justificació. 
 

SEGON.- Aprovar la devolució al Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat de Catalunya de l’import de 18.288,57€ en concepte de subvenció 
rebuda i no justificada, atès que, tot i fer tota l’activitat prevista en el pla de treball de l’Ateneu 
Cooperatiu del Baix Llobregat, els recursos inicialment assignats no han estat necessaris al 
100%, l’activitat s’ha realitzat amb una quantitat de subvenció inferior a l’estimada en la seva 
sol·licitud. 
 
La devolució d’aquesta subvenció s’ha de realitzar al compte corrent que tot seguit es detalla, 
indicant en el concepte de la transferència “Devolució subvenció Ateneu Cooperatiu del Baix 
Llobregat número d’expedient 2016/797”: IBAN 84 2100-1183-37-0200029993. 
 

TERCER.- Comunicar el present Decret a les entitats agrupades de l’Ateneu 
Cooperatiu del Baix Llobregat, així com 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 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. 376/17, de data 21 de desembre, relatiu a aprovar la data d’inici del 

projecte UBICAT 2017. 
 

“Vist que per Decret de Presidència núm. 326/2017, de 2 de novembre, es va 
aprovar la sol·licitud de subvenció al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de 
Catalunya per un import total de 142.360,00€ per al projecte UBICAT 2017, per atendre a 325 
persones amb una borsa d’hores d’orientació sol·licitades de 2.600, de conformitat amb el que 
disposen l’Ordre TSF/220/2017, de 22 de setembre i la Resolució TSF/2426/2017, d’11 
d’octubre; i d’acord amb el següent detall de subvenció per tipologia d’actuacions: 

 
- Actuacions d’orientació laboral: 104.000,00€ 
- Actuacions de coneixement de l’entorn productiu, apropament a les empreses i 

prospecció laboral: 20.800,00€ 
- Recursos per a la capacitació del personal tècnic: 3.000,00€ 
- Ajuts de transport i incentius: 14.560,00€ 

 
Atès que per acord de la Junta de Govern de 18 de desembre de 2017 es va 

acceptar la referida subvenció pel mateix import i les mateixes característiques sol·licitades 
(núm. d’expedient UBI-05-2017). 
 

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 definitiva de les subvencions per a la 
realització del programa Ubicat, d’acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la 
inclusió social. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 21 de desembre de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència i 
que s’incorpora a l’expedient. 
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Vist que no hi ha sessió prèvia de la Junta de Govern i que és necessari, segons 

consta en l’expedient, aprovar la data d’inici del referit projecte, 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 com a data d’inici del projecte UBICAT 2017 el dia 21 de 
desembre de 2017.  

 
SEGON.- Habilitar les partides pressupostàries corresponents: 

 
- Despeses de personal: 124.800,00€ 
- Despeses de formació – contractació externa: 3.000,00€ 
- Despeses d’ajuts de transport i incentius: 14.560,00€ 

 
D’acord al que marca l’Ordre TSF/220/2017, de 22 de setembre s’ha de permetre la pista 
d’auditoria i per tant cal comptabilitzar les despeses amb codis comptables específics del 
programa Ubicat, 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: “Ubicat – UBI-05-2017” 
 

TERCER.- Comunicar el present Decret al Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya, així com als ajuntaments participants en el programa Ubicat 2017, perquè en tinguin 
coneixement i als 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. 
 

d) Decret núm. 377/17, de data 21 de desembre, relatiu a donar-se per assabentat del canvi 
de denominació de l’empresa Marsegur Seguretat Privada, S.A., empresa 
adjudicatària del contracte de servei de vigilància privada sense armes del Parc 
Torreblanca. 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern de data 28 de novembre de 2016 es 

va aprovar l’inici de l’expedient de contractació, per a la licitació per procediment obert, no 
harmonitzat i tramitació urgent, del contracte de servei de vigilància privada sense armes del 
Parc Torreblanca; i que per acord de la Junta de Govern de data 24 d’abril de 2017 es va aprovar 
l’adjudicació de l’esmentat contracte a l’empresa Marsegur Seguridad Privada, S.A. 

 
Atès que en data 21 de desembre de 2017 el delegat a Barcelona de l’empresa 

Marsegur Seguridad Privada, S.A. presenta a aquesta entitat documentació acreditativa del canvi 
de nom de la referida empresa, que passa a anomenar-se ara Novo Segur Seguridad Privada, 
S.A., tot mantenint el mateix NIF; segons consta a l’expedient. 
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Vist l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics d’aquest Consell 
Comarcal, en data 21 de desembre de 2017, amb la conformitat de la Tècnica de Serveis 
Jurídics i diligència de proposta de la Gerència, que s’incorpora a l’expedient. 

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

consta en l’expedient, donar-ser per assabentat del canvi de denominació de la referida empresa, 
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.- Donar-se per assabentat del canvi de denominació de l’empresa 
Marsegur Seguretat Privada, S.A., empresa adjudicatària del contracte de servei de vigilància 
privada sense armes del Parc Torreblanca, que passa a anomenar-se “Novo Segur Seguridad 
Privada, S.A.” 

 
SEGON.- Comunicar el present Decret a l’empresa Novo Segur Seguridad 

Privada, S.A., perquè en tingui coneixement i als efectes. 
 

TERCER.- 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. 3/18, de data 9 de gener, relatiu a aprovar la subscripció d’un conveni 

de col·laboració amb el Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc del programa 
UBICAT 2017. 

 
“Vist que per Decret de Presidència núm. 326/2017, de 2 de novembre, es va 

aprovar la sol·licitud de subvenció al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de 
Catalunya per un import total de 142.360,00€ per al projecte UBICAT 2017, per atendre a 325 
persones amb una borsa d’hores d’orientació sol·licitades de 2.600, de conformitat amb el que 
disposen l’Ordre TSF/220/2017, de 22 de setembre i la Resolució TSF/2426/2017, d’11 
d’octubre; i d’acord amb el següent detall de subvenció per tipologia d’actuacions: 

 
- Actuacions d’orientació laboral: 104.000,00€ 
- Actuacions de coneixement de l’entorn productiu, apropament a les empreses i 

prospecció laboral: 20.800,00€ 
- Recursos per a la capacitació del personal tècnic: 3.000,00€ 
- Ajuts de transport i incentius: 14.560,00€ 

 
Atès que per acord de la Junta de Govern de 18 de desembre de 2017 es va 

acceptar la referida subvenció pel mateix import i les mateixes característiques sol·licitades 
(núm. d’expedient UBI-05-2017). 
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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 definitiva de les subvencions per a la 
realització del programa Ubicat, d’acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la 
inclusió social. 

 
Vist que per Decret de Presidència núm. 376/2017, de 21 de desembre, es va 

aprovar l’inici del projecte així com l’habilitació de les partides pressupostàries corresponents. 
 
Vist que d’acord a les pautes tècniques de gestió del programa, cal aprovar un 

conveni de col·laboració entre el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Consell Comarcal 
del Baix Llobregat, de conformitat amb el Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic. 

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

d’aquesta entitat en data 9 de gener de 2018, amb diligència de proposta de la Gerència i que 
s’incorpora a l’expedient. 
 

Vist que no hi ha sessió prèvia de la Junta de Govern i que és necessari, segons 
consta en l’expedient, aprovar l’esmentat conveni, 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 subscripció d’un conveni de col·laboració entre el Servei 
d’Ocupació de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix Llobregat en el marc del programa 
UBICAT, dins la convocatòria de l’any 2017, de conformitat amb la minuta de conveni que 
s’adjunta al present Decret i s’aprova simultàniament. 

 
SEGON.- Comunicar el present Decret als ajuntaments participants en el 

programa UBICAT 2017 i al Servei d’Ocupació de Catalunya perquè en tinguin coneixement i als 
efectes. 

 
TERCER.- Donar compte del present Decret en la propera sessió de la Junta de 

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

3.  Aprovar la subscripció amb la Fundació AGI i els Ajuntaments de la comarca d’un 
conveni de col.laboració per al desenvolupament d’una prova pilot de servei d’acolliment 
urgent per a dones víctimes de maltractaments i els seus fills i filles durant l’any 2018. 
 

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

“Vist que la necessitat d’un servei d’urgència per acollir de forma immediata 
dones i els seus fills/filles víctimes de la violència domèstica i/o de família – gènere, ve avalada 
per la constant demanda d’assistència immediata que sol·liciten aquelles dones que, a causa 
d’episodis greus de violència, han d’abandonar les seves llars de forma precipitada en la majoria 
dels casos o bé meditada, en altres, però amb característiques i objectius comuns: abandonar la 
llar on els cops, humiliacions, vexacions, etc. són i han estat, inclús durant anys, la tònica 
habitual. 
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Atès que davant d’aquesta situació a partir dels anys vuitanta el Govern de la 

Generalitat de Catalunya, a través del I Pla d’Actuació per la Igualtat d’Oportunitats, va començar 
a donar resposta a la necessitat social existent, iniciant la creació de cases d’acolliment per a 
dones maltractades, sense de moment crear serveis d’atenció d’urgència.  
 

Vist que pel que fa a les cases d’acollida el Decret 17/1994, de 16 de novembre, 
situa les cases d’acolliment per a dones maltractades com a un servei de tercer nivell 
especialitzat d’àmbit territorial autonòmic, sent la darrera normativa en la qual s’emmarca 
aquesta activitat la Llei 18/2003, de 4 de juliol.  
 

Vist que l’any 2008 el Parlament de Catalunya, a través de la Llei 5/2008, de 24 
d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, va aprovar un nou marc legal per 
donar resposta i eradicació a aquesta problemàtica tant punyent; determinant aquesta llei, entre 
d’altres aspectes, la xarxa d’Atenció i Recuperació Integral per a dones que pateixen violència, i 
sent un d’aquests recursos els serveis d’urgència d’atenció i acolliment de dones víctimes de 
violència; però tot i que aquesta llei atorga a la Generalitat de Catalunya la potestat per la creació 
i desenvolupament d’aquest tipus de recursos, fins a dia d’avui per diverses qüestions no els ha 
creat, per tant majoritàriament són les entitats socials les que els han creat i posat a disposició, 
en el nostre cas, per diversos municipis i/o Consells Comarcals. 
 

Vist que aquesta entitat havia mancomunat aquest servei mitjançant la 
subscripció d’un conveni de col·laboració amb la Llar Betania, entitat col·laboradora de Sant 
Feliu de Llobregat, extingint-se aquesta col·laboració arrel del tancament del servei; i que al llarg 
de l’any de 2017 els Ajuntaments de la comarca van traslladar a aquest Consell Comarcal la 
necessitat de coordinar un servei d’urgència per tal d’atendre les necessitats que es detecten a la 
comarca.  

 
Atès que la Fundació AGI des de l’any 2000 ha habilitat quatre serveis 

d’acolliment d’urgència per acollir a dones i els/les seus/seves fills i filles amb la màxima garantia 
d’atenció i seguretat, i que garanteix la reserva de 6 places per als municipis que s’acollin al 
conveni de referència. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat i Polítiques de 
Gènere d’aquesta entitat en data 22 de gener de 2018, amb diligència de proposta de la 
Gerència i que s’incorpora a l’expedient. 

 
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 subscripció de sengles convenis de col·laboració amb la 
Fundació AGI i els Ajuntaments de la comarca del Baix Llobregat per al desenvolupament d’una 
prova pilot del servei d’acolliment urgent per a dones víctimes de maltractaments i els seus fills i 
filles durant l’any 2018; de conformitat amb la minuta de convenis que s’incorporen a l’expedient i 
s’aproven simultàniament.  
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  SEGON.- Facultar a la Presidència d’aquest Consell Comarcal, per a la 
signatura dels documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 

TERCER.- Comunicar el present acord a la Fundació AGI i als ajuntaments de la 
comarca del Baix Llobregat, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 

QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri per a la seva ratificació.” 

 
Els/les presents per unanimitat aproven el present acord. 

 
ANNEX 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT I 
L’AJUNTAMENT XXXXX PER A PARTICIPAR DEL SERVEI D’ACOLLIMENT D’URGÈNCIA PER A 
DONES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA MASCLISTA I LES SEVES FILLES I FILLS 2018 AMB LA 
FUNDACIÓ AGI. 
 
PRIMER.- El Consell Comarcal del Baix Llobregat, durant l’any 2018, posa a disposició dels ajuntaments 
de la comarca que subscriuen aquest document de conveni de col·laboració la reserva de 6 places 
permanents per a dones soles o amb fills i filles víctimes de violència de gènere, per una estada màxima 
de 15 dies. Aquesta estada està orientada a la contenció de la urgència, la realització d’una valoració 
complerta de cada cas i la recerca d’un recurs més estable i definitiu, tant per la dona com per als seus 
fills i filles. 
 
SEGON.- El servei d’emergència està situat en pisos cèntrics dels municipis de Barcelona, Canet i 
Calella, i en casos determinats i sempre que el nivell d’ocupació ho permeti, l’acolliment es podrà realitzar 
a Tarragona o Reus. 
 
TERCER.- El Consell Comarcal coordinarà i participarà en el finançament d’aquest servei amb la 
Fundació Agi, amb el suport econòmic del contracte programa amb la Generalitat de Catalunya. Per a 
l’any 2018 assumirà el cost de 2.500€,  i el seguiment tècnic del programa amb personal del Consell 
Comarcal. 
 
QUART.- Els ajuntaments de la comarca que subscriguin el present conveni assumirà el següent cost en 
funció de la utilització del servei, a raó de: 
 

- Estada per dia i unitat familiar fins a tres fills.........................................48,25 €. 
- Estada per dia i unitat familiar amb més de tres fills..............................60,81 €. 

 
Aquests imports estan subjectes a l’exempció d’IVA d’acord amb l’article 20.3 de la Llei 37/1992, de 28 de 
desembre i l’exempció d’IVA de les activitats relacionades amb l’article 20.18è. 
 
L’ajuntament pagarà directament aquets imports a AGI, com a màxim 15 dies a partir de la finalització de 
l’estada. Es podrà realitzar el pagament d’una bestreta en el moment de la incorporació. 
El número de compte per al pagament serà: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
CINQUÈ.- L’Ajuntament facilitarà al Consell Comarcal la informació necessària de les persones derivades, 
per tal de poder fer l’explotació estadística de les dades del servei. 
 
SISÈ.- La vigència d’aquest conveni serà des de la seva aprovació fins el 31 de desembre de 2018. 
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4. Aprovar la subscripció d’un conveni amb l’Ajuntament de Pallejà, de col.laboració 
pel desenvolupament d’un projecte en el marc del Programa del suport al 
desenvolupament econòmic local 2017 del Servei d’Ocupació de Catalunya. 

 
Es llegeix la Proposta de la Presidència que transcrita literalment diu:  
 
“Vist que en el marc de la convocatòria de l’any 2016 que regulava la Resolució 

TSF/1965/2016, de 7 de juliol, publicada al DOGC número 7160, aquest Consell Comarcal va 
obtenir una subvenció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per a la contractació d’una 
nova Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL), la Sra. Rosa Maria Moya Jiménez, 
encarregada de detectar les necessitats de les empreses de la comarca, més concretament en 
aquells municipis més petits i amb una menor estructura de personal de les seves àrees de 
promoció econòmica i ocupació, per tal d’obtenir informació d’utilitat que serveixi per planificar i 
dissenyar les polítiques públiques a desenvolupar en l’àmbit de la promoció econòmica i 
l’ocupació, així com també establir la coordinació i disseny d’una xarxa de prospecció a la 
comarca, entre el conjunt de personal tècnic que ja realitza aquestes tasques, per tal de 
coordinar línies d’actuació, compartir metodologies i rendibilitzar recursos. 
 

Vist que en data 12 de juny de 2017 va sortir publicada al DOGC número 7388 
la Resolució TSF/1322/2017, de 25 de maig, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2017 
per a la concessió de subvencions destinades als Programes de suport al desenvolupament 
local, i que en marc d’aquesta nova convocatòria aquest Consell Comarcal en data 28 de juliol de 
2017 va presentar la sol·licitud de la pròrroga de contractació de la referida AODL per tal de 
donar compliment als objectius que presenta el seu pla de treball.  
 

Atès que en data 30 d’octubre de 2017 el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
ha notificat a aquesta entitat la resolució d’atorgament de la subvenció per a la pròrroga de la 
contractació de la referida AODL.  
 

Atès que el Consell Comarcal del Baix Llobregat va presentar i oferir els 
projectes i activitats recollides en el Pla de Treball de l’esmentada AODL als ajuntaments de la 
comarca, i que en data 20 de novembre de 2017 l’Ajuntament de Pallejà ha presentat a aquesta 
entitat petició formal per a requerir els Serveis de l’AODL del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat amb l’objectiu d’aprofundir en les necessitats formatives de les empreses i comerços 
del municipi de Pallejà, per tal de poder planificar els recursos formatius propis de l’Ajuntament 
de manera més adequada i adaptada a les necessitats del teixit productiu del territori. 
 

Atès que en data 16 de gener de 2018 aquest Consell Comarcal, una vegada 
analitzada la petició de l’Ajuntament de Pallejà, ha presentat una proposta de Projecte per a 
l’estudi de les “Necessitats formatives a les empreses de Pallejà”, que pretén avaluar quines són 
les necessitats formatives de les empreses del municipi per a poder planificar i oferir una oferta 
formativa que permeti formar als treballadors i qualificar-los per a poder millorar la seva 
ocupabilitat tenint en compte les característiques del mercat de treball. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 26 de gener de 2018, amb diligència de proposta de la Gerència i que 
s’incorpora a l’expedient, proposant la subscripció d’un conveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament de Pallejà per a la realització de l’estudi de referència en el marc del pla de treball 
de l’AODL Sra. Rosa M. Moya Jiménez.  
 

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 
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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 subscripció d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament 
de Pallejà en el marc del programa de suport al desenvolupament econòmic local de l’any 2017, 
promogut pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya; de conformitat amb la minuta de conveni 
que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament.  
 
  SEGON.- Facultar a la Presidència d’aquest Consell Comarcal, per a la 
signatura dels documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 

TERCER.- Comunicar el present acord a l’Ajuntament de Pallejà, perquè en 
tingui coneixement i als efectes. 
 

QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri per a la seva ratificació.” 
 
ANNEX 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE PALLEJÀ I EL CONSELL COMARCAL 
DEL BAIX LLOBREGAT  EN EL MARC DEL PROGRAMA DE SUPORT AL DESENVOLUPAMENT 
ECONÒMIC LOCAL 2017, PROMOGUT PEL SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA 
 
PRIMERA.- L’objecte d’aquest Conveni és establir els termes de col·laboració entre l’ajuntament de 
Pallejà i el Consell Comarcal del Baix Llobregat, per a la realització del Projecte de  “Necessitats 
formatives a les empreses de Pallejà” com una actuació pròpia del Pla de Treball de l’AODL, regulat per 
l’Ordre EMO/258/2014, de 5 d'agost. 
 
SEGONA.- En data 20 de desembre de 2016 el Consell Comarcal del Baix Llobregat va donar inici al 
programa AODL prorrogat en data 20 de desembre de 2017. 
 
TERCERA.- El Consell Comarcal del Baix Llobregat serà l’entitat responsable de realitzar la justificació 
econòmica i tècnica de les actuacions davant del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. Disposarà de 
dos mesos des de la finalització del programa AODL 2017 per justificar la correcta realització de les 
actuacions i les despeses generades. 
 
La justificació de les despeses es farà mitjançant el procediment previst a l’Ordre  EMO/258/2014, de 5 
d'agost,, i la Resolució TSF/1322/2017, de 25 de maig. 
 
QUARTA.- Les despeses que s’originen per a la gestió del Programa AODL regulat per l’odre 
EMO/258/2014, de 5 d'agost, i concretament les activitats a desenvolupar en el projecte a realitzar al 
municipi de Pallejà estan dins del pressupost de despeses del Consell Comarcal per a l’any 2018. Les 
partides són: 
 
2410.13108 Retribució AODL PE 2017  
2410.16033 SS personal AODL Prom. Econ. 2017 
 
 
CINQUENA.- L’Ajuntament de Pallejà actuant com a entitat col·laboradora del programa AODL 2017 que 
gestiona el Consell Comarcal del Baix Llobregat s’obliga a:   
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 Posar a disposició del programa les instal·lacions i espais necessaris per al 
desenvolupament de les accions de seguiment i coordinació tècnica dels serveis que es 
presenten al seu municipi. 
 

 Posar a disposició de la tècnica AODL del Consell Comarcal de tota la informació necessària 
per a la correcta execució del projecte. Especialment relativa a les dades de les empreses i 
la informació relativa a la gestió d’ofertes i demanes. 

 
 Totes les accions que es desenvolupin en el marc d’aquest Conveni hauran de ser 

senyalitzades conforme es determinen a la corresponent normativa reguladora del Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya i del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
d’acord a la Base 24 de l’Ordre EMO/258/2014, de de 5 d'agost, i la Resolució 
TSF/1322/2017, de 25 de maig. 

 
 Treballar coordinadament amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat per a assolir els 

objectius que s’han fixat per al desenvolupament del Programa AODL 2017. Així com també 
vetllar per què la realització de les accions, el seu contingut, la seva metodologia i la seva 
temporalització s’adeqüin a la normativa que regula la realització d’aquestes accions. 

 
 Els responsables tècnics del projecte per part de l’ajuntament de Pallejà  i del Consell 

Comarcal del Baix Llobregat es reuniran de manera periòdica, d’acord a les convocatòries 
que realitzi el Consell Comarcal del Baix Llobregat, per fer un seguiment i control de la 
prestació de serveis, així com de l’execució global del programa. 

 
 De la mateixa manera, les entitats es comprometen a respondre solidàriament de les 

responsabilitats pecuniàries derivades de l’incompliment d’aquesta clàusula, excepte en el 
cas que la responsabilitat derivi exclusivament per l’actuació negligent de l’entitat 
contractant. 

SISENA.-  Ambdues parts fan constar, de manera expressa, que compliran amb el que disposa la 
normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, abstenint-se de fer cap mena de 
tractament de les dades personals de que disposin com a conseqüència de l’aplicació d’aquest Conveni. 
De la mateixa manera es comprometen a no cedir a tercers les dades esmentades o els arxius que les 
contenen, així com a guardar estricta confidencialitat sobre les mateixes d’acord amb la Llei orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el Reial Decret 1720/2007, de 
21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de 
Dades de Caràcter Personal, i resta de normativa concordant. 

Així mateix, s’obliguen a guardar sigil respecte de les dades de caràcter personal de les quals tingui 
coneixement per raó de la prestació objecte del present conveni, obligació que subsistirà encara després 
de la finalització d’aquest conveni, de conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de 
protecció de dades de caràcter personal.   
 
SETENA.-  El present Conveni té naturalesa administrativa i regeix en la seva interpretació i 
desenvolupament l’ordenament jurídic administratiu. 
 
Les parts es comprometen a respectar la normativa específica vigent relativa a les actuacions que s’han 
de desenvolupar i en tot allò no regulat aquest conveni, serà d’aplicació l’Ordre EMO/258/2014, de 5 
d'agost, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al programa 
de Suport al Desenvolupament Local. 
 
VUITENA.- La vigència d’aquest conveni serà des de la seva signatura i fins a la data de finalització del 
projecte “Necessitats formatives a les empreses de Pallejà” que es desenvolupa fins al proper 31 de juliol 
de 2018. 
 
NOVENA.- L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la 
seva resolució. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que 
la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant l’altra part. 
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La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós 
administratiu.  
 
El present conveni es podrà extingir per les causes següents:  
 
-       Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
-       Per mutu acord de les parts signatàries. 
 
DESENA.- En cas que sorgeixen discrepàncies en la interpretació o execució del present conveni seran 
resoltes pels òrgans de govern de les parts signatàries i, en darrera instància, atesa la naturalesa 
administrativa del present conveni, seran resoltes pel jutjat de l’ordre jurisdiccional administratiu que 
correspongui. 

 
Els/les presents per unanimitat aproven el present acord. 

 
5. Aprovar la subscripció de sengles convenis amb els Ajuntaments participants, de 
col.laboració en les actuacions previstes en el marc del projecte Treball i Formació 2017. 
 

Es llegeix la Proposta de la Presidència que transcrita literalment diu:  
 
“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; i que en data 15 de 
setembre de 2017 va sortir publicada al DOGC número 7455 la Resolució TSF/2162/2017, d’1 de 
setembre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2017 per a la concessió de subvencions 
per al programa de Treball i Formació. 

 
Vist que per Decret de Presidència núm. 297/2017, de 4 d’octubre, es va 

aprovar la sol·licitud de la referida subvenció al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per un 
import total de 638.040,20€ i distribuït per línies d’actuació; i que per acord de la Junta de Govern 
de 4 de desembre de 2017, es va acceptar la referida subvenció, d’acord amb la següent 
distribució: 
 

Línia de 
subvenció 

Nombre 
contractes 

Subvenció 
sol·licitada 

experiència laboral 

Subvenció 
sol·licitada acció 

formativa 

Subvenció 
total 

COOR  2 56.000,00  0,00  56.000,00 
DONA 12 8 150.080,00 3.664,80  153.744,80 
PANP 6 19 178.220,00 8.703,90 186.923,90 
PANP 12 8 150.080,00 3.664,80 153.744,80 
PRMI 6 5 46.900,00 2.290,50 49.190,50 
PRMI 12 2 37.520,00 916,20 38.436,20 
TOTAL 44 618.800,00 19.240,20 638.040,20 
 

Atès que en data 22 de desembre de 2017 el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat va donar inici al programa Treball i Formació 2017, i que, un cop iniciat el programa i 
per tal de regular la prestació de serveis que realitza aquesta entitat, s’ha d’aprovar un conveni 
de col·laboració amb cadascun dels ajuntaments que han sol·licitat la participació en el referit 
programa, d’acord amb l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 30 de gener de 2018, amb diligència de proposta de la Gerència i que 
s’incorpora a l’expedient. 

 
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. 



15 - 26 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció de sengles convenis de col·laboració amb els 
Ajuntaments d’Abrera, Begues, Castellví de Rosanes, Cervelló, Collbató, Corbera de Llobregat, 
El Papiol, Pallejà, la Palma de Cervelló, Sant Climent de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, 
Sant Just Desvern, Torrelles de Llobregat i Vallirana, en la prestació de serveis comarcals en el 
marc del Programa Treball i Formació 2017; de conformitat amb la minuta de convenis que 
s’incorporen a l’expedient i s’aproven simultàniament.  
 
  SEGON.- Facultar a la Presidència d’aquest Consell Comarcal, per a la 
signatura dels documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 

TERCER.- Comunicar el present acord als ajuntaments que participen en el 
referit projecte, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 

QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri per a la seva ratificació.” 
 
ANNEX 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT D’ABRERA I EL CONSELL COMARCAL 
DEL BAIX LLOBREGAT  EN EL MARC DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 2017, PROMOGUT 
PEL SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA 
 
PRIMERA.- L’objecte d’aquest Conveni és establir els termes de col·laboració entre l’ajuntament d’Abrera 
i el Consell Comarcal del Baix Llobregat, per a la realització del Programa Treball i Formació 2017, regulat 
per l’Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre. 
 
SEGONA.- En data 22 de desembre de 2017 el Consell Comarcal del Baix Llobregat ha donat inici al 
programa Treball i Formació 2017 amb la contractació del personal de la Línia PANP, PRMI, DONA I 
COOR que s’han incorporat totes abans del 31 de gener de 2018, data límit per donar inici a totes les 
contractacions. 
TERCERA.- El Consell Comarcal del Baix Llobregat prestarà els serveis següents al municipi de Abrera, 
d’acord a la petició formulada per l’ajuntament d’ Abrera: 
 
a). Projecte comarcal de suport administratiu i en l’atenció directa al públic. 

1 contracte de la línia PANP, de 6 mesos de durada. 

Descripció de les tasques: 
 
Agent de Polígon Industrial. Relació de tasques: 

 

 Actualitzar les dades de les empreses ubicades als polígons 

 Identificar les naus industrials buides 

 Recollir la informació dels agents i immobiliàries que gestinen les naus buides 

 Elaborar documentació amb la informació recollida 
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b). Projecte comarcal d’assessorament i sensibilització en accions cíviques i mediambientals 
 

1 contracte línia PANP, de 6 mesos de durada. 

Descripció de tasques: Agent Cívic/a. Tasques: 

 Donar informació de sensibilització contra l’abandonament de fems de gos a zones concretes del 
municipi 

 
 Realitzar un cens de cases amb gos sense censar al municipi centre i les urbanitzacions 

 
 Detectar zones del municipi conflictives per la brutícia generada pels animals 
 
 Introducció de dades informàtiques 

 
 Prestar suport a l’equip de treball de Medi Ambient 

 
QUARTA.-  Per a la prestació del servei sol·licitat per l’ajuntament d’Abrera el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat utilitzarà un total de dos persones que dedicaran el 100% de la seva jornada laboral a 
desenvolupar les tasques previstes en el municipi d’Abrera. 
 
CINQUENA.- El Consell Comarcal del Baix Llobregat serà l’entitat responsable de la gestió de la formació 
professionalitzadora atorgada pel desenvolupament del Programa Treball i Formació 2017 i autoritzada 
pel SOC. 
 
Aquesta formació és el mòdul formatiu MF0973_1: Enregistrament de dades, dins del certificat de 
professionalitat (ADGG0508) Operacions d’enregistrament i tractament de dades i documents, i amb una 
durada total de 90 hores.  
 
El Consell Comarcal del Baix Llobregat, mitjançant la subvenció atorgada pel Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya contractarà els serveis externs d’una empresa o professional per a la impartició de la formació 
detallada anteriorment. 
Les persones contractades tant en la Línia PNAP, PRMI I DONA, hauran de realitzar de manera 
obligatòria aquesta formació dins del seu horari laboral. 
 
SISENA.-  L’ajuntament d’ Abrera com a contraprestació econòmica per la realització dels serveis que 
farà el Consell Comarcal del Baix Llobregat haurà d’abonar la quantitat de 2.008,00€-   
Aquest import contempla les indemnitzacions per finalització de contracte de les persones contractades 
en el projecte, la formació en prevenció de riscos laborals, les revisions mèdiques, les visites tècniques de 
coordinació de la prevenció de riscos laborals i la gestió i coordinació que realitza el Consell Comarcal del 
Baix Llobregat per a la prestació dels serveis sol·licitats. 
 
El Consell Comarcal haurà de presentar la justificació de la contractació realitzada (la part proporcional 
del salari i indemnització del personal tècnic de la unitat de coordinació i gestió) i de les despeses 
executades segons els antecedents d’aquest conveni (apartat novè), així com les despeses realitzades 
d’indemnitzacions per finalització de contracte de les persones contractades en el projecte, la formació en 
prevenció de riscos laborals, les revisions mèdiques, les visites tècniques de coordinació de la prevenció 
de riscos laborals i altres despeses de gestió i coordinació. 
 
L’Ajuntament d’Abrera realitzarà el pagament d’aquests 2.008,00€  abans del XX de XXl de 2018. 
 
SETENA.-  L’Ajuntament d’Abrera es farà càrrec de les despeses que es puguin originar per baixes per 
malaltia, incapacitat temporal o qualsevol altra concepte no subvencionable pel SOC, de les persones que 
prestaran els serveis en el seus municipis, i que no siguin acceptades en la justificació econòmica que el 
Consell Comarcal del Baix Llobregat realitzarà al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya un cop finalitzat 
el projecte. 
 
Un cop el Consell Comarcal del Baix Llobregat realitzi la justificació econòmica notificarà a l’ajuntament 
d’Abrera si cal fer front a alguna despesa no prevista inicialment en el present conveni.  
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VUITENA.- El Consell Comarcal del Baix Llobregat serà l’entitat responsable de realitzar la justificació 
econòmica i tècnica de les actuacions davant del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. Disposarà de 
dos mesos des de la finalització del programa per justificar la correcta realització de les actuacions i les 
despeses generades. 
 
La justificació de les despeses es farà mitjançant el procediment previst a l’Ordre TSF/296/2016, de 2 de 
novembre i la Resolució TSF/2162/2017, d’1 de setembre. 
 
NOVENA.- Les despeses que s’originen per a la gestió del programa Treball i Formació 2017, regulat per 
l’Ordre TSF/296/2016, són les que es detallen a continuació i que estan dins del pressupost de despeses 
del Consell Comarcal per a l’any 2017 i 2018:  
 
Partida 241.13112 – Ret. Pers.2016/PANP.Treball i Formació 
Partida 241.13113 – Ret. Pers. 2016/PRMI. Treball i Formació 
    2017/DONA. Treball i formació  
Partida 241.13114 – Ret. Pers. 2016/COOR. Treball i Formació 
Partida 241.16012 – SS Personal.2016/PANP Treball i Formació 
Partida 241.16013 – SS Personal.2016/PRMI Treball i Formació 
Partida 241.16014 – SS Personal.2016/COOR Treball i Formació 
Partida 241.16212 – Formació 2016/PANP Treball i Formació 
Partida 241.16213 – Formació 2016/PRMI Treball i Formació 
 
DESENA.- L’Ajuntament d’Abrera actuant com a entitat col·laboradora del programa Treball i Formació 
2017 que gestiona el Consell Comarcal del Baix Llobregat s’obliga a:   
 

 Posar a disposició del programa les instal·lacions i espais necessàries per al 
desenvolupament de les accions de seguiment i coordinació tècnica dels serveis que es 
presenten al seu municipi. 

 
 Proveir del material, el vestuari i els elements de seguretat i salut laboral necessaris a les 

persones que executaran els serveis a prestar i que han estat contractactades en el marc 
del projecte Treball i Formació 2017, necessaris segons els riscos als quals s’exposen en la 
seva activitat laboral. 

 
 Totes les accions que es desenvolupin en el marc d’aquest Conveni hauran de ser 

senyalitzades conforme es determinen a la corresponent normativa reguladora del Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i del 
Fons Social Europeu d’acord a la Base 24 de l’Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre i la 
Resolució TSF2162/2017, de l’1 de setembre. 

 
 Treballar coordinadament amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat per a assolir els 

objectius que s’han fixat per al desenvolupament del Programa Treball i Formació 2017. Així 
com també vetllar per què la realització de les accions, el seu contingut, la seva metodologia 
i la seva temporalització s’adeqüin a la normativa que regula la realització d’aquestes 
accions. 

 
 Els responsables tècnics del projecte per part de l’ajuntament d ‘Abrera  i del Consell 

Comarcal del Baix Llobregat es reuniran de manera periòdica, d’acord a les convocatòries 
que realitzi el Consell Comarcal del Baix Llobregat, per fer un seguiment i control de la 
prestació de serveis, així com de l’execució global del programa. 

 
 De la mateixa manera, les entitats es comprometen a respondre solidàriament de les 

responsabilitats pecuniàries derivades de l’incompliment d’aquesta clàusula, excepte en el 
cas que la responsabilitat derivi exclusivament per l’actuació negligent de l’entitat 
contractant.  

ONZENA.- L’Ajuntament d’ Abrera, d’acord amb l’establert en l’article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals i en el Reial decret 171/2004 de 30 de gener, farà arribar al Consell Comarcal del Baix Llobregat 
la documentació següent, amb l’objectiu de garantir les condicions de seguretat i salut dels treballs que es 
duran a terme en les seves instal·lacions: 
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 Nom i telèfon de la persona responsable de coordinació o prevenció de riscos laborals en 
l’ajuntament. 

 Informació sobre els riscos que puguin afectar a les persones treballadores del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat en el centre de treball on prestaran els serveis, de les zones on 
puguin accedir i prestar els serveis. 

 Mesures de prevenció i protecció que es precisin per a eliminar o reduir els riscos derivats 
de les condicions de treball pròpies del seu centre de treball. 

 El certificat de lliurament d’EPIS (equips de protecció individual) de cada persona 
treballadora amb els equips de protecció individual necessaris segons els riscos als quals 
s’exposa en la seva activitat laboral signat per les persones que desenvolupen les tasques. 

 Les mesures que han d’aplicar-se quan es produeixi una situació d’emergència. 
 Les instruccions en prevenció de riscos laborals o qualsevol altra informació que pugui ser 

d’interès a fi de coordinar les activitats de forma efectiva en el seu centre de treball. 

DOTZENA.- El Consell Comarcal del Baix Llobregat farà arribar a l’ajuntament d’Abrera la següent 
documentació relativa a les persones que prestaran el servei sol·licitat: 

 Alta a la seguretat social. 
 Avaluació de riscos laborals específics o relacionats al servei a prestar. 
 Certificat de la formació rebuda el primer dia de feina sobre prevenció de riscos laborals. 
 Document signat per la persona treballadora sol·licitant el reconeixement mèdic. 

TRETZENA.- Ambdues parts fan constar, de manera expressa, que compliran amb el que disposa la 
normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, abstenint-se de fer cap mena de 
tractament de les dades personals de que disposin com a conseqüència de l’aplicació d’aquest Conveni. 
De la mateixa manera es comprometen a no cedir a tercers les dades esmentades o els arxius que les 
contenen, així com a guardar estricta confidencialitat sobre les mateixes d’acord amb la Llei orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el Reial Decret 1720/2007, de 
21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de 
Dades de Caràcter Personal, i resta de normativa concordant. 

Així mateix, s'obliguen a guardar sigil respecte de les dades de caràcter personal de les quals tingui 
coneixement per raó de la prestació objecte del present conveni, obligació que subsistirà encara després 
de la finalització d'aquest conveni, de conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de 
protecció de dades de caràcter personal.   

CATORZENA.- El present Conveni té naturalesa administrativa i regeix en la seva interpretació i 
desenvolupament l’ordenament jurídic administratiu. 
 
Les parts es comprometen a respectar la normativa específica vigent relativa a les actuacions que s’han 
de desenvolupar i en tot allò no regulat aquest conveni, serà d’aplicació 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. 
 
QUINZENA.-  La vigència d’aquest conveni serà des de la seva signatura i fins a la data de finalització del 
projecte Treball i Formació 2017, que es desenvolupa fins al proper 30 de gener de 2019. 
 
SETZENA.- L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la 
seva resolució. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que 
la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant l’altra part. 
La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós 
administratiu.  
 
El present conveni es podrà extingir per les causes següents:  
 
-       Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
-       Per mutu acord de les parts signatàries. 
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DISSETENA.- En cas que sorgeixen discrepàncies en la interpretació o execució del present conveni 
seran resoltes pels òrgans de govern de les parts signatàries i, en darrera instància, atesa la naturalesa 
administrativa del present conveni, seran resoltes pel jutjat de l’ordre jurisdiccional administratiu que 
correspongui. 

 
Els/les presents per unanimitat aproven el present acord. 
 

6. Aprovar una modificació del contracte de servei de recollida selectiva de vidre, 
paper, cartró i envasos lleugers adjudicat a l’empresa Corporació CLD, S.U.T.R.L, SL. 

 
Es llegeix la Proposta de la Presidència que transcrita literalment diu:  
 
“Vist que mitjançant acord de Junta de Govern d’1 de febrer de 2016 es va 

aprovar l’inici de l’expedient per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert harmonitzat, del 
contracte del servei de recollida selectiva del vidre, paper, cartró i envasos lleugers en la via 
pública i en generadors singulars en quatre municipis de la comarca del Baix Llobregat, a 
dipositar en les plantes de tractament de Daniel Rosas, S.A. al Prat de Llobregat el vidre, Stora 
Enzo en Castellbisbal el paper i cartró i la planta de triatge d’Hostalets de Pierola el envasos 
lleugers; i que per Decret de la Presidència 77/2016, de 3 de maig, es va adjudicar el referit 
contracte a l’empresa Corporación CLD, S.U.T.R, S.L. 
 

Atès que l’import a facturar anualment previst és de 134.245,56€, sense IVA, 
admetent-se una possible modificació de contracte motivada per una major recollida de residus 
del 33%, és a dir de 44.301,03€; i que transcorregut l’any 2017 l’import facturat pel contractista 
ha estat el següent:  
 
Mes € sense IVA 
Gener 11.433,46 
Febrer 10.659,86 
Març 11.242,09 
Abril 11.352,77 
Maig 12.163,23 
Juny 12.071,83 
Juliol 12.164,18 
Agost 11.799,38 
Setembre 11.332,91 
Octubre 11.265,02 
Novembre 11.539,93 
Desembre 11.073,80 
Total facturat 138.098,46 

 
Atès la clàusula 34 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 en els supòsits i en la forma prevista en el Títol V del Llibre I 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, de conformitat amb l’article 219 de dit referit text legal.  
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics d’aquesta entitat en data 
25 de gener de 2018, amb la conformitat de la Tècnica de Serveis Jurídics i diligència de 
proposta de la Gerència, que s’incorpora a l’expedient, proposant la modificació del contracte de 
referència en el sentit d’incrementar-lo en un import, sense IVA, de 3.852,90€/any, atès que el 
servei s’ha prestat satisfactòriament i s’ha acreditat amb els tiquets dels centres de descàrrega i 
la presentació de la factura per part de l’empresa, acceptant aquesta la modificació del referit 
contracte. 
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Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels 

següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la modificació del contracte del servei de recollida selectiva del 
vidre, paper, cartró i envasos lleugers en la via pública i en generadors singulars en quatre 
municipis de la comarca del Baix Llobregat subscrit amb l’empresa Corporación CLD, Servicios 
Urbanos de Tratamiento de Residuos, S.L., amb NIF B08173411, en el sentit d’incrementar-lo en 
un import, sense IVA, de 3.852,90€/any com a resultat d’una recollida de residus superior a la que 
estava prevista; de manera que l’anualitat del contracte restarà finalment en un import de 
138.098,46€ sense IVA. 
 

SEGON.- Aprovar la factura núm. 12-5240-17, de data 31/12/17, per import de 
11.073,80€ + 1.107,38€ d’IVA = 12.181,18€ IVA inclòs de l’empresa Corporación CLD, Servicios 
Urbanos de Tratamiento de Residuos, S.L. en concepte del serveis de recollida selectiva 
corresponents al mes de desembre de 2017. 
 

TERCER.- Comunicar el present acord a l’empresa Corporación CLD, Servicios 
Urbanos de Tratamiento de Residuos, S.L., perquè en tingui coneixement i als efectes.” 

 
Els/les presents per unanimitat aproven el present acord. 

 
7. Aprovar el tancament amb informe favorable de diferents procediments 
d’inspecció biennal a instal.lacions destinades a activitats amb infants i joves de la 
comarca. 

Es llegeix la Proposta de la Presidència que transcrita literalment diu:  
 
“Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat, mitjançant la subscripció d’un 

conveni amb la Direcció General de Joventut, té diferents competències delegades entre les que 
es troba l’autorització, la inspecció, la sanció i la suspensió de les instal·lacions destinades a 
activitats amb infants i joves que regula les característiques i els requisits per a la realització 
d’activitats educatives en el temps lliure i activitats de lleure; en virtut del Decret 187/1993, de 27 
de juliol, de delegació de competències en matèria de joventut a les comarques.  
 

Atès que l’article 10.3 del Decret 140/2003, de 10 de juny, d’aprovació del 
Reglament d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves, estableix que, amb 
independència d’altres inspeccions puntuals, l’administració competent durà a terme cada dos 
anys, comptadors a partir de la data d’autorització o de presentació de la comunicació prèvia, 
una inspecció d’ofici de les instal·lacions del seu àmbit territorial, amb l’objectiu de verificar que 
continuen ajustant-se a la normativa. 
 

Vist que per acord de la Junta de Govern de 18 de setembre i 2 d’octubre de 
2017 es va aprovar l’inici dels expedients per al procediment d’inspecció biennal de les 
instal·lacions juvenil alberg Josep Manyanet del municipi de Begues, casa de colònies Can Mas 
del municipi de Torrelles de Llobregat, casa de colònies Can Rigol del municipi de Begues, 
alberg de joventut Cal Ganxo del municipi de Castelldefels i aula de natura Can Palòs del 
municipi de Sant Boi de Llobregat, respectivament, per tal de requerir als titulars la documentació 
i verificar que les instal·lacions compleixen amb tots els requisits pertinents per a la realització de 
les activitats; en el marc del Reglament d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves, 
aprovat pel Decret 140/2003, de 10 de juny.  
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Atès que un cop que els titulars van aportar la documentació que faltava i es va 
comprovar que s’havien resolt les deficiències, i que, d’acord amb els informes tècnics que 
s’incorporen a l’expedient, s’ha considerat que no hi ha cap contravenció normativa que impedís 
el desenvolupament de les activitats. 
 

Atès que quan es va visitar la instal·lació juvenil aula de natura Can Palòs del 
municipi de Sant Boi de Llobregat en data 1 de desembre de 2017 es va comprovar que havia 
hagut un canvi de la persona física titular i/o administradora, i que en data 25 de gener de 2018, 
amb número de registre d’entrada 524, es va rebre comunicació sol·licitant el canvi de la 
titularitat en la Sra. Laura Panicot i Costa,  qui realitza a partir d’aquell moment la tasca 
d’administradora.  
 

Vist els informes emesos pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament 
Estratègic i per la Coordinadora del Departament de Joventut d’aquesta entitat en data 24 i 25 de 
gener de 2018, amb diligència de proposta de la Gerència i que s’incorporen a l’expedient. 

 
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 el tancament dels expedients per al procediment d’inspecció 
biennal de les instal·lacions juvenils alberg Josep Manyanet del municipi de Begues, casa de 
colònies Can Mas del municipi de Torrelles de Llobregat, casa de colònies Can Rigol del municipi 
de Begues, alberg de joventut Cal Ganxo del municipi de Castelldefels i aula de natura Can 
Palòs del municipi de Sant Boi de Llobregat, ja que la documentació i la comprovació tècnica que 
s’ha fet de les referides instal·lacions compleixen amb tots els requisits pertinents per a la 
realització de les activitats; en el marc del Reglament d’instal·lacions destinades a activitats amb 
infants i joves, aprovat pel Decret 140/2003, de 10 de juny.  
 

SEGON.- Aprovar el canvi de titularitat de la instal·lació juvenil aula de natura 
Can Palòs del municipi de Sant Boi de Llobregat, constant com a nova persona titular la Sra. 
Laura Panicot i Costa. 

 
TERCER.- Facultar a la Presidència d’aquesta entitat per a la signatura dels 

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

QUART.- Notificar el present acord, en la part que correspongui, a l’alberg Josep 
Manyanet, a la casa de colònies Can Mas, a la casa de colònies Can Rigol, a l’alberg de joventut 
Cal Ganxo, a l’aula de natura Can Palòs i a la Sra. Laura Panicot i Costa, així com a la Direcció 
General de Joventut del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya, perquè en tinguin coneixement i als efectes.  
 

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

 
Els/les presents per unanimitat aproven el present acord. 
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8. Aprovar la renúncia parcial a la subvenció corresponent a un contracte de treball 
de la línia PRMI 6  del programa  Treball i Formació 2017. 

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

 
“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; i que en data 15 de 
setembre de 2017 va sortir publicada al DOGC número 7455 la Resolució TSF/2162/2017, d’1 de 
setembre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2017 per a la concessió de subvencions 
per al programa de Treball i Formació. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 297/2017, de 4 d’octubre, es va 
aprovar la sol·licitud de la referida subvenció al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per un 
import total de 638.040,20€ i distribuït per línies d’actuació; i que per acord de la Junta de Govern 
de 4 de desembre de 2017, es va acceptar la referida subvenció, d’acord amb la següent 
distribució: 
 
Línia de 
subvenció 

Nombre 
contractes 

Subvenció 
sol·licitada 
experiència laboral 

Subvenció 
sol·licitada acció 
formativa 

Subvenció 
total 

COOR  2 56.000,00  0,00  56.000,00 
DONA 12 8 150.080,00 3.664,80  153.744,80 
PANP 6 19 178.220,00 8.703,90 186.923,90 
PANP 12 8 150.080,00 3.664,80 153.744,80 
PRMI 6 5 46.900,00 2.290,50 49.190,50 
PRMI 12 2 37.520,00 916,20 38.436,20 
TOTAL 44 618.800,00 19.240,20 638.040,20 

 
Vist que durant els mesos de desembre de 2017 i gener de 2018 s’ha realitzat el 

procés de selecció, conjuntament amb les diferents oficines de treball del Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya, per cobrir els 42 contractes de treball a realitzar dins de l’actuació 
d’experiència laboral; i que un dels perfils de la línia de subvenció del PRMI 6 mesos que havia 
de prestar el projecte comarcal d’assessorament i sensibilització en accions cíviques i 
mediambientals dins del municipi de Vallirana no ha estat possible cobrir-lo, donat que dues les 
persones candidates que han participat en el procés de selecció no tenien el perfil adequat per 
desenvolupar les tasques previstes i la tercera ha rebutjat voluntàriament l’oferta de feina, per la 
qual cosa, al no tenir més candidats amb el perfil requerit per la normativa del programa, aquest 
lloc d’experiència professional ha quedat vacant i no es cobrirà. 
 

Atès que en data 20 de gener de 2018 el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
ha efectuat un ingrés en concepte de bestreta de la subvenció aprovada, que en el cas de la línia 
del PRMI 6 mesos ha estat d’un import total de 39.352,40€, que suposa el 80% de la subvenció 
aprovada; subvenció que correspon tant a les despeses de contractació de l’actuació 
d’experiència professional, com la part corresponent a la formació professionalitzadora. 
 

Atès que en aquesta línia d’actuació aquest Consell Comarcal tenia aprovats un 
total de 5 contractes i que la part proporcional que correspon al contracte que no s’ha cobert és 
d’un import total de subvenció de 9.838,10€, dels quals l’import de bestreta transferit pel Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya ha estat de 7.870,48€. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 29 de gener de 2018, amb diligència de proposta de la Gerència i que 
s’adjunta a l’expedient. 
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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 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. 
 

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

 
ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar la renúncia parcial de la subvenció atorgada pel Servei Públic 

d’Ocupació de Catalunya a aquest Consell Comarcal corresponent a un contracte de treball de la 
línia PRMI 6 mesos del programa de Treball i Formació 2017 per un import total de 9.838,10€ 
 

SEGON.- Retornar al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya l’import de 
7.870,78€ en concepte de bestreta percebuda per la contractació laboral que no es realitzarà 
dins de la línia PRMI 6 mesos. 
 
La devolució de la subvenció s’ha de fer efectiva, mitjançant transferència bancària, fent constar 
la referència “Consell Comarcal del Baix Llobregat, 2017/PRMI-6/SPOO/00073 – Resolució 
TSF/2162/2017. Subvenció no justificada” al compte corrent restringit d’ingressos del Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya: 
Compte corrent: 2100-1183-350200135636 
Codi IBAN: ES35 
 

TERCER.- Facultar a la Presidència d’aquesta entitat per a la signatura dels 
documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 

 
QUART.- Notificar aquest acord al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, 

juntament amb el comprovant de l’ingrés a l’adreça de correu electrònic 
tresoreria.soc@gencat.cat adreçat al Servei de Pressupostos i Gestió Econòmica–Secció de 
Tresoreria, així com al servei de Programes d’Oportunitats d’Ocupació a l’adreça 
treballiformacio.soc@gencat.cat, perquè en tingui coneixement i als efectes.” 

 
Els/les presents per unanimitat aproven el present acord. 

 
9.  Aprovar la sol.licitud de diferents recursos a la Diputació de Barcelona, en el marc 
del Catàleg de Serveis 2018 del Pla Xarxa de Governs Locals. 

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

 
“Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 26 de 

novembre de 2015 va aprovar el nou protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-
2019” i les disposicions que el desenvolupen, publicat al BOPB d’11 de desembre de 2015. 
  

Vist que la Diputació de Barcelona, per acord de la Junta de Govern de data 18 
de desembre de 2017, va aprovar el règim regulador aplicable al nou Catàleg de serveis per a 
l’any 2018, que és una relació completa i ordenada de recursos que, en el marc del Pla “Xarxa 
de Governs Locals 2016-2019”, aprova la Diputació de Barcelona amb la finalitat de satisfer les 
necessitats manifestades pels Governs locals. 
 
 

mailto:tresoreria.soc@gencat.cat
mailto:treballiformacio.soc@gencat.cat,
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Atès que, amb caràcter general, són destinataris dels recursos del Catàleg de 
serveis els municipis de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona, en tant que són els ens 
locals bàsics de l’organització territorial de Catalunya, però també tenen la consideració de 
destinataris, amb caràcter general, les comarques, les mancomunitats, les comunitats de 
municipis i els consorcis locals de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona, així com també, 
les entitats municipals descentralitzades. 
 

Atès que el Departament de Joventut d’aquesta entitat està integrat pel Servei 
Comarcal de Joventut i per l’Oficina Jove d’Emancipació del Baix Llobregat, respecte a la qual 
resulta necessari disposar dels recursos econòmics que té la Diputació de Barcelona per la seva 
implementació i per contribuir al finançament de les despeses de funcionament ordinari i dels 
serveis d'emancipació juvenil i per prestar el suport tècnic, les assessories, la formació i els 
recursos necessaris definits a la cartera de serveis. 
 

Atès que des del Departament de Serveis Socials d’aquesta entitat, i per tal de 
donar resposta a les diverses necessitats de millora contínua del Departament, es valora realitzar 
la sol·licitud del recurs tècnic “Supervisió per a responsables tècnics”, de suport al 
desenvolupament de la tasca de comandament dels càrrecs intermedis dels serveis socials dels 
ens locals, mitjançant un espai d'intercanvi i acompanyament, amb l'objectiu de millorar les seves 
habilitats i capacitats directives i de lideratge, així com facilitar un autodiagnòstic de les seves 
competències directives perquè es fixin objectius de millora realistes que puguin assolir amb 
suport. Ofereix la possibilitat de compartir i validar noves formes de gestió, i promoure nous 
enfocaments de treball entre els participants. 
 

Atès que per poder accedir als referits recursos cal formalitzar una sol·licitud a la 
Diputació de Barcelona via “Catàleg de serveis 2018”, d’acord amb els informes emesos per la 
Gerent i per la Coordinadora de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials d’aquesta entitat en data 24 i 25 
de gener de 2018, respectivament, amb diligència de proposta de la Gerència i que s’incorporen 
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. 

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

següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la sol·licitud del recurs econòmic per import de 30.000€ per al 
finançament en l’àmbit de joventut per impulsar l’Oficina Jove d’Emancipació del Baix Llobregat, 
en el marc de la convocatòria de la Diputació de Barcelona del Catàleg de serveis per a l’any 
2018, en el marc de la ”Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 
 

SEGON.-  Aprovar la sol·licitud del recurs tècnic “Supervisió per a responsables 
tècnics”, en el marc de la convocatòria de la Diputació de Barcelona del Catàleg de serveis per a 
l’any 2018, en el marc de la ”Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 
 

TERCER.- Facultar la Presidència per a la signatura de quants documents 
siguin necessaris per a la formalització dels present acord. 
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QUART.- Comunicar el present acord a la Diputació de Barcelona, acompanyant 
la documentació necessària per a la formalització de la present sol·licitud de subvenció, 
mitjançant la plataforma de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona, dins del Portal de 
tràmits i serveis dels ens locals i altres administracions.” 

 
Els/les presents per unanimitat aproven el present acord. 

 
10. Aprovar la distribució econòmica definitiva del finançament previst al conveni en 
matèria de serveis socials bàsics subscrit amb els Ajuntaments de menys de 20.000 
habitants de la comarca; vinculat al Contracte Programa 2016 per a la coordinació, 
cooperació i col·laboració amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya. 

 
Es llegeix la Proposta de la Presidència que transcrita literalment diu:  
 
“Vist que per acord plenari de 26 de setembre de 2016 aquest Consell Comarcal 

va aprovar la subscripció del Contracte-Programa 2016-2019 per a la coordinació, cooperació i 
col·laboració amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya, en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i polítiques 
d’igualtat i el protocol adjunt; i que, d’acord amb el que disposa el referit Contracte-Programa, el 
Consell Comarcal del Baix Llobregat actua com a ens gestor en matèria de serveis socials 
bàsics, rebent finançament previst per la cooperació financera del DTASF per als mateixos. 
 

Vist que per acord de la Junta de Govern de data 24 d’octubre de 2016, entre 
d’altres, es va aprovar la subscripció del conveni de col·laboració en matèria de Serveis Socials 
Bàsics entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i els municipis de l’Àrea Bàsica Comarcal de 
Serveis Socials del Baix Llobregat per a l’any 2016, en el marc de les fitxes 1, 2.1, 2.2 i 7 del 
Protocol Addicional 2016 del Contracte Programa. 
 

Atès que el referit conveni s’establia com a condició necessària per a percebre 
el corresponent finançament, que els ajuntaments havien de justificar prèviament les despeses 
davant d’aquest Consell Comarcal, així com l’assoliment dels compromisos recollits en el 
conveni; i en cas de no justificar-se es preveia una redistribució del finançament no justificat 
entre la resta de municipis en funció de la despesa certificada i els compromisos assolits. 
 

Atès que els municipis han presentat la corresponent certificació econòmica 
relacionada amb el conveni i que s’ha de procedir a la redistribució de les aportacions 
econòmiques no justificades en les partides específiques de desplaçaments, urgències socials, 
SAD social, programes d’atenció social i educativa davant les situacions de risc i programes de 
migracions i ciutadania, entre la resta de municipis en funció de la despesa corresponent. 
 

Vist l'informe emès en data 29 de gener de 2018 per la Coordinadora de l’Àrea 
Bàsica de Serveis Socials d’aquesta entitat, amb diligència de proposta de la Gerència i 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 la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i d’acord amb 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 
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ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la distribució econòmica definitiva als municipis relacionats a 
continuació del finançament que s’especifica, en concepte del conveni en matèria de serveis 
socials bàsics subscrit entre aquest Consell Comarcal i els municipis de menys de 20.000 
habitants de la comarca, vinculat a les fitxes 1, 2.1, 2.2 i 7 del Contracte Programa 2016-2019 
per a la coordinació, cooperació i col·laboració subscrit amb el Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, en matèria de serveis socials i altres 
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, i el protocol adjunt; d’acord amb el 
següent detall:  

 
SEGON.- Comunicar el present acord als ajuntaments esmentats, perquè en 

tinguin coneixement i als efectes oportuns.” 
 
Els/les presents per unanimitat aproven el present acord. 
 

11.- Precs i preguntes. 
 

No se’n formulen. 
 
 
I no havent-hi altres assumptes a tractar s’aixeca la sessió a indicació de la Presidència a les 
disset hores i quaranta–sis minuts, signant aquesta acta el President del Consell Comarcal 
juntament amb mi, el Secretari Accidental, que ho certifico.   

 
ENS LOCAL 

Equip 
professio-

nals  
Desplaça-

ments SAD Social Urgència 
Social 

Urgència 
Social 

Subministr. 
Llar 

Espais socio-
educatius 

Migracions 
i ciutadania 

 
SAD 

dependènci
a 

TOTAL 2016 

Aportació 
de 

l’Ajuntamt  
al CCBLL 
Comarcal 

Total a 
transferir 

2016 
  

Abrera 86.483,71 298,32 17.952,12 8.074,36  8.196,47 25.000,00 1.174,61 53.856,36 201.035,95 -2.871,00 198.164,95 
Begues 45.517,74 356,98 6.016,65 4.575,44  1.409,73   13.618,07 71.494,61 -2.871,00 68.623,61 
Castellví de Rosanes 21.165,75 282,27 3.502,67 1.217,15  1.885,33   8.282,92 36.336,09   36.336,09 
Cervelló 59.173,06 619,50 19.979,49 5.970,56  0,00 2.000,00  55.269,50 143.012,11 -1.435,00 141.577,11 
Collbató 36.414,19 519,01 8.739,01 2.967,41  4.754,96 10.000,00 1.174,61 19.154,85 83.724,04   83.724,04 
Corbera de Llobregat 100.139,03 1.192,09 10.986,46 9.899,29  16.811,09  1.174,62 36.547,99 176.750,57   176.750,57 
Pallejà 79.656,05 94,63 25.282,81 7.885,27  0,00 €   38.007,44 150.926,20 -2.871,00 148.055,20 
Palma de Cervelló, La 22.758,87 474,82 8.806,48 2.135,58  1.679,18  1.174,61 7.237,05 44.266,59   44.266,59 
Papiol, El 35.959,01 372,21 4.663,46 2.702,84  0,00 € 21.074,24  24.469,08 89.240,84   89.240,84 
Sant Climent de Llobregat 27.310,64 197,76 9.496,12 2.693,31  4.929,37   16.580,85 61.208,05 -1.435,00 59.773,05 
Sant Esteve Sesrovires 61.676,54 160,20 18.103,34 5.120,46  4.839,93 218,38  35.395,90 125.514,75   125.514,75 
Sant Just Desvern 113.794,35 0,00 42.302,93 10.589,70  0,00   94.891,93 261.578,91 -2.871,00 258.707,91 
Santa Coloma de Cervelló 53.483,34 0,00 14.857,07 5.585,24  5.388,56 7.500,00  11.949,56 98.763,77 -2.871,00 95.892,77 
Torrelles de Llobregat 43.924,62 264,95 14.438,36 3.966,07  3.470,27   12.741,30 78.805,57 -2.871,00 75.934,57 
Vallirana 111.518,46 113,65 33.021,66 9.837,32  29.855,11   48.116,94 232.463,14   232.463,14 
Consell Comarcal  62.155,81 1.844,61    16.804,26 35.902,55 2.104,36 118.811,59   118.811,59 

TOTALS 961.131,17 6.791,00 238.148,63 83.220,00  83.220,00 82.596,88 40.601,00 478.224,09 1.973.932,78 -20.096,00 1.953.836,78 


