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JUNTA DE GOVERN  
 
 

ACTA NÚM. 3/2018 
 
 

A la ciutat de Sant Feliu de Llobregat, el dia 19 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. 
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Sr. Juan Pedro Perez 
Sr. Jordi Martinez Vallmitjana 
Sr. Miquel Comino Haro 
Sr. Lluis Monfort Peligero 
 
CONSELLERS/ES QUE EXCUSEN ASSISTÈNCIA 
 
Sr. Jordi Gil Dorado 
Sr. Enric Carbonell Jorba 
Sra. Laia Flotats Bastardes 
 
GERENT 
 
Sra. Eugènia Garcia Puig 
 
SECRETARI ACCIDENTAL 
 
Sr. Lluís González Roig 
 
INTERVENTOR 
 
Sr. Francesc Roldan Burgos 
 



2 - 11 

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 2/2018, corresponent a la sessió del dia 5 de febrero  

 
Els/les presents aproven per unanimitat l’acta número 2/2018, corresponent a la sessió ordinària 
del dia 5 de febrero. 
 
2. Donar compte dels Decrets de Presidència que a continuació es relacionen: 
 
 

a) Decret núm. 375/17, de 21 de desembre, relatiu a aprovar la subscripció d’un 
conveni amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, de 
col.laboració per al finançament de la campanya anual de control i desinsectació 
corresponent a l’any 2017 del Servei de Control de Mosquits. 

 
“Vist que amb data 21 de desembre s’ha rebut a aquesta entitat l’acord del 

Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad del Gobierno de España, autoritzant al 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a concedir una subvenciò al Consell 
Comarcal del Baix Llobregat per la realització de la campanya anual de control de mosquits 
mitjançant el Servei de Control de Mosquits, corresponent a l’any 2017. 
 

Atès que des de la seva assumpció l’any 1988 fins l’any 2014 la Generalitat de 
Catalunya va fer efectiu aquest co-finançament realitzant les corresponents aportacions segons 
plans plurianuals en el marc del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya però que des de la 
desaparició d’aquesta via de finançament, les actuacions del Servei de Control de Mosquits no 
disposen de previsions estables, sent absolutament insuficients les aportacions que fan els 
municipis i les entitats beneficiàries dels seus serveis i no disposant el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, entitat sense previsions de finançament propi, de capacitat per garantir el seu 
manteniment. 
 

Vist que, amb caràcter general, l’atorgament de subvencions es regula en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en el Reial decret 887/2006, de 21 de 
juliol que la desenvolupa, dels quals alguns preceptes tenen caràcter  de bàsics, i en el capítol IX 
de la Llei de finances públiques de Catalunya, el Text refós de la qual va ser aprovat pel Decret 
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i que l’article 94.5 d’aquest últim disposa que 
excepcionalment, la concessió de subvencions es pot produir mitjançant acords, pactes, 
convenis i contractes amb entitats de dret públic o privat, si aquests mitjans són més eficients per 
a assolir els objectius fixats. 
 

Vist que anteriorment s’havia aprovat per acord plenari una minuta de conveni 
que ha estat modificat a partir de la participació del mateix del Gobierno de España, produïda a 
l’ampara de l’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola respecte a l’administració de la 
Generalitat de Catalunya, raó per la qual cal procedir a una nova aprovació del conveni modificat. 
 

Vist però que, ateses les instruccions del Departament de Salut, conforme cal 
entregar informe d’auditoria el dia 27 de desembre, i considerant que el conveni amb aquesta 
instrucció s’ha comunicat amb data 21 de desembre i sent els dies entre ambdues dates de 
caràcter no laboral resulta de difícil compliment l0’entrega en termini de l’informe d’auditoria, tot i 
que aquest es troba ja en fase de realització. 
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Atès que d’acord amb aquesta temporalitat i que la Presidència del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat disposa, mitjançant el seu règim de distribució competencial aprovat 
mitjançant acord plenari de 24 de juliol de 2015 i Decrets 151/2015 i 152/2015, d’igual data, de la 
possibilitat d’aprovar per raons d’urgència convenis de competència comarcal quan no hi hagi 
prevista en temps sessió de l’òrgan de govern corresponent, com és el cas, amb posterior 
ratificació. 
 

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

HE RESOLT 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni amb el Departament de Salut de 
la Generalitat de Catalunya, de col.laboració per al finançament de la campanya anual de control 
i desinsectació corresponent a l’any 2017 del Servei de Control de Mosquits, d’acord amb la 
minuta de conveni que s’adjunta com a part integrant del present Decret i s’aprova de forma 
simultània. 
 

SEGON.- Acceptar de manera expressa la subvenció de 525.000 euros prevista 
en l’esmentat conveni. 
 

TERCER.- Atesa la data de comunicació del document i contingut del conveni i 
les dificultats per donar compliment a les previsions relatives a l’auditoria de despeses, demanar 
al Departament de Salut de la Generalitat i al Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e 
Igualdad, segons correspongui,la pròrroga fins el dia 15 de gener de 2018 del termini per 
presentar l’informe d’auditoria, tot considerant també que d’acord al propi conveni es poden 
incorporar despeses fins a la data d’ú de gener del 2108. 
 

QUART.- Comunicar en temps i forma aquest Decret, juntament amb el conveni 
degudament signat, al Departament de Salut de la Generalitat i al Ministerio de Sanidad, Asuntos 
Sociales e Igualdad. 
 

CINQUÈ.- Donar compte del present Decret a la propera sessió de la Junta de 
Govern que se celebri, per a la seva ratificació, així com al Plenari per al seu coneixement.” 
 

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

b) Decret núm. 390/17, de 29 de desembre, relatiu a aprovar la renúncia al recurs  
Solucions d’administració digital, en el marc del pla Xarxa de governs locals 2016-
2019 de la Diputació de Barcelona. 

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

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

Vist que el Catàleg 2017 s'orienta preferentment als municipis i als consells 
comarcals, i té per objecte reforçar les competències locals i oferir respostes efectives al conjunt 
de la ciutadania. 

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

la cohesió social i l’atenció a les persones, a afavorir el desenvolupament econòmic local, a 
fomentar l’ocupació i a fer possible l’equilibri territorial i la sostenibilitat ambiental, sempre amb la 
voluntat última de reforçar l’autonomia dels governs locals. 
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Atès que el Consell Comarcal del Baix Llobregat ha començat la implantació de 
l’administració electrònica convertint els processos en paper en processos electrònics, per acord 
de la Junta de Govern de 30 de gener de 2017, entre d’altres, es va aprovar la sol·licitud del 
recurs econòmic Solucions d’administració digital, en el marc del pla «Xarxa de governs locals 
2016-2019» de la Diputació de Barcelona, per a la millora de l’organització del Consell Comarcal 
del Baix Llobregat. 

 
Atès que la concertació d’aquest recurs econòmic va estar aprovada però no 

s’ha pogut executar cap actuació ni seguiment del projecte tal i com es va presentar en la 
memòria explicativa de la sol·licitud del referit recurs, d’acord amb l’informe emès pel 
Responsable d’Informàtica i Noves Tecnologies i membre de la Comissió d’Administració 
Electrònica, Transparència i Comunicació d’aquesta entitat en data 22 de desembre de 2017, 
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.- Aprovar la renúncia del recurs econòmic Solucions d’administració 
digital, en el marc del pla «Xarxa de governs locals 2016-2019» de la Diputació de Barcelona, 
per a la millora de l’organització del Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
 

SEGON.- Comunicar el present Decret a la Diputació de Barcelona, 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. 

 
c) Decret núm. 392/17, de 29 de desembre, relatiu a aceptar la pròrroga del termini 

d’execució del Programa Complementari per a la Garantia del Benestar Social de 
la Diputació de Barcelona, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 

 
“Vist que per Decret de Presidència núm. 351/2017, de 1 de desembre, es va 

aprovar la sol·licitud a la Diputació de Barcelona d’una pròrroga del termini d’execució fins al dia 
30 de juny de 2018 del Programa Complementari per a la Garantia del Benestar Social, en el 
marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, i de la justificació corresponent, per al 
desenvolupament de les actuacions del referit programa. 

 
Atès que en data 21 de desembre de 2017 la Diputació de Barcelona ha 

comunicat a aquest Consell Comarcal que l'expedient número 2017/0002700, relatiu a 
l'aprovació de la proposta de pròrroga d'execució del programa complementari per a la Garantia 
del Benestar Social fins el 30 de juny de 2018 i de justificació fins el 30 de setembre de 2018, ha 
estat autoritzat per la Intervenció i la Secretaria de la Diputació de Barcelona. 
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Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials 
d’aquesta entitat en data 28 de desembre de 2017, amb la conformitat de l’Interventor general i 
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 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 pròrroga del termini d’execució del Programa 
Complementari per a la Garantia del Benestar Social de la Diputació de Barcelona, en el marc 
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, fins al dia 30 de juny de 2018, així com del termini 
de justificació del mateix fins al dia 30 de setembre de 2018. 
 

SEGON.- Comunicar el present Decret a la Diputació de Barcelona, així com a 
les diferents Àrees i/o Departaments d’aquest Consell Comarcal que estan desenvolupant o 
desenvoluparan actuacions emmarcades en l’atenció a la infància, en la inserció sociolaboral de 
persones en situació de vulnerabilitat o exclusió social i en la cohesió social i territorial, que 
formalitzin els instruments necessaris per a l’assignació de despesa elegible i l’execució de les 
actuacions concretes, segons les instruccions dels programa de referència i la Gerència de 
l’entitat, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 

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

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

 
d) Decret  núm. 6/18, de 17 de gener, relatiu a aprovar la relació de despeses de 

l’Oficina Local d’Habitatge corresponents a l’any 2017. 
 
“Vist que per acord de la Junta de Govern de 6 de març de 2017 es va aprovar 

la subscripció d'una addenda al conveni de col·laboració i encàrrec de gestió entre l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix Llobregat amb efectes per a l’any 2017 
per a l'assessorament i la gestió de serveis en matèria d'habitatge per mitjà de l'Oficina Local 
d'Habitatge situada en la comarca del Baix Llobregat, amb la finalitat de facilitar la proximitat a la 
ciutadania de les gestions i serveis relatius a l'habitatge; així com es va aprovar la dedicació del 
personal adscrit a l'oficina per a 2017. 

 
Atès que s’han de quantificar les tasques realitzades per l'Oficina Local d'Habitatge 

durant el període 01/01/17 – 31/12/17, prèvia a l’elaboració de la certificació justificativa, signada 
per l’Interventor, i que s’ha de trametre a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) com a 
condició necessària per a la percepció de la subvenció prevista en el referit conveni de referència; 
d’acord amb l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics d’aquesta entitat en data 17 de 
gener de 2018, amb diligència de proposta de la Gerència, que s’adjunta a l’expedient. 
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Vist que no hi ha previst sessió prèvia de la Junta de Govern i que és necessari, 
segons consta en l’expedient, aprovar la quantificació de les tasques realitzades per l'Oficina Local 
d'Habitatge, 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. 
 

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

HE RESOLT 
 

PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de l’Oficina Local d’Habitatge d’aquest 
Consell Comarcal corresponents a l’any 2017, per un import de 56.545,39€, d’acord amb el 
següent quadre:  

 
SEGON.- Aprovar la relació d’activitats realitzades per l’Oficina Local 

d’Habitatge d’aquest Consell Comarcal durant l’any 2017, d’acord amb el següent quadre i amb 
els conceptes que es detallen a continuació:  
 
Activitat realitzada - Serveis d'atenció al ciutadà Nombre 
Tasques d'assessorament i d'informació (atenció presencial) 1205 
Tasques d'assessorament i d'informació (atenció telefònica) 1153 
Tasques d'assessorament i d'informació (atenció telemàtica) 82 
Total 2017 2440 

 
 
Activitat realitzada conveni de col·laboració i encàrrec de gestions 
(model 2) 

Nombre 

Tramitació de sol·licituds de cèdules d’habitabilitat PRESENCIAL (sense 
inspecció tècnica)  112 

Tramitació de sol·licituds de cèdules d’habitabilitat TELEMÀTICA (sense 
inspecció tècnica)  0 

Tramitació de cèdules d’habitabilitat, AMB INSPECCIÓ TÈCNICA 
(no incloses als apartats anteriors)  0 

Tramitació d’ajuts per a la rehabilitació, inclosa la inspecció tècnica, PER 
A L’INTERIOR D’HABITATGES 0 

Tramitació d’ajuts per a la rehabilitació, inclosa la inspecció tècnica, PER 
A EDIFICIS UNIFAMILIARS I PLURIFAMILIARS 1 

Avaluació tècnica prèvia a la sol·licitud d’ajuts a la rehabilitació que 
inclou els informes tècnics previs a les obres de rehabilitació 
d’HABITATGES 

0 

Avaluació tècnica prèvia a la sol·licitud d’ajuts a la rehabilitació que 
inclou els informes tècnics previs a les obres de rehabilitació d’EDIFICIS 
d’ús residencial  

1 

Treballador/a €/any % Imputat Import 
projecte 

Categoria Hores 
setmanals 

Concepte/tasca i/o responsabilitat 

Montserrat  Camprubí Casas 35.223,32 100,00% 35.223,32 Administrativa 37,5 Atenció al públic i gestió d'expedients 

Ana Maranillo Nogal 35.455,67 10,00% 3.545,57 Administrativa 3,75 Atenció al públic i gestió d'expedients 

Rubén González Belloc 35.243,21 30,00% 10.572,98 Arquitecte tècnic 11,25 
Atenció al públic, gestió d'expedients i gestions 
tècniques 

Alfredo Santín Pérez 72.035,54 10,00% 7.203,52 Arquitecte tècnic 3,75 Coordinació OLH del C. C. Baix Llobregat 

Total despeses € -  OLH -  C. C. Baix Llobregat 2017 56.545,39    



7 - 11 

Avaluació tècnica prèvia a la sol·licitud d’ajuts a la rehabilitació que 
inclou els informes tècnics previs a les obres de rehabilitació d’EDIFICIS 
d’ús residencial AMB AVALUACIÓ DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
(no inclosos a l’apartat anterior) 

0 

Tramitació d’ajuts per al pagament del lloguer 319 
Tramitació de prestacions d’urgència especial 15 
Sol·licituds d'inscripció en el Registre de sol·licitants d'habitatges amb 
protecció oficial 276 

Tramitació de duplicats de cèdules d'habitabilitat 169 
Sol·licitud certificat d'aptitud de l'edifici 3 

 
TERCER.- Comunicar el present Decret a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, per al 

seu coneixement i als efectes escaients. 
   

QUART.- 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. 

 
e) Decret núm. 8/18, de 18 de gener, relatiu a autoritzar a l’Ajuntament de Sant Feliu de 

Llobregat la utilització del Parc Torreblanca, per a la celebració de la Festa del Roser. 
 

“Vist el conveni subscrit amb la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, actual Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), i els Ajuntaments de 
Sant Joan Despí, Sant Just Desvern i Sant Feliu de Llobregat per l’establiment del servei de 
manteniment i conservació del Parc Torreblanca, aprovat per acord del Ple d’aquesta entitat 
celebrat el 27 de maig de 1998. 

 
Atès que, d’acord amb el que preveu el pacte vuitè de l’esmentat conveni, 

correspon al Consell Comarcal del Baix Llobregat, com a propietari del Parc, l’atorgament 
d’autoritzacions per a la realització d’actes públics dins el recinte. 

 
Vist la sol·licitud presentada a aquest Consell Comarcal per l’Ajuntament de 

Sant Feliu de Llobregat per a la utilització de les instal·lacions i espais destinats a l’efecte del 
Parc Torreblanca per a la celebració el dia 28 de gener d’enguany de la Festa del Roser. 

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

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

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

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

 
Vist l’informe emès per l’Arquitecte tècnic d’aquesta entitat en data 18 de gener 

de 2018, amb diligència de proposta de la Gerència, i que s’adjunta a l’expedient. 
 
Vist que per acord de la Junta de Govern de data 19 de juliol de 2004 es va 

aprovar delegar en la Presidència les autoritzacions per a l’ús del Parc Torreblanca per a actes 
diversos. 

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

conferides 
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RESOLC 
 

PRIMER.- Autoritzar a l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat la utilització del 
Parc Torreblanca el dia 28 de gener de 2018, entre les 10:00 hores i les 14:00 hores (entre les 
08:00 i les 10:00 hores per muntar l’acte i aportar material sense necessitat de l’obertura total del 
parc, i de les 14:00 a les 15:00 hores per al desmuntatge), per a la celebració de la Festa del 
Roser, d’acord amb el document d’autorització que s’adjunta a l’expedient i s’aprova 
simultàniament. 
 

SEGON.- L’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat queda exempt en aquesta 
autorització al pagament del preu públic especificat en l’Ordenança de Preus Públics per a l’ús i 
ocupació dels diferents espais del Parc Torreblanca i la captació d’imatges al tractar-se l’ens 
promotor una Administració Pública, de conformitat amb l’article 5 de la referida Ordenança. 

 
TERCER.- Comunicar el present Decret als Ajuntaments de Sant Joan Despí, 

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

 
QUART.- Donar compte del 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’atorgament al Consell Esportiu del Baix Llobregat d’una llicència 
d’ocupació temporal d’espais de l’edifici num. 2 de la seu d’aquesta entitat. 
 

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

“Vist que el Ple del Consell Comarcal, en sessió celebrada el dia 15 de febrer de 
2016, va aprovar inicialment l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys o 
edificis d’ús públic del Consell Comarcal del Baix Llobregat i el Codi de Bones Pràctiques a 
seguir en la utilització de terrenys o edificis d’ús públic del Consell Comarcal del Baix Llobregat, 
que va esdevenir definitiva després del tràmit d’exposició pública en data 21 d’abril de 2016. 
 

Vist que constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o 
l'aprofitament especial de la via publica o dels edificis d'us públic que s'especifiquen a l'annex de 
les tarifes, inclosa l'activitat administrativa d'atorgament de les preceptives llicencies.  
 

Vist que segons l’article 57.1 del Decret 336/1988, de 17 de octubre, que aprova 
el Reglament de patrimoni del ens locals, l’ús privatiu és el constituït per l’ocupació directa o 
immediata d’una part del domini públic, de manera que limiti o impedeixi la utilització per altres 
interessats. En aquest cas el que planteja el sol·licitant és un ús privatiu, ja que l’ús de l’espai de 
referència per a la finalitat sol·licitada exclou ús simultani per altres. 
 

Vist el Decret 267/1990, de 8 de octubre, de regulació dels Consells Esportius, 
que estableix la conveniència de col·laboració dels Consells Esportius amb els corresponents 
Consells comarcals del territori. 
 

Vist que per acord de la Junta de Govern 20 de juny de 2016 es va atorgar a 
l’entitat Consell Esportiu del Baix Llobregat la llicència d’ocupació temporal dels espais de l’edifici 
NÚM. 2, d’acord amb l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys o 
edificis d’ús públic del Consell Comarcal del Baix Llobregat i el Codi de Bones Pràctiques a 
seguir en la utilització de terrenys o edificis d’ús públic del Consell Comarcal del Baix Llobregat, 
per un període de 2 anys, comptats a partir de la data de recepció de l’acord de referència i amb 
una taxa de 878,15€/mes, que s’haurà d’abonar per períodes trimestrals per un import de 
2.634,45€/trimestre. 
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Vist que en data 1 de febrer de 2018, amb núm. de registre d’entrada 683, el 

Consell Esportiu del Baix Llobregat va sol·licitar la renovació de la llicència d’ús dels espais de la 
planta 0 de l’edifici NÚM. 2 per un nou període de 2 anys, amb la finalitat d’utilitzar aquests 
espais per gestionar i coordinar les serveis esportius comarcals, atès que l’anterior llicència  
finalitza el 28 de juny de 2018. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador dels Serveis Tècnics d’aquesta entitat en 
data 1 de febrer de 2018, amb diligència de proposta de la Gerència i que s’incorpora a 
l’expedient, proposant atorgar la llicència d’ocupació temporal dels espais de referència a l‘entitat 
Consell Esportiu del Baix Llobregat, atès que la referida entitat ha estat utilitzant aquests espais 
sense cap incidència negativa i que d’altra banda aquest Consell Comarcal no té previsió d’ús 
per aquests espais a mig termini.  
 

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

 
ACORDS 

 
PRIMER.- Atorgar a l’entitat Consell Esportiu del Baix Llobregat, amb NIF 

G58014838, la llicència d’ocupació temporal dels espais de l’edifici NÚM. 2, d’acord amb 
l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys o edificis d’ús públic del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat i el Codi de Bones Pràctiques a seguir en la utilització de 
terrenys o edificis d’ús públic del Consell Comarcal del Baix Llobregat, aprovada definitivament 
en data 21/04/16 i publicada en el BOPB del mateix dia, que es detallen a continuació: 
 
Edifici NÚM. 2   
Espai Identificació Superfície m2 
P0-10-Oficina amb finestres Despatx 1  11,88 
P0.11.C-Oficina Antiga aula informàtica 1 22,47 
P0.11.E-Oficina Antiga aula informàtica 2 22,03 
P0-.11.W-Oficina Despatx 2 20,66 
P0.12-Oficina Despatx 3 17,08 
Ampliació P0. 11.C   7,00 
 Total 101,12 
   

 
SEGON.- Aquesta llicència s’atorga per un període de 2 anys, comptats a partir 

de la data 29/06/18 i amb una taxa de 878,15€/mes, que s’haurà d’abonar per períodes 
trimestrals per un import de 2.634,45 €/trimestre, que s’hauran d’abonar en el primers 5 dies de 
cada trimestre. S’haurà d’aprovar la corresponent liquidació. El pagament es podrà efectuar per 
qualsevol dels mètodes detallats a l’article 7é de l’Ordenança. En aquest sentit el compte bancari 
del CCBLL per fer-ho és:  
 

CAIXABANC 
ES12 2100 3089 0122 0008 7550 

 
TERCER.- Comunicar el present acord al Consell Esportiu del Baix Llobregat, 

perquè en tingui coneixement i als efectes escaients. 
 

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

Els/les presents per unanimitat aproven el present acord. 
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4. Aprovar l’assignació del personal que ha dut a terme diferents projectes de l’Àrea 
d’Igualtat de Gènere i Polítiques Socials l’any 2017. 
 

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

“Vist que l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques Socials desenvolupa actuacions 
vinculades als projectes relatius a l’àmbit social, la igualtat d’oportunitats, la lluita contra les 
discriminacions per raó de gènere i d’edat, i l’impuls de politiques dins del marc de l’educació, com serien: 
 

a. Desenvolupament del III Pla Transversal de Polítiques de Dones, que inclou les 
actuacions de la actes contra la violència masclista, la Marxa comarcal en contra de la 
violència masclista, les comissions de treball realitzades, l’elaboració dels informes de 
violència masclista al Baix Llobregat, la Jornada mercat de treball dones en 
commemoració del dia 8 de març, els Premis Edurecerca, el Premi Literari Delta i la 
Marxa conta la violència masclista i els cicles de conferencia dins del 40 anys de 
feminismes a Catalunya. 

b. Servei Comarcal d’informació i assessorament a dones, emmarcat en el contracte 
programa amb la Generalitat de Catalunya ICD, amb l’objectiu de prestar el que inclou 
l’assessorament jurídic i psicològic a dones de municipis de menys de 20.000 habitants, 
d’acord amb la llei 5/2008 de drets de les dones. 

c. Dinamització del Consell Consultiu de la Gent Gran i l’elaboració de projectes concrets 
com la Marxa de la Gent Gran. Les comissions de treball, la lluita contra l’exclusió 
social, la pobresa i l’aïllament i la Promoció de la salut i dependència. Aquest projecte 
està finançat per la Diputació de Barcelona mitjançant els fons de prestació social 2017, 
i cohesió social de la Diputació de Barcelona. 

d. La implementació del I Pla d’Igualtat Intern del Consell Comarcal del Baix Llobregat, 
actualment prorrogat fins el 31 de desembre de 2018. 

 
Vist que personal d’aquesta entitat desenvolupa de manera transversal tasques 

referides a diversos projectes. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials d’aquesta entitat en data 30 de gener de 2018, amb diligència de proposta de la Gerència i que 
s’incorpora a l’expedient. 
 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la imputació de costos del personal del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat que ha col·laborat en el desenvolupament dels diferents projectes que desenvolupa l’Àrea 
d’Igualtat de Gènere i Polítiques Socials d’aquesta entitat per a l’exercici 2017, i que a continuació 
s’especifiquen: 
 

 Desenvolupament del III Pla Transversal de Polítiques de dones al Baix Llobregat, 2017: 
 

 
 Servei  Comarcal d’Informació i Assessorament a Dones, SIAD 2017: 

 

PERSONAL CONCEPTE % màxim assignat Període 
Mª Amor Rodriguez Coordinació Tècnica 6% 

15% 
01/01/2017 al 31/08/2017 
01/09/2017 al 31/12/2017 

Mònica Chaves Matillas Tècnica 20% 01/01/2017 al 31/12/2017 
Montserrat Curtó  González Administrativa 20% 01/01/2017 al 31/12/2017 
Jorge  Martinez Escudero Tècnic Auxiliar 30% 01/09/2017 al 31/12/2017 
Encarna Galan Suport informàtic-Imatge  10% 01/01/2017 al 31/12/2017 
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 Dinamització del Consell Consultiu de la Gent Gran. Suport Projecte Bon Tracte persones 

Grans. Fons de prestació social 2017: 

 
 Jornada de Formació Professional – Baix Llobregat- Martorell: 

 
 

 VIII Jornades de Patrimoni Baix Llobregat: 

 
 

SEGON.- Comunicar el present acord al Departament d’Intervenció i de Recursos 
Humans, així com a l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques Socials d’aquesta entitat, perquè en tinguin 
coneixement i als efectes.” 
 

Els/les presents per unanimitat aproven el present acord. 
 
5. 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 trenta-dos minuts, signant aquesta acta el President del Consell Comarcal 
juntament amb mi, el Secretari Accidental, que ho certifico.   

PERSONAL CONCEPTE % màxim assignat Període 
Mª Amor Rodriguez Lázaro Coordinació Tècnica 10% 

20% 
01/01/2017 al 31/08/2017 
01/09/2017 al 31/12/2017 

Mònica Chaves Matillas Tècnica/Informadora 20% 01/01/2017 al 31/12/2017 
Montserrat Curtó Gonzalez Suport administratiu 15% 01/01/2017 al 31/12/2017 
Jorge Martinez Escudero Suport informàtic 20% 01/01/2017 al 31/12/2017 

PERSONAL CONCEPTE  % màxim assignat Període 
Mª Amor Rodriguez.Lázaro Coordinació Tècnica 10% 01/01/2017 al 31/12/2017 
Monica Chaves Matillas Tècnica Gent Gran 10% 01/01/2017 al 31/12/2017 

PERSONAL CONCEPTE % màxim assignat Període 
Mª Amor Rodriguez Lázaro Coordinació Tècnica 7% 01/01/2017 al 31/08/2017 
Encarna Galán Suport informàtic- imatge 5% 01/01/2017 al 31/08/2017 

PERSONAL CONCEPTE % màxim assignat Període 
Encarna Galan  Suport informàtic- imatge 20% 01/06/2017 al 31/12/2017 


