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JUNTA DE GOVERN  
 
 

ACTA NÚM. 4/2018 
 
 

A la ciutat de Sant Feliu de Llobregat, el dia 5 de març 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. Juan Pedro Perez 
Sr. Jordi Martinez Vallmitjana 
Sr. Miquel Comino Haro 
Sr. Lluis Monfort Peligero 
Sr. Enric Carbonell Jorba 
Sra. Laia Flotats Bastardes 
 
CONSELLERS/ES QUE EXCUSEN ASSISTÈNCIA 
 
Sr. Jordi Gil Dorado 
 
GERENT 
 
Sra. Eugènia Garcia Puig 
 
SECRETARI ACCIDENTAL 
 
Sr. Lluís González Roig 
 
INTERVENTOR 
 
Sr. Francesc Roldan Burgos 
 



2 - 40 

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 3/2018, corresponent a la sessió del dia 19 de febrero  

 
Els/les presents aproven per unanimitat l’acta número 3/2018, corresponent a la sessió ordinària 
del dia 19 de febrero. 
 
2. Donar compte dels Decrets de Presidència que a continuació es relacionen: 
 
 

a) Decret núm. 389/17, de data 29 de desembre, relatiu a aprovar l’expedient de 
modificació pressupostària  núm. 9/2017. 

 
“Vist que durant el darrer trimestre de l’execució del pressupost s’han atorgat 

diverses subvencions per finançar de manera conjunta amb el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat actuacions de la seva competència, per la qual cosa és de menester de dotar els 
crèdits necessaris per atendre les despeses que els són inherents. 
 

Atès que en la Junta de govern, de 4 de desembre de 2017, es va adoptar entre 
altres l’acord d’acceptació de la subvenció atorgada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
pel programa Treball i Formació, en la seva convocatòria 2017. Aquest projecte es preveu que es 
desenvolupi a partir del 22 de desembre del mateix any. En el mateix acord es preveu 
l’habilitació de les aplicacions pressupostàries que corresponguin. 
 

Atès que per Decret de Presidència, número 136/2017, es va aprovar la 
pròrroga de la contractació del senyor Lluís Vico, per executar el projecte Xarxa Impulsor 2017, 
que estava finançat per l’aportació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, de 32.000,00 €, i 
una altra de la Diputació de Barcelona, dintre del programa complementari de Benestar Social. 
 

Atès que en l’acord adoptat per Decret de Presidència, número 335/2017, de 16 
de novembre, es va aprovar la subvenció atorgada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
destinada a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de 
garantia Juvenil a Catalunya. 
 

Atès que mitjançant Decret de Presidència, número 352/2017, de 4 de 
desembre es va aprovar l’acceptació de la subvenció atorgada pel Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya pel projecte Ateneu Cooperatiu. En el mateix acord ja es preveu que s’habilitin les 
aplicacions pressupostàries que requereixin el desenvolupament del projecte. 
 

Atès que en data 5 de  desembre de 2017, es va acceptar la subvenció del 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, atorgada mitjançant la resolució de la convocatòria 
TSF/1322/2017, d’acord amb l’EMO 258/2014, de 5 d’agost, destinada a finançar fins el 80% 
dels costos laborals de la contractació d’una AODL, per un període de dotze mesos, per executar 
el projecte Desenvolupament i dinamització econòmica i turística de la zona nord del Baix 
Llobregat. 
 

Atès que mitjançant l’acord de la Junta de Govern de 20 de novembre de 2017 
es va aprovar l’acceptació de la subvenció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per 
finançar el cost de la contractació d’una AODL adscrita al Departament de Promoció Econòmica 
de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic del Consell Comarcal. En el mateix acord es demana 
l’habilitació del crèdit suficient per atendre aquestes despeses. 
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Atès que en el contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la 
cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies i el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat, en matèria de Serveis socials  per al 2017, s’atorga una subvenció 
pel finançament de Plans locals i comarcals de joventut, que el Consell distribuirà entre els 
ajuntaments que desenvolupin aquesta activitat. 
 

Atès que en data 23 d’agost d’enguany, el vehicle Renault Twingo, matrícul·la 
9067-GNV, va patir un accident que es va considerar sinistre total. La companyia d’assegurances 
va indemnitzar en 2.610,00 €. En Decret de Presidència número 317/2017, es va acordar 
destinar aquest import a incrementar el crèdit de l’aplicació pressupostària 3110 21400, 
destinada a les despeses per reparacions de vehicles. 
 

Atès que de l’estudi de l’execució dels ingressos aportats per la Generalitat de 
Catalunya per finançar despeses dels Museus i arxius comarcals s’observa que s’han obtingut 
recursos per 15.000,00€ superiors als previstos. D’altra banda, l’arxiu comarcal va efectuar una 
servei, a resultes d’una petició d’un notari, per la qual es va ingressar 2.387,00 € que es 
destinarien a subministraments de material per al propi arxiu. 
 

Vist que s’han obtingut recursos en concepte de Fons de prestació social per un 
import superior a l’inicialment previst, la qual cosa es pretén que permeti finançar més activitats 
pel Consell de dones i per la Gent gran. 
 

Vist que en el Servei d’Assistència Domiciliària s’han rebut aportacions d ela 
Generalitat superiors a les inicialment previstes, de la mateixa manera que els ajuntaments s’han 
compromès mitjançant convenis a efectuar aportacions per una quantia superior a la inicialment 
pressupostada. En ambdós casos es generarà crèdit per atendre les despeses dels ajuntaments 
així com de les empreses que presten serveis en aquesta àrea. 
 

Vist que resta pendent l’aportació corresponent al conveni per a l’execució i 
finançament del Projecte 2016 de la Xarxa de Productes de la Terra al Baix Llobregat. En aquest 
sentit, vista la disponibilitat de crèdit de l’aplicació pressupostària corresponent (4100 46701) 
s’observa una mancança per import de 5.257,97 €. Tanmateix, atès que hi ha un sobrant en el 
crèdit disponible de l’aplicació pressupostària 4100 16001, es considera convenient efectuar la 
transferència de crèdit entre aplicacions de la mateixa àrea de despesa. 
 

Vist el que disposen els articles 179 a 181 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, que regulen les transferències 
de crèdit i les generacions de crèdit. 
 

Vist el que disposen els articles 10è i 11è de les bases d’execució del 
pressupost vigents, l’òrgan competent, per a l’aprovació dels expedients de transferències de 
crèdit entre aplicacions pressupostàries d ela mateixa àrea de despesa i de generació de crèdit, 
és el president del Consell. 
  

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

RESOLC 
  

PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació del pressupost del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat núm. 9/2017, en concepte de generació de crèdits i de transferència 
de crèdit entre aplicacions pressupostàries de la mateixa àrea de despesa que es detalla tot 
seguit: 
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 PRESSUPOST DE DESPESES 
 
ALTA 

 
DESCRIPCIÓ APLIC. PRES. PREV. INICIAL PROPOSTA PREV. DEF. 
2017/DONA/12/SPOO/00073 2410 13126 0,00 1.166,67 1.166,67 
SS DONA/12/SPOO/00073 2410 16026 0,00 382,11 382,11 
2017/PANP/SPOO/00073 2410 13125 0,00 388,89 388,89 
SS PANP/SPOO/00073 2410 16025 0,00 127,37 127,37 
2017/PRMI/SPOO/00073 2410 13124 0,00 388,89 388,89 
SS PRMI/SPOO/00073 2410 16024 0,00 127,37 127,37 
RETRIBUCIONS PERSONAL 
GARANTIA JUVENIL 2410 13120 0,00 23.526,73 23.526,73 
SS personal GARANTIA JUVENIL Lluís 
Vico 2410 16020 0,00 11.587,79 11.587,79 
LOCOMOCIÓ GARANTIA JUVENIL - 
IMPULSOR 2410 23134 0,00 600,00 600,00 
INDEMNITZACIONS 9200 23301 0,00 1.782,00 1.782,00 
Retrib. Joves Beneficiaris PGJ 2410 13121 0,00 4.274,46 4.274,46 
SS Joves beneficiaris PGJ 2410 16021 0,00 1.348,59 1.348,59 
Retrib. Ateneu Coop. 2017 2410 12017 0,00 11.417,80 11.417,80 

SS Ateneu Coop. 2017 2410 16017 0,00 3.777,15 3.777,15 
Assegurances A.C. 2017 2410 22417 0,00 368,11 368,11 
Retribucions AODL Turisme 4320 13106 0,00 965,58 965,58 
SS AODL Turisme 4320 16009 0,00 340,56 340,56 
Retribucions AODL P.E. 2410 13108 0,00 965,58 965,58 

SS AODL P.E. 2410 16019 0,00 340,56 340,56 
Fitxa 43. Plans locals i comarcals 3370 46225 0,00 40.436,50 40.436,50 
Reparació i mant. de vehicles 3110 21400 15.024,82 2.510,00 17.534,82 
Despeses diverses Museu i Arxiu 3320 22699 25.188,65 17.387,00 42.575,65 
A AJUNT - SAD DEPENDÈNCIA 2310 46212 394.111,00 77.175,36 471.286,36 
A AJUNT..- SAD SOCIAL 2310 46213 238.148,63 21.433,38 259.582,01 

ALTRES TREBALLS PER ALTRES 
EMPRESES I PROFES. SAD 2311 22799 400.000,00 98.238,71 498.238,71 
ALTRES DESPESES: GENT GRAN, 
CONSELL DE DONES 2310 22699 20.000,00 17.660,15 37.660,15 
Consorci Parc Agrari 4100 46701 61.921,38 5.257,97 67.179,35 
     
TOTAL INCREMENT DESPESA   343.975,28  

 
BAIXA 
 
DESCRIPCIÓ APLIC. PRES. PREV. INICIAL PROPOSTA PREV. DEF. 
SS AODL 4100 16001 9.384,36 -5.257,97 4.126,39 
     
TOTAL BAIXA DESPESA   -5.257,97  
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 PRESSUPOST D’INGRESSOS 
 
GENERACIÓ DE CRÈDIT 
 
CONCEPTE DESCRIPCIÓ  IMPORT 
45026 SOC/2017/DONA 1.548,78 
45029 SOC/2017/PANP 516,26 
45028 SOC/2017/PRMI 516,26 
46114 DBCN COHESIÓ SOCIAL 37.496,52 
45021 SOC/Joves Beneficiaris 5.623,05 

45027 ATENEU COOPERATIU 2017 15.563,06 

45029 SOC / AODL Turisme 1.306,14 

45050 SOC / AODL P.E. 1.306,14 
45035 Fitxa 43. Plans locals i comarcals 40.436,50 
39800 Indemnitzacions assegurances 2.510,00 
45064 Museus i arxius comarcals 15.000,00 
39901 Serveis guia  i custòdia 2.387,00 

45013 GENERALITAT SAD DEPENDÈNCIA 77.175,36 
45014 GENERALITAT SAD SOCIAL 21.433,38 
46201 AJUNTAMENTS SAD 98.238,71 
46128 Fons de prestació social 17.660,15 
   
 TOTAL CRÈDIT GENERAT 338.717,31 

 
SEGON.- Comunicar aquest Decret al Departament d’Intervenció per la seva 

comptabilització. 
 

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

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

 
b) Decret núm. 10/18, de data 19 de gener, relatiu a acceptar la subvenció de la 

Diputació de Barcelona per al finançament d’un projecte d’estimulació 
multisensorial a la Fundació Caviga. 

 
“Vist que la Diputació de Barcelona, mitjançant  Decret de 15 de desembre de 

2017 (ref. Registre 13132/17) de la Vicepresidenta 4a i presidenta delegada de l’àrea d’Atenció a 
les Persones de la Diputació de Barcelona, ha aprovat la resolució d’atorgament d’una subvenció 
al Consell Comarcal del Baix Llobregat per import de 10.000€ destinada al finançament d’un 
projecte d’estimulació multisensorial al Centre de Treball Especial de la Fundació Caviga durant 
l’exercici 2017. 
 

Atès que l’objectiu principal de la estimulació multisensorial és el de millorar les 
condicions de la vida de les persones amb discapacitat treballant les sensacions i la percepció, i 
que la sala d’estimulació multisensorial és un espai amb unes característiques determinades on 
es podran treballar d’una manera distinta els sentits.  
 

Atès que s’ha redactat un projecte d’estimulació multisensorial emmarcat en el 
programa d’activitats del Centre Ocupacional Caviga, que atén a persones amb discapacitat 
intel·lectual, més grans de 18 anys, en edat laboral i que la seva disminució no els hi permet la 
seva integració en una empresa ordinària. 
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Vist l’informe emès per la Lletrada del Departament de Secretaria i Serveis 

Jurídics d’aquesta entitat en data 19 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, acceptar la subvenció de referència, es considera convenient aprovar-ho per 
Decret de Presidència ratificant-lo en la propera sessió de la Junta de Govern que se celebri. 
 

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

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

HE RESOLT 
 

PRIMER.- Acceptar la subvenció de la Diputació de Barcelona per concessió 
directa per import de 10.000€ (deu mil euros) destinada al finançament d’un projecte 
d’estimulació multisensorial al centre de treball especial de la Fundació Caviga, així com tots els 
termes de la concessió i les condicions de la seva execució. 
 

SEGON.- Aprovar el traspàs de la quantitat rebuda a la Fundació Caviga per tal 
que actuï com a instrument executor del projecte i assumeixi les accions i procediments per 
assolir l’objecte de la subvenció, així com la justificació de les despeses, de conformitat amb els 
termes de la concessió i les condicions de la seva execució. 
 

TERCER.- Facultar a la Presidència d’aquest Consell Comarcal per a la 
signatura dels documents que siguin necessaris per a la formalització del present Decret. 
 

QUART.- Comunicar el present Decret a la Diputació de Barcelona i a la 
Fundació Caviga, perquè en tinguin coneixement i als efectes oportuns. 

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

que se celebri.” 
 

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

c) Decret núm. 15/18, de data 25 de gener, relatiu a aprovar la sol·licitud de 
subvenció a la Diputació de Barcelona per a la realització del projecte “Distribució 
i logística com a motor de la competitivitat a la zona Delta del Baix Llobregat”, en 
el marc de la convocatòria de subvenció del projecte Promoure l’Ocupació a la 
Indústria Local 2018-2020 

 
“Vist que en data 27 de novembre de 2017 la Diputació de Barcelona va publicar 

al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’acord d’aprovació de la convocatòria 2018-2020 i 
les bases específiques per a la concessió de subvencions per promoure l’ocupació a la indústria 
local, que té per objecte fomentar projectes d’interès públic o social que tinguin per finalitat la 
promoció de la competitivitat de la indústria local i que es fonamenten en una estratègia territorial 
de desenvolupament econòmic, a través del desplegament d’accions de desenvolupament 
competencial i retenció del talent de persones en situació d’atur i/o de promoció professional de 
persones que ocupen un lloc de treball en condicions precàries. 
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Vist que les entitats beneficiàries dels ajuts que atorga la Diputació de Barcelona 
seran les entitats locals i comunitats de municipis de la província de Barcelona, que tinguin un 
mínim de 30.000 habitants, si tenen menys de 30.000 podran presentar-se sempre que ho facin 
mancomunadament o mitjançant una agrupació territorial. 

 
Atès que el Consell Comarcal del Baix Llobregat, conjuntament amb els 

Ajuntaments de Castelldefels, Gavà, El Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat i Viladecans, 
han acordat presentar a la referida convocatòria el projecte "Distribució i logística com a motor de 
la competitivitat a la zona Delta del Baix Llobregat”, que  té com a objectiu promoure la 
competitivitat de l'activitat logística i de distribució de les empreses dels municipis de la Zona 
Delta del Baix Llobregat, per a la millora de l’ocupació a través de la millora de la capacitació 
competencial i la retenció del talent com a factor clau de l’ocupació de qualitat, i que està 
dissenyat per atendre a 160 persones aturades o en procés de millora d’ocupació. 
 

Vist que, d’’acord a les diferents accions que contempla el projecte, aquest té un 
cost total de 651.717,49€, d’acord amb el següent detall per conceptes de despesa: 
- Despeses de personal Consell Comarcal del Baix Llobregat: 52.254,77€ 
- Locomoció: 800,00€ 
- Contractació externa: 180.000,00€ 
- Assegurances: 800,00€ 
- Materials didàctics: 15.000,00€ 
- Publicitat i difusió: 5.000,00€ 
- Despeses de personal ajuntaments participants: 391.862,71€ 
- Indirectes: 6.000,00€ 
 

Atès que la Diputació de Barcelona finança un màxim del 75% del cost total del 
projecte, per aquest motiu, la subvenció a sol·licitar és per un import de 488.788,11€, i la resta 
del pressupost, els 162.929,38€ de cofinançament, seran assumits pels ajuntaments participants, 
regulant-se aquests imports i la tipologia de cofinançament als convenis de col·laboració que es 
subscriuran amb el ajuntaments de referència un cop es rebi la resolució d’atorgament de la 
subvenció per part de la Diputació de Barcelona. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 25 de gener de 2018, amb diligència de proposta de la Gerència i que 
s’incorpora a l’expedient, proposant la sol·licitud de la referida subvenció amb caràcter d’urgència 
atès que el termini per presentar-la finalitza el dia 25 de gener d’enguany. 
 

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

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

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

HE RESOLT 
 

PRIMER.- Aprovar la sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per un 
import de 488.788,11€ i un cos total de 651.717,49€ per a la realització del projecte “Distribució i 
logística com a motor de la competitivitat a la zona Delta del Baix Llobregat”, en el marc de la 
convocatòria de subvenció del projecte Promoure l’Ocupació a la Indústria Local 2018-2020 de la 
Diputació de Barcelona. 
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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 Decret. 
 
 

TERCER.- Comunicar aquest Decret a la Diputació de Barcelona i als 
ajuntaments participants en el projecte de referència, acompanyant la documentació necessària 
per a la formalització de la present sol·licitud de subvenció, perquè en tinguin coneixement i als 
efectes oportuns. 

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

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

 
d) Decret núm. 31/18, de data 6 de febrer, relatiu a aprovar la sol·licitud de subvenció a 

la Diputació de Barcelona per diverses actuacions dins del 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”: 

 
“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. 
 

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. 
 

Vistes les necessitats, activitats i programes que l’Àrea d’Igualtat de Gènere i 
Polítiques Socials i l’Àrea de Desenvolupament Estratègic d’aquesta entitat tenen previst realitzar 
durant l’any 2018, i les activitats i serveis que es poden sol·licitar dins de la convocatòria de 
referència. 
 

Vistes les memòries tècniques de les diferents actuacions que es sol·liciten dins 
de la convocatòria de la subvenció de referència i que s’adjunten a l’expedient. 
 

Vist els informes emesos per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i 
Polítiques Socials i pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic d’aquesta entitat en 
data 6 de febrer de 2018, amb diligència de proposta de la Gerència i que s’incorporen a 
l’expedient, proposant la sol·licitud de la referida subvenció amb caràcter d’urgència atès que el 
termini per a la presentació de les actuacions del Catàleg 2018 finalitza el dia 8 de febrer 
d’enguany. 
 

Vist que no hi ha sessió prèvia de la Junta de Govern i que és necessari, segons 
consta en l’expedient, sol·licitar la subvenció de referència, es considera convenient aprovar-ho per 
Decret de Presidència ratificant-lo en la propera sessió de la Junta de Govern que se celebri. 
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Vist que per Decret de Presidència núm. 151/2015, de 24 de juliol, la 
Presidència podrà exercir, per raons d’urgència, les competències de la Junta de Govern, donant 
compte a l’òrgan competent als efectes de ratificació. 
 

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

 
RESOLC 

 
PRIMER.- Aprovar la sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona de les 

actuacions que es detallen a continuació dins del 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.- Comunicar el present Decret 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 Municipal de Tràmits. 

 
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. 32/18, de data 6 de febrer, relatiu a aprovar l’expedient de modificació 

pressupostària  núm. 1/2018. 
 

“Vist que durant el darrer trimestre de l’execució del pressupost s’han atorgat 
diverses subvencions per finançar de manera conjunta amb el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat actuacions de la seva competència, és de menester de dotar els crèdits necessaris per 
atendre les despeses que els són inherents. 
 

Nom actuació Àrea de la DIBA Programa on 
s’emmarca 

Tipus de 
recurs Cost total Subvenció 

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

Àrea de 
desenvolupament 

econòmic local 

Estratègies per al 
desenvolupament 

econòmic local 
Econòmic 50.000,00€ 30.000,00€ 

Definició de l’estratègia de 
l’economia social, 
cooperativa i solidària del 
Baix Llobregat 

Àrea de 
desenvolupament 

econòmic local 

Estratègies per al 
desenvolupament 

econòmic local 
Econòmic 13.500,00€ 8.100,00€ 

Desenvolupament del III 
Pla Transversal de 
Polítiques de Dones del 
Baix Llobregat, 2018 

Atenció a les persones 

Acció igualtat i 
ciutadania 
Finançament de 
l'àmbit d'igualtat i 
ciutadania 

 

Econòmic 42.000,00€ 32.000,00€ 

Atenció psicològica a 
infants de dones 
maltractades 

Atenció a les persones 
Finançament per a 
l'atenció psicològica 

en situació de 
violències masclistes 

Econòmic 12.500,00€ 10.000,00€ 

Premis Edurecerca Area de Cultura, Esport Èxit educatiu a 
l’entorn Econòmic 4.500,00€ 2.000,00€ 

Projecte CUEME Area de Cultura, Esport Èxit educatiu a 
l’entorn Econòmic 10.000,00€ 10.000,00€ 

Tallers d’orientació 
professional 2018 

Area de Cultura, 
Educació i Esports 

Orientació, 
transicions 

educatives i formació 
professional 

Tècnic 7.500,00€ 6.000,00 
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Atès que en la Junta de govern de 4 de desembre de 2017 es va adoptar, entre 
altres, l’acord d’acceptació de la subvenció atorgada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
pel programa Treball i Formació, en la seva convocatòria 2017, que es desenvolupa des del 22 
de desembre del mateix any fins el 31 de desembre de 2018, i que en el mateix acord es preveu 
l’habilitació de les aplicacions pressupostàries que corresponguin. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 335/2017, de 16 de novembre, es va 
aprovar la subvenció atorgada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya destinada a incentivar 
la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de garantia Juvenil a Catalunya, 
que s’iniciava el 30 de novembre de 2017 fins el 30 de maig de 2018. 
 

Vist que mitjançant el Decret de Presidència núm. 352/2017, de 4 de desembre, 
es va aprovar l’acceptació de la subvenció atorgada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
pel projecte Ateneu Cooperatiu, i que en el mateix Decret es preveu que s’habilitin les aplicacions 
pressupostàries que requereixin el desenvolupament del projecte, que comença el 16 d’octubre 
de 2017 fins el 31 d’octubre de 2018. 
 

Vist que en la junta de govern, de 18 de desembre de 2017, es va acceptar la 
subvenció atorgada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per finançar el programa UBICAT 
2017, en el marc de la convocatòria que regula l’Ordre TSF/220/2017, de 22 de setembre, i a la 
Resolució TSF/2426/2017, d’11 d’octubre, per un import de 142.360,00€, el qual es 
desenvoluparà en la seva totalitat a l’exercici 2018. 
 

Vist que mitjançant el Decret de Presidència núm. 373/2017, de 20 de 
desembre, s’accepta una subvenció de 543.443,96€ per finançar el programa ENFEINA’T en la 
seva convocatòria de 2017, promogut pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, i que aquest 
projecte es desenvoluparà durant l’exercici 2018 en la seva totalitat. 
 

Vist que en data 5 de  desembre de 2017 es va acceptar la subvenció del Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya, atorgada mitjançant la resolució de la convocatòria 
TSF/1322/2017, d’acord amb l’EMO 258/2014, de 5 d’agost, destinada a finançar fins el 80% 
dels costos laborals de la contractació d’una AODL, per un període de dotze mesos, des del 18 
de desembre de 2017 fins el 17 de desembre de 2018, per executar el projecte 
Desenvolupament i dinamització econòmica i turística de la zona nord del Baix Llobregat. 
 

Vist que mitjançant l’acord de la Junta de Govern de 20 de novembre de 2017 
es va aprovar l’acceptació de la subvenció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per 
finançar el cost de la contractació d’una AODL adscrita al Departament de Promoció Econòmica 
de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic del Consell Comarcal, entre el 20 de desembre de 
2017 i el 19 de desembre de 2018, i que en el mateix acord es demana l’habilitació del crèdit 
suficient per atendre aquestes despeses.  
 

Vist que en el Decret de Presidència núm. 373/2017, de 20 de desembre, 
s’aprova l’acceptació d’una subvenció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per finançar el 
programa ENFEINA’T en la seva convocatòria de 2017, per un import de 543.443,96€. 
 

Vist el que disposa l’article 181 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, del text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, que regula les generacions de crèdit. 
 

Vist el que disposa l’article 11è de les bases d’execució del pressupost vigents, 
l’òrgan competent, per a l’aprovació dels expedients de generació de crèdit, és el president del 
Consell. 
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Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc 
conferides 
 

RESOLC 
  

PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació del pressupost del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat núm. 1/2018, en concepte de generació de crèdits, que es detalla 
tot seguit: 
 

 PRESSUPOST DE DESPESES 
 

DESCRIPCIÓ 
APLIC. 
PRES. IMPORT 

   
2017/COOR/12/SPOO/00073 Retrib. 2410 13123 18.760,00 
2017/COOR/12/SPOO/00073 SS 2410 16023 9.240,00 
2017/DONA/12/SPOO/00073 Retrib. 2410 13126 99.386,93 
2017/DONA/12/SPOO/00073 SS 2410 16026 49.144,29 
2017/DONA/12/SPOO/00073 Formació 2410 16226 3.664,80 
2017/PANP/SPOO/00073 Retrib. 2410 13125 219.572,11 
2017/PANP/SPOO/00073 SS 2410 16025 108.211,63 
2017/PANP/SPOO/00073 Formació 2410 16225 12.368,70 
2017/PRMI/SPOO/00073 Retrib. 2410 13124 56.172,51 
2017/PRMI/SPOO/00073 SS 2410 16024 27.731,23 
2017/PRMI/SPOO/00073 Formació 2410 16224 3.206,70 
Retrib. Joves Beneficiaris PGJ 2410 13121 17.835,54 
SS Joves beneficiaris PGJ 2410 16021 9.541,41 
Retrib. Ateneu Coop. 2017 2410 12017 67.642,20 
SS Ateneu Coop. 2017 2410 16017 35.162,85 
Comunicacions A.C. 2017 2410 22217 12.260,00 
Assegurances A.C. 2017 2410 22417 1.331,89 
Premis concurs coop. 2017 2410 22617 2.500,00 
Serveis Externs A.C. 2017 2410 22717 8.668,00 
Locomoció A. C. 2017 2410 23117 1.000,00 
Ajuntaments A.C. 2017 2410 46227 96.450,00 
A empreses A. C. 2017 2410 47917 106.322,00 
A entitats A. C. 2017 2410 48917 115.100,00 
Retribucions UBICAT 2410 13136 83.616,00 
SS UBICAT 2410 16036 39.784,00 
Formació UBICAT 2410 16236 3.000,00 
Assegurances UBICAT 2410 22436 1.400,00 
Ajuts transport i incentis UBICAT 2410 48136 14.560,00 
Retribucions AODL Turisme 4320 13106 19.269,27 
SS AODL Turisme 4320 16009 6.102,27 
Locomoció AODL Turisme 4320 23120 367,87 
Retribucions AODL P.E. 2410 13108 19.269,27 
SS AODL P.E. 2410 16029 6.102,27 
Locomoció AODL P.E. 2410 23125 367,87 
Retrib. ENFEINA'T- ENF-48-2017 2410 12030 362.566,45 
Quotes SS ENFEINA'T-ENF-48-2017 2410 16030  178.577,51 
Assegurances ENFEINA'T-ENF-48-
2017 2410 22430 300,00 
Locomoció ENFEINA'T-ENF-48-2017 2410 23130 2.000,00 
   
TOTAL CRÈDIT GENERAT  1.818.555,57 
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 PRESSUPOST D’INGRESSOS 

 
DESCRIPCIÓ CONCEPTE IMPORT 
   
SOC /2017/COOR 45025 28.000,00 
SOC/2017/DONA 45026 152.196,02 
SOC/2017/PANP 45029 340.152,44 
SOC/2017/PRMI 45028 87.110,44 
SOC/Joves Beneficiaris 45019 27.376,95 
ATENEU COOPERATIU 2017 45027 446.436,94 
SOC / UBICAT 45036 142.360,00 
SOC / AODL Turisme 45033 25.739,41 
SOC / AODL P.E. 45050 25.739,41 
SOC ENFEINAT-ENF-48-2017 45037 543.443,96 
   
TOTAL INGRESSOS GENERATS  1.818.555,57 

 
SEGON.- Comunicar aquest Decret al Departament d’Intervenció per la seva 

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

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

 
f) Decret núm.35/18, de data 7 de febrer, relatiu a aprovar la subscripció d’un conveni 

de col·laboració de pràctiques no laborals a empreses amb el SOC i amb 
l’empresària individual Sra. Maria Teresa Porto Pena, en el marc del programa 
d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya - Joves per 
l’Ocupació dins de la convocatòria de l’any 2016. 

 
“Vista la Resolució TSF/1912/2016, d’1 d’agost, publicada al DOGC núm. 7177 

de 4 d’agost de 2016, per la qual s’obre la convocatòria pe a l’any 2016 i la convocatòria 
anticipada per a l’any 2017 per a la concessió de subvencions destinades al Programa 
d'Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’Ocupació”. 
 

Vist que el programa “Joves per a l’ocupació 2016” és un programa de suport a 
l’experiència pràctica de les persones joves desocupades que combina accions d’orientació, 
tutorització i seguiment individualitzat, formació i adquisició d’experiència professional en 
empreses i que facilita la seva inserció laboral a les empreses i fomenta el seu retorn al sistema 
educatiu. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 204/2016, de 29 de setembre, es va 
aprovar la sol·licitud de la referida subvenció al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya; i que per 
Decret de Presidència núm. 265/2016, de 9 de desembre, entre d’altres, es va acceptar la 
referida subvenció.  
 

Vist que la data d’inici del referit programa va ser el dia 19 de desembre de 2016 
i la data de finalització prevista serà el dia 31 de març de 2018. 
 

Atès que un cop els alumnes finalitzen els diferents cursos de formació, i d’acord 
amb el que disposa la normativa del programa, hi ha la possibilitat de realitzar pràctiques no 
laborals en empreses. 
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Atès que l’empresària individual Sra. Maria Teresa Porto Pena està interessada 
en acollir a una persona jove en pràctiques no laborals. 
 

Vist que, segons el que s’estableix a la base 10.4 de l’Ordre EMO/251/2014 i a 
la Guia de prescripcions tècniques per al desenvolupament de l’esmentat programa, s’ha de 
subscriure un conveni de col·laboració entre l’empresa que acull a les persones joves per a la 
realització de pràctiques no laborals, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 7 de febrer de 2018, amb diligència de proposta de la Gerència i que 
s’incorpora a l’expedient, proposant la subscripció del referit conveni amb caràcter d’urgència 
atès que les pràctiques s’han d’iniciar el dia 12 de febrer d’enguany. 

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

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

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

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 amb el Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya i amb l’empresària individual Sra. Maria Teresa Porto Pena, per 
a la realització de pràctiques no laborals en empreses, en el marc del programa d'experiència 
professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya - Joves per l’Ocupació dins de la convocatòria 
de l’any 2016; de conformitat amb la minuta de conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova 
simultàniament.  
 

SEGON.- Comunicar el present Decret a la Sra. Maria Teresa Porto Pena, així 
com al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, perquè en tinguin 
coneixement i als efectes. 
 

TERCER.- 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. 
 
3. Aprovar la subscripció de sengles convenis amb els ajuntaments i entitats que 
formen part del projecte  Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat, de col.laboració en 
la seva gestió i desenvolupament. 
 

Es llegeix la Proposta de la Presidència que transcrita literalment diu:  
 
“Vist que en data 19 d’octubre de 2017, en el DOGC número 7477, es va 

publicar l’Ordre TSF/234/2017, de 13 d’octubre, per la qual s’aproven les bases que han de regir 
la convocatòria de subvencions a projectes singulars, la Xarxa d’Ateneus Cooperatius i projectes 
Aracoop, per al foment de l’economia social i del cooperativisme; i que en data 7 de novembre de 
2017, en el DOGC número 7489, es va publicar la Resolució TSF/2567/2017, de 25 d’octubre, 
per la qual s’obre la convocatòria de subvencions a projectes singulars, la Xarxa d’Ateneus 
Cooperatius i projectes Aracoop, per al foment de l’economia social i del cooperativisme, en 
l’exercici 2017. 
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Atès que la referida convocatòria de subvenció s’articula en quatre línies de 
subvenció: 
- La línia 1. Projectes singulars de promoció de l’economia social i la creació de cooperatives i 
societats laborals. 
- La línia 2. La Xarxa d’Ateneus Cooperatius. 
- La línia 3. Projectes aracoop. 
- La línia 4. Coordinació, promoció i difusió de projectes d’economia social i cooperativa. 
 

Vist que en el cas concret dels projectes que es finançaran per la línia 2 de la 
Xarxa d’Ateneus Cooperatius tenen per objecte la creació o continuïtat del servei i espai 
d’atenció, amb la denominació d’Ateneu cooperatiu, com a nom comú per a tots els territoris, que 
doni cobertura a una demarcació territorial i sigui un punt de referència pel que fa a l’economia 
cooperativa i les societats laborals; que en aquest marc, el conjunt d’entitats, tant les agrupades 
com les col·laboradores, que han format part de l’Ateneu cooperatiu del Baix Llobregat, que es 
va posar en marxa gràcies a la subvenció rebuda en la convocatòria de l’any 2016, han decidit i 
acordat donar continuïtat al projecte, i per tant, presentar una sol·licitud de subvenció dins de la 
nova convocatòria; i que el Consell Comarcal del Baix Llobregat continuarà exercint el paper 
d’entitat sol·licitant del projecte, i per tant, assumint les funcions de coordinació i representació 
de l’Ateneu cooperatiu del Baix Llobregat.  
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 340/2017, de 22 de novembre, es va 
aprovar la sol·licitud de subvenció per un import total de 462.000,00€ per al projecte “Ateneu 
cooperatiu del Baix Llobregat” i els seus quatre cercles cooperatius, en el marc de la 
convocatòria de referència; i que per Decret de Presidència núm. 352/2017, de 4 de desembre, 
entre d’altres, es va acceptar la referida subvenció per el mateix import que es va sol·licitar. 
 

Atès que cal signar un conveni de col·laboració entre les entitats que formen 
part de l’agrupació de l’Ateneu cooperatiu del Baix Llobregat on ha de quedar reflectit totes les 
actuacions que duran a terme les entitats agrupades, d’acord amb el que estableix l’Annex 2 de 
l’Ordre TSF/234/2017. 

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

d’aquesta entitat en data 26 de febrer 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 les 
26 entitats que formen part de l’Agrupació de l’Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat, que són els 
Ajuntaments de Molins de Rei, Vallirana, Viladecans, el Prat de Llobregat, Esparreguera, Olesa 
de Montserrat, Castelldefels, Gavà i Sant Boi de Llobregat, i les entitats de l’economia social: 
Associació Social Business City Barcelona, Calidoscoop, S.C.C.L., Associació Innobaix, UIKU 
Coworking El Prat, S.C.C.L., Grups Associats pel Treball Sociocultural (GATS), Set-C, S.C.C.L., 
Coopgros, S.C.C.L., Associació PastaXPasta, Acció Transversal per a la Transformació Social – 
AT2, Sustainlabour, S.L..L., Illa, S.C.C.L., Associació Plegats per l’economia solidària i 
cooperativa al Baix Llobregat, Som Gestió, Som Connexió, Comunitat Minera Olesana, S.C.C.L., 
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Daina-Isard Cooperativa d’Ensenyament SCCL i la Cooperativa Obrera de Viviendas, S.C.C.L., 
per a la gestió de “l’Ateneu cooperatiu del Baix Llobregat” en el marc de la Xarxa d’Ateneus 
Cooperatius que promou el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya; 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 a les entitats que formen part de 
l’agrupació 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.- 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/ENTITAT DE XXXXX I EL CONSELL 
COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT  PER A LA GESTIÓ DE L’ATENEU COOPERATIU DEL BAIX 
LLOBREGAT EN EL MARC DE LA XARXA D’ATENEUS COOPERATIUS QUE PROMOU LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA  

 
PRIMERA.- L’objecte d’aquest Conveni és establir els termes de col·laboració entre l’ajuntament/entitat 
de XXXX i el Consell Comarcal del Baix Llobregat, per al desenvolupament de les accions previstes a 
l’Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat i els seus 4 cercles cooperatius promogut per 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, regulat per l’Ordre TSF/234/2017, de 13 d’octubre. 
 
SEGONA.- En data 4 de desembre de 2017 el Consell Comarcal del Baix Llobregat va presentar 
l’acceptació de la subvenció davant 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 aquesta va notificar la resolució provisional d’atorgament de subvencions. 
 
TERCERA.- L’àmbit temporal de les accions objecte de subvenció és des del 16 d’octubre de 2017 i fins 
el 31 d’octubre de 2018. En aquest sentit, la data d’inici de les actuacions de l’Ateneu cooperatiu del Baix 
Llobregat s’ha fixat per al 16 d’octubre de 2017. 
 
QUARTA.- D’acord al que fixa l’annex 3 de l’Ordre TSF/234/2017, de 13 d’octubre les entitats 
beneficiàries d’ateneus cooperatius han de contribuir a l’atenció i/o participació d’un mínim de 1.000 
persones a cada ateneu i un mínim de 250 persones per a cada cercle cooperatiu.  
 
Així mateix, les entitats beneficiàries han de fer l’acompanyament d’un mínim de 30 projectes de creació 
d’empreses d’economia social, preferentment cooperatives. I els cercles cooperatius han de garantir 10. 
El nombre total d’hores en l’acompanyament de projectes s’estima en un mínim de 30 hores per projecte. 
 
I, per últim, les entitats beneficiàries han de garantir un mínim d’inserció laboral del 3% del total de 
participants. Les persones inserides poden ser tant les persones ateses o participants de les actuacions 
com les persones que participin en un nou projecte empresarial conjuntament amb alguna de les 
persones ateses o participants. Aquest percentatge s’ha de calcular sobre el nombre mínim de persones 
ateses o participants en un ateneu i/o cercle cooperatiu. 
 
Totes les entitats que formen part de l’Agrupació de l’Ateneu cooperatiu i dels seus 4 cercles es fan 
responsables de manera conjunta d’assolir aquests objectius fixats per l’Ordre TSF/234/2017, de 13 
d’octubre. 
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CINQUENA.- El conjunt d’entitats que formen part de l’Ateneu cooperatiu del Baix Llobregat i els seus 4 
cercles cooperatius es responsabilitzen conjuntament a realitzar totes les activitats previstes i arribar als 
nombre de participants que s’indiquen a l’annex 3, en el seu punt 1 “Descripció” de l’Ordre TSF/234/2017, 
de 13 d’octubre. 
 
En el cas concret del Consell Comarcal del Baix Llobregat, com entitat de l’Ateneu cooperatiu del Baix 
Llobregat, té la responsabilitat de realitzar activitats dins dels eixos d’actuació que es detallen a 
continuació, on s’especifica la subvenció assignada a l’efecte. Les diferents actuacions es realitzaran dins 
del període d’execució de la nova fase de l’Ateneu cooperatiu, entre el 16 d’octubre de 2017 i el 31 
d’octubre de 2018:  
 
En el marc de l’Ateneu cooperatiu del Baix Llobregat: 
 
Eix d’actuació Actuacions Subvenció 

A1. Taula territorial 8.300,84 € 
A2. Creació de BBDD i elaboració d’un 
recull d’empreses d’economia social i 
cooperativa 

8.110,38 € 

A3.Elaboració d’un catàleg d’exemples 
de bones pràctiques 

5.855,62 € 

A. Diagnosi i/o visibilització de 
l'economia social i cooperativa al territori 

A4.Impulsar el reconeixement del valor 
afegit de les organitzacions de 
l’economia social i cooperativa 

29.050,23 € 

B1.Accions de sensibilització o 
dinamització i assessorament 

28.050,23 € B. Accions de suport a la creació i 
desenvolupament de cooperatives i 
societats laborals i inserció laboral en 
empreses de l'economia social i 
cooperativa. 

B2.Accions destinades a fomentar la 
col·laboració 

15.741,01 € 

C1.Accions de sensibilització o 
dinamització 

3.188,60 € C. Promoció de la fórmula cooperativa i 
les societats laborals dirigida a les 
associacions i altres empreses. C2.Accions d’acompanyament 836,83 € 

D1.Campanya de comunicació i difusió 1.582,62 € 
D2.Accions de sensibilització o 
dinamització 

2.279,63 € 
D. Promoció de la fórmula cooperativa i 
les societats laborals per a la continuïtat 
d'empreses i/o entitats properes al 
tancament d'activitat. 
 

D3.Assessorament en la constitució de 
la nova cooperativa 

836,83 € 

E. Món educatiu. Actuacions per 
conèixer i aprendre els models 
d'empresa cooperativa i la creació de 
cooperatives d’alumnes destinada a 
joves estudiants i professorat d’ESO, 
batxillerat i cicles formatius de formació 
professional de grau mitjà i superior. 

 11.398,17 € 

F. Facilitar eines, recursos i suport 
necessari per a la creació i transformació 
en cooperatives i societats laborals 
destinades a prescriptors i professionals 
de l'àmbit de les assessories i gestories. 

 14.198,17 € 

 
En el marc del Cercle cooperatiu “Barri cooperatiu”: 
 
Eix d’actuació Actuacions Subvenció 

A1. Taula territorial 1.000,00 
A2. Creació de BBDD i elaboració d’un 
recull d’empreses d’economia social i 
cooperativa 

 

A3.Elaboració d’un catàleg d’exemples 
de bones pràctiques 

 

A. Diagnosi i/o visibilització de 
l'economia social i cooperativa al territori 

A4.Impulsar el reconeixement del valor  
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afegit de les organitzacions de 
l’economia social i cooperativa 

F. Facilitar eines, recursos i suport 
necessari per a la creació i transformació 
en cooperatives i societats laborals 
destinades a prescriptors i professionals 
de l'àmbit de les assessories i gestories. 

 3.000,00 

 
En el marc del Cercle cooperatiu “L’Ecosistema local d’economia social i solidària del Baix Llobregat Sud”: 
 
Eix d’actuació Actuacions Subvenció 

A1. Taula territorial 500,00 
A2. Creació de BBDD i elaboració d’un 
recull d’empreses d’economia social i 
cooperativa 

 

A3.Elaboració d’un catàleg d’exemples 
de bones pràctiques 

 

A. Diagnosi i/o visibilització de 
l'economia social i cooperativa al territori 

A4.Impulsar el reconeixement del valor 
afegit de les organitzacions de 
l’economia social i cooperativa 

 

 
En el marc del Cercle cooperatiu “L’ecosistema local d’economia social i solidària del Baix Llobregat 
Nord”: 
 
Eix d’actuació Actuacions Subvenció 

A1. Taula territorial 500,00 
A2. Creació de BBDD i elaboració d’un 
recull d’empreses d’economia social i 
cooperativa 

 

A3.Elaboració d’un catàleg d’exemples 
de bones pràctiques 

 

A. Diagnosi i/o visibilització de 
l'economia social i cooperativa al territori 

A4.Impulsar el reconeixement del valor 
afegit de les organitzacions de 
l’economia social i cooperativa 

 

 
En el marc del Cercle cooperatiu “Foment de l’economia social i cooperativa al Baix Nord”: 
 
Eix d’actuació Actuacions Subvenció 

A1. Taula territorial 1.000,00 
A2. Creació de BBDD i elaboració d’un 
recull d’empreses d’economia social i 
cooperativa 

500,00 

A3.Elaboració d’un catàleg d’exemples 
de bones pràctiques 

500,00 

A. Diagnosi i/o visibilització de 
l'economia social i cooperativa al territori 

A4.Impulsar el reconeixement del valor 
afegit de les organitzacions de 
l’economia social i cooperativa 

1.000,00 

D1.Campanya de comunicació i difusió 1.500,00 
D2.Accions de sensibilització o 
dinamització 

500,00 
D. Promoció de la fórmula cooperativa i 
les societats laborals per a la continuïtat 
d'empreses i/o entitats properes al 
tancament d'activitat. 
 

D3.Assessorament en la constitució de 
la nova cooperativa 

 

F. Facilitar eines, recursos i suport 
necessari per a la creació i transformació 
en cooperatives i societats laborals 
destinades a prescriptors i professionals 
de l'àmbit de les assessories i gestories. 

 4.000,00 
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En el supòsit que el Consell Comarcal del Baix Llobregat vulgui realitzar alguna modificació d’aquest pla 
de treball haurà de demanar autorització prèvia 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, que haurà d’autoritzar la sol·licitud. 
 
En el supòsit que es produeixi alguna modificació d’aquest de pla de treball el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat ho comunicarà a totes les entitats que integren l’Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat i els seus 
4 cercles cooperatius. 
 
SISENA.- L’entitat/ajuntament de XXX com entitat de l’Ateneu cooperatiu del Baix Llobregat i/o cercle 
cooperatiu de xxx, té la responsabilitat de realitzar activitats dins dels eixos d’actuació que es detallen a 
continuació, on s’especifica la subvenció assignada a l’efecte. Les diferents actuacions es realitzaran dins 
del període d’execució de la nova fase de l’Ateneu cooperatiu, entre el 16 d’octubre de 2017 i el 31 
d’octubre de 2018:  
 
Eix d’actuació Actuacions Subvenció 

A1. Taula territorial  
A2. Creació de BBDD i elaboració d’un 
recull d’empreses d’economia social i 
cooperativa 

 

A3.Elaboració d’un catàleg d’exemples 
de bones pràctiques 

 

A. Diagnosi i/o visibilització de 
l'economia social i cooperativa al territori 

A4.Impulsar el reconeixement del valor 
afegit de les organitzacions de 
l’economia social i cooperativa 

 

B1.Accions de sensibilització o 
dinamització i assessorament 

 B. Accions de suport a la creació i 
desenvolupament de cooperatives i 
societats laborals i inserció laboral en 
empreses de l'economia social i 
cooperativa. 

B2.Accions destinades a fomentar la 
col·laboració 

 

C1.Accions de sensibilització o 
dinamització 

 C. Promoció de la fórmula cooperativa i 
les societats laborals dirigida a les 
associacions i altres empreses. C2.Accions d’acompanyament  

D1.Campanya de comunicació i difusió  
D2.Accions de sensibilització o 
dinamització 

 
D. Promoció de la fórmula cooperativa i 
les societats laborals per a la continuïtat 
d'empreses i/o entitats properes al 
tancament d'activitat. 
 

D3.Assessorament en la constitució de 
la nova cooperativa 

 

E. Món educatiu. Actuacions per 
conèixer i aprendre els models 
d'empresa cooperativa i la creació de 
cooperatives d’alumnes destinada a 
joves estudiants i professorat d’ESO, 
batxillerat i cicles formatius de formació 
professional de grau mitjà i superior. 

  

F. Facilitar eines, recursos i suport 
necessari per a la creació i transformació 
en cooperatives i societats laborals 
destinades a prescriptors i professionals 
de l'àmbit de les assessories i gestories. 

  

 
En el marc del Cercle cooperatiu “Barri cooperatiu”: 
 
Eix d’actuació Actuacions Subvenció 

A1. Taula territorial  
A2. Creació de BBDD i elaboració d’un 
recull d’empreses d’economia social i 
cooperativa 

 
A. Diagnosi i/o visibilització de 
l'economia social i cooperativa al territori 

A3.Elaboració d’un catàleg d’exemples  
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de bones pràctiques 
A4.Impulsar el reconeixement del valor 
afegit de les organitzacions de 
l’economia social i cooperativa 

 

B1.Accions de sensibilització o 
dinamització i assessorament 

 B. Accions de suport a la creació i 
desenvolupament de cooperatives i 
societats laborals i inserció laboral en 
empreses de l'economia social i 
cooperativa. 

B2.Accions destinades a fomentar la 
col·laboració 

 

C1.Accions de sensibilització o 
dinamització 

 C. Promoció de la fórmula cooperativa i 
les societats laborals dirigida a les 
associacions i altres empreses. C2.Accions d’acompanyament  

D1.Campanya de comunicació i difusió  
D2.Accions de sensibilització o 
dinamització 

 
D. Promoció de la fórmula cooperativa i 
les societats laborals per a la continuïtat 
d'empreses i/o entitats properes al 
tancament d'activitat. 
 

D3.Assessorament en la constitució de 
la nova cooperativa 

 

E. Món educatiu. Actuacions per 
conèixer i aprendre els models 
d'empresa cooperativa i la creació de 
cooperatives d’alumnes destinada a 
joves estudiants i professorat d’ESO, 
batxillerat i cicles formatius de formació 
professional de grau mitjà i superior. 

  

F. Facilitar eines, recursos i suport 
necessari per a la creació i transformació 
en cooperatives i societats laborals 
destinades a prescriptors i professionals 
de l'àmbit de les assessories i gestories. 

  

 
En el marc del Cercle cooperatiu “L’Ecosistema local d’economia social i solidària del Baix Llobregat Sud”: 
 
Eix d’actuació Actuacions Subvenció 

A1. Taula territorial  
A2. Creació de BBDD i elaboració d’un 
recull d’empreses d’economia social i 
cooperativa 

 

A3.Elaboració d’un catàleg d’exemples 
de bones pràctiques 

 

A. Diagnosi i/o visibilització de 
l'economia social i cooperativa al territori 

A4.Impulsar el reconeixement del valor 
afegit de les organitzacions de 
l’economia social i cooperativa 

 

B1.Accions de sensibilització o 
dinamització i assessorament 

 B. Accions de suport a la creació i 
desenvolupament de cooperatives i 
societats laborals i inserció laboral en 
empreses de l'economia social i 
cooperativa. 

B2.Accions destinades a fomentar la 
col·laboració 

 

C1.Accions de sensibilització o 
dinamització 

 C. Promoció de la fórmula cooperativa i 
les societats laborals dirigida a les 
associacions i altres empreses. C2.Accions d’acompanyament  

D1.Campanya de comunicació i difusió  
D2.Accions de sensibilització o 
dinamització 

 
D. Promoció de la fórmula cooperativa i 
les societats laborals per a la continuïtat 
d'empreses i/o entitats properes al 
tancament d'activitat. 
 

D3.Assessorament en la constitució de 
la nova cooperativa 

 

E. Món educatiu. Actuacions per 
conèixer i aprendre els models 
d'empresa cooperativa i la creació de 
cooperatives d’alumnes destinada a 
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joves estudiants i professorat d’ESO, 
batxillerat i cicles formatius de formació 
professional de grau mitjà i superior. 
F. Facilitar eines, recursos i suport 
necessari per a la creació i transformació 
en cooperatives i societats laborals 
destinades a prescriptors i professionals 
de l'àmbit de les assessories i gestories. 

  

 
En el marc del Cercle cooperatiu “L’ecosistema local d’economia social i solidària del Baix Llobregat 
Nord”: 
 
Eix d’actuació Actuacions Subvenció 

A1. Taula territorial  
A2. Creació de BBDD i elaboració d’un 
recull d’empreses d’economia social i 
cooperativa 

 

A3.Elaboració d’un catàleg d’exemples 
de bones pràctiques 

 

A. Diagnosi i/o visibilització de 
l'economia social i cooperativa al territori 

A4.Impulsar el reconeixement del valor 
afegit de les organitzacions de 
l’economia social i cooperativa 

 

B1.Accions de sensibilització o 
dinamització i assessorament 

 B. Accions de suport a la creació i 
desenvolupament de cooperatives i 
societats laborals i inserció laboral en 
empreses de l'economia social i 
cooperativa. 

B2.Accions destinades a fomentar la 
col·laboració 

 

C1.Accions de sensibilització o 
dinamització 

 C. Promoció de la fórmula cooperativa i 
les societats laborals dirigida a les 
associacions i altres empreses. C2.Accions d’acompanyament  

D1.Campanya de comunicació i difusió  
D2.Accions de sensibilització o 
dinamització 

 
D. Promoció de la fórmula cooperativa i 
les societats laborals per a la continuïtat 
d'empreses i/o entitats properes al 
tancament d'activitat. 
 

D3.Assessorament en la constitució de 
la nova cooperativa 

 

E. Món educatiu. Actuacions per 
conèixer i aprendre els models 
d'empresa cooperativa i la creació de 
cooperatives d’alumnes destinada a 
joves estudiants i professorat d’ESO, 
batxillerat i cicles formatius de formació 
professional de grau mitjà i superior. 

  

F. Facilitar eines, recursos i suport 
necessari per a la creació i transformació 
en cooperatives i societats laborals 
destinades a prescriptors i professionals 
de l'àmbit de les assessories i gestories. 

  

 
En el marc del Cercle cooperatiu “Foment de l’economia social i cooperativa al Baix Nord”: 
 
Eix d’actuació Actuacions Subvenció 

A1. Taula territorial  
A2. Creació de BBDD i elaboració d’un 
recull d’empreses d’economia social i 
cooperativa 

 

A3.Elaboració d’un catàleg d’exemples 
de bones pràctiques 

 

A. Diagnosi i/o visibilització de 
l'economia social i cooperativa al territori 

A4.Impulsar el reconeixement del valor 
afegit de les organitzacions de 
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l’economia social i cooperativa 
B1.Accions de sensibilització o 
dinamització i assessorament 

 B. Accions de suport a la creació i 
desenvolupament de cooperatives i 
societats laborals i inserció laboral en 
empreses de l'economia social i 
cooperativa. 

B2.Accions destinades a fomentar la 
col·laboració 

 

C1.Accions de sensibilització o 
dinamització 

 C. Promoció de la fórmula cooperativa i 
les societats laborals dirigida a les 
associacions i altres empreses. C2.Accions d’acompanyament  

D1.Campanya de comunicació i difusió  
D2.Accions de sensibilització o 
dinamització 

 
D. Promoció de la fórmula cooperativa i 
les societats laborals per a la continuïtat 
d'empreses i/o entitats properes al 
tancament d'activitat. 
 

D3.Assessorament en la constitució de 
la nova cooperativa 

 

E. Món educatiu. Actuacions per 
conèixer i aprendre els models 
d'empresa cooperativa i la creació de 
cooperatives d’alumnes destinada a 
joves estudiants i professorat d’ESO, 
batxillerat i cicles formatius de formació 
professional de grau mitjà i superior. 

  

F. Facilitar eines, recursos i suport 
necessari per a la creació i transformació 
en cooperatives i societats laborals 
destinades a prescriptors i professionals 
de l'àmbit de les assessories i gestories. 

  

 
En el supòsit que l’entitat/ajuntament de XXX vulgui realitzar alguna modificació d’aquest pla de treball 
haurà de comunicar-ho al Consell Comarcal del Baix Llobregat que serà l’entitat responsable de fer la 
sol·licitud de modificació 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. 
 
En el supòsit que es produeixi alguna modificació d’aquest pla de treball el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat ho comunicarà a totes les entitats que integren l’Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat i els seus 
4 cercles. 
 
SETENA.- El Consell Comarcal del Baix Llobregat per desenvolupar les activitats que gestiona 
directament farà servir els següents recursos humans: 
 

Nom i cognoms DNI  Categoria 
Andrés Andrés Jara 44009408N Tècnic superior 
Mercè Pérez Cereza 36930352B Tècnica superior 
Josep Lluís Martínez González 38810172H Tècnic superior 
Èric Gómez Aznar 43512677N Tècnic superior 
Evelin Castillo Barranco 46815121P Tècnica superior 
Roger Molins Vidal 40561069V Tècnic superior 

 
En el supòsit que hi hagi canvis en aquestes persones o bé s’incorporin de noves, el Consell Comarcal 
del Baix Llobregat notificarà aquests canvis i/o noves incorporacions a totes les entitats que integren 
l’Ateneu cooperatiu del Baix Llobregat i els seus 4 cercles cooperatius, 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. 
 
A més, d’aquestes persones, per activitats puntuals contractarà els serveis externs d’empreses i/o 
professionals. 
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VUITENA.- L’entitat/ajuntament de XXX per desenvolupar les activitats que gestiona directament farà 
servir els següents recursos humans: 
 

Nom i cognoms DNI  Categoria 
   
   
   

 
A més, d’aquestes persones, per activitats puntuals podrà contractar els serveis externs d’empreses i/o 
professionals d’acord amb la normativa vigent. 
 
NOVENA.- El Consell Comarcal del Baix Llobregat serà l’entitat responsable de realitzar la justificació 
econòmica i tècnica de les actuacions davant de la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, 
les Cooperatives i l’Autoempresa del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya.  
 
El Consell Comarcal del Baix Llobregat disposarà fins el 30 de novembre de 2018 per presentar el compte 
justificatiu, llevat dels documents de la relació d’empreses creades i relació de llocs de treballs creats com 
a màxim s’haurà de presentar el 31 de gener de 2019. 
 
La justificació de les despeses es farà mitjançant el procediment previst a l’Ordre TSF/234/2017, de 13 
d’octubre i la Resolució TSF/2567/2017, de 25 d’octubre. 
 
DESENA.- Per tal que el Consell Comarcal del Baix Llobregat pugui realitzar la justificació econòmica i 
tècnica de les actuacions de l’Ateneu cooperatiu del Baix Llobregat, l’ajuntament/entitat de XXXX, com a 
entitat membre de l’Agrupació, haurà de presentar la seva justificació econòmica i tècnica específica, de 
les actuacions que gestiona, d’acord a les pautes i documents que li seran facilitats pel Consell Comarcal 
del Baix Llobregat i dins dels terminis que aquest fixi. 
 
ONZENA.- Les despeses que s’originen per a la gestió de L’Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat, regulat 
per l’Ordre TSF/234/2017, 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 2410.12017 – Retrib. Ateneu Coop. 2017 
Partida 2410.16017 – SS Ateneu Coop. 2017 
Partida 2410.22217 – Comunicacions AC 2017 
Partida 2410.22417 – Assegurances AC 2017 
Partida 2410.22617 – Premis concurs Coop. 2017 
Partida 2410.22717 – Serveis externs AC 2017 
Partida 2410.23117 – Locomoció Ateneu coop. 2017 
Partida 2410.46227 – ajuntaments AC 2017 
Partida 2410.47917 – empreses AC 2017 
Partida 2410.48917 – Entitats AC 2017 
 
DOTZENA.- El Consell Comarcal del Baix Llobregat transferirà a cadascuna de les entitats que formen 
part de l’Agrupació de l’Ateneu cooperatiu del Baix Llobregat l’import de subvenció que té assignat un cop 
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 hagi fet l’ingrés 
corresponent al Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
 
En el supòsit que hi hagi una bestreta de subvenció el Consell Comarcal del Baix Llobregat transferirà la 
part corresponent a cada entitat un cop aquesta sigui ingressada per part de la Direcció General 
d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. 
 
TRETZENA.- 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 pot revocar 
parcialment o total la subvenció que ha rebut l’Ateneu cooperatiu del Baix Llobregat en cas 
d’incompliment d’alguns dels objectius a assolir. El percentatge de revocació que aplicarà serà el més 
elevat d’entre les taules següents, d’acord al que estableix el punt 10 de l’annex 3 de l’Ordre 
TSF/234/2017, de 13 d’octubre: 
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Percentatge de persones 

ateses 
Percentatge de 

revocació 
100% o superior 0% 
Entre 99% i 80% 20% 
Entre 79% i 60% 30% 
Entre 59% i 45% 50% 
Inferior al 45% 100% 
 
 

Percentatge projectes 
assessorats 

Percentatge de 
revocació 

100% o superior 0% 
Entre 99% i 80% 10% 
Entre 79% i 60% 20% 
Entre 59% i 40% 30% 
Inferior al 40% 50% 
 
Percentatge de persones 

inserides 
Percentatge de 

revocació 
80% o superior 0% 
Entre 79% i 60%  10% 
Entre 59 i 40% 20% 
Inferior al 40% 30% 
 
 
CATORZENA.- En el supòsit 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 revoqui una part o la totalitat de la subvenció a l’Ateneu cooperatiu del Baix Llobregat o a algun 
dels seus quatre cercles, les entitats que integren la seva agrupació, ja sigui de l’Ateneu o bé d’algun dels 
cercles cooperatius, assumiran de forma solidària aquesta revocació, aportant cadascuna d’elles una part 
de l’import revocat aplicant un criteri de distribució igual a la proporció del pressupost que cada entitat 
gestiona. 
 
Aquest criteri s’aplicarà excepte en el cas que la revocació se’n derivi exclusivament per l’actuació 
negligent d’alguna de les entitats que formen part de l’Ateneu cooperatiu del Baix Llobregat o d’algun dels 
seus cercles cooperatius, que se’n aquest el cas, aquesta entitat haurà d’assumir la revocació de la 
subvenció que se’n derivi.  
 
El percentatge per distribuir l’import que cada entitat ha d’assumir en cas de revocació és el que es 
detalla a continuació d’acord a la seva participació dins de l’Ateneu cooperatiu o d’algun dels seus cercles 
cooperatius: 
 
Entitats agrupades Ateneu cooperatiu i els 4 cercles cooperatius: 

ENTITATS  IMPORT 
SUBVENCIÓ 

% 
REVOCACIÓ 

Aj. de Molins de Rei 5.000,00 1,08 
Aj. de Vallirana 11.250,00 2,43 
Aj. de Viladecans 11.500,00 2,49 
Aj. del Prat de Llobregat 18.200,00 3,94 
Aj. de Castelldefels 2.500,00 0,54 
Aj. de Gavà 5.000,00 1,08 
Aj. de Sant Boi de Llobregat 3.000,00 0,65 
Associació Social Business City Barcelona 9.600,00 2,08 
Calidoscoop, SCCL 9.822,00 2,13 
Associació Innobaix 16.000,00 3,46 
Cooperativa obrera de viviendas, SCCL 25.200,00 5,45 
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UIKU, coworking El Prat, SCCL 20.800,00 4,5 
Aj. del Prat de Llobregat 4.000,00 0,87 
Set-C, SCCL 4.000,00 0,87 
Coopgros, SCCL 1.000,00 0,22 
Associació PastaxPasta  1.000,00 0,22 
Grup associats pel treball sociocultural (GATS) 29.500,00 6,39 
Acció transversal per a la transformació social – AT2 14.500,00 3,14 
Sustainlabour SLL 12.500,00 2,7 
Illa SCCL 3.000,00 0,65 
Associació Plegats per l’economia solidària i 
cooperativa al Baix Llobregat 22.250,00 4,81 
Aj. d’Esparreguera 15.000,00 3,25 
Som Gestió 18.250,00 3,95 
Som Connexió 4.000,00 0,87 
Aj. d’Olesa de Montserrat 21.000,00 4,54 
Comunitat minera olesana, SCCL 21.000,00 4,54 
Daina-Isard cooperativa d’ensenyament, SCCL 9.000,00 1,95 
Consell Comarcal del Baix Llobregat 144.128,00 31,2 
TOTAL ATENEU COOPERATIU DEL BAIX 
LLOBREGAT I ELS 4 CERCLES COOPERATIUS 462.000,00 100 

 
QUINZENA.- En el cas que l’entitat/ajuntament de xxx realitzi una justificació econòmica per sota de 
l’import que té assignat, i hagi rebut una bestreta de la subvenció per import superior, haurà de retornar 
aquest import percebut indegudament en el moment de presentar la justificació econòmica. La devolució 
d’aquesta subvenció no justificada l’haurà de retornar al Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
 
SETZENA.- El Consell Comarcal del Baix Llobregat, encarregat del tractament de les dades personals 
que són titularitat de l’entitat/ajuntament de xxx, entitat Responsable del Fitxer, es compromet a utilitzar-
les amb l'única i exclusiva finalitat de col·laborar per al desenvolupament del present conveni. 
  
El Consell Comarcal del Baix Llobregat haurà de respectar i s’obliga a complir, en tot cas, amb les 
prescripcions que es prevegin a la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter 
personal. Així mateix, no podrà utilitzar per a si ni proporcionar a tercers cap dada relacionada amb el 
present conveni, ni publicar, totalment o parcialment, el contingut d’aquest, excepte per l’acompliment de 
les finalitats previstes al mateix, sense autorització escrita de l’entitat/ajuntament de xxx.  
  
El Consell Comarcal del Baix Llobregat s’obliga a utilitzar les dades a les que tingui accés única i 
exclusivament per als fins establerts al present conveni i procedirà al seu tractament d’acord amb les 
instruccions assenyalades per l’entitat l’entitat/ajuntament de xxx. En cap cas, l’accés a aquelles dades 
tindrà la consideració d’una cessió o comunicació de dades als efectes del que disposa l‘article 11 de la 
Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), sinó que se tracta únicament d’un 
accés a les mateixes als efectes de donar compliment al present conveni.  
  
El Consell Comarcal del Baix Llobregat reconeix expressament que les dades contingudes en la 
informació que se li proporcioni són d’exclusiva propietat de l’entitat/ajuntament de xxx, i que no podrà 
aplicar-les o utilitzar-les amb finalitats diferents a les previstes al present conveni, ni cedir-les, sota cap 
concepte, a altres persones o entitats, ni tan sols per a la seva conservació, excepte en aquells supòsits 
en què compti amb autorització expressa i per escrit l’entitat/ajuntament de xxx. 
  
El Consell Comarcal del Baix Llobregat s’obliga a guardar sigil sobre les dades de caràcter personal i 
especialment les relatives a la salut, econòmiques i socials, de les quals tingui coneixement per raó de la 
prestació objecte del present conveni, obligació que subsistirà encara desprès de la finalització del 
mateix, de conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades de 
caràcter personal. 
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En qualsevol cas, el Consell Comarcal del Baix Llobregat no podrà accedir als documents, arxius, 
sistemes i suports que continguin dades de caràcter personal sense autorització expressa de 
l’entitat/ajuntament de xxx. En el cas que el personal del Consell Comarcal tingués accés, directe o 
indirecte, a dades o informacions de caràcter personal, el propi Consell Comarcal els hi exigirà el 
compliment del deure de secret respecte de les dades i informacions a què haguessin pogut tenir accés 
en el desenvolupament de les accions previstes al present conveni per tal de garantir la confidencialitat i 
integritat de la informació. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 9 de la LOPD, el Consell Comarcal del Baix Llobregat es compromet 
a adoptar les mesures necessàries d’índole tècnica i organitzativa que garanteixin la seguretat de les 
dades personals que provenen del fitxer de titularitat l’entitat/ajuntament de xxx i evitin la seva alteració, 
pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades 
emmagatzemades i els riscs a què estan exposades, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o 
natural. Així, respecte del fitxer de referència, s’aplicaran les mesures de seguretat de nivell alt, que 
s’estableixen en el Títol VIII  del 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. 
 
Aquestes obligacions subsistiran fins i tot després de finalitzar i extingir-se el conveni. 
  
Quan finalitzi el present conveni, les dades de caràcter personal hauran d’ésser destruïdes o tornades a 
l’entitat/ajuntament de xxx, així com qualsevol suport o documents en els que constin les dades personals 
obtingudes com a conseqüència de la prestació del conveni sense conservar-ne cap còpia i sense que 
cap persona externa tingui accés a les dades si no és perquè disposa d’autorització expressa de a l’entitat 
Fundació Acció contra la Fam. En tot cas, el Consell Comarcal del Baix Llobregat estarà facultat per a 
conservar les dades, degudament bloquejades, mentre pugessin derivar-se responsabilitats de la seva 
relació amb l’entitat/ajuntament de xxx. 

DISSETENA.- 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/234/2017, de 13 
d’octubre, per la qual s’aproven les bases que han de regir la convocatòria de subvencions per a 
projectes singulars, la Xarxa d’Ateneus Cooperatius i projectes Aracoop, per al foment de l’economia 
social i del cooperativisme. 
 
DIVUITENA.-  La vigència d’aquest conveni serà des de la seva signatura i fins a la data de finalització 
del període de justificació de l’Ateneu cooperatiu del Baix Llobregat que serà el 31 de gener de 2019. 
 
DINOVENA.- El Consell Comarcal del Baix Llobregat i l’ajuntament/entitat XXX, com a membre de 
l’Ateneu cooperatiu del Baix Llobregat,  es comprometen a respondre solidàriament de les 
responsabilitats pecuniàries derivades de l’incompliment d’algunes de les  clàusules d’aquest conveni, 
excepte en el cas que la responsabilitat derivi exclusivament per l’actuació negligent de l’entitat que ha 
comès l’incompliment.  
 
VINTENA.- 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. 
 
VINT-I-UNENA.- 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. 
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4. Aprovar la creació d’un nou fitxer automatitzat de tractament de dades de caràcter 
personal anomenat Gravacions de veu i imatge de les sessions dels òrgans col.legiats. 

 
Es llegeix la Proposta de la Presidència que transcrita literalment diu:  
 
“Vist la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, que regula el nou marc normatiu del règim 

jurídic del sector públic, i que pretén generalitzar els mitjans electrònic en la convocatòria, 
celebració i actes de les sessions dels òrgans col·legiats. 
 

Vist que, fruit de l’adquisició d’una nova solució per realitzar les actes de les 
sessions del òrgans col·legiats de l’entitat en format electrònic on es reproduiran imatges i so 
captats de les pròpies sessions, és necessari la creació d’un fitxer que contingui les dades que 
s’han de publicar per aquest concepte.  

 
Atès la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de 

Caràcter Personal (LOPD), que té com objecte principal garantir i protegir, pel que respecta al 
tractament de les dades personals, els drets fonamentals de les persones físiques, i 
especialment el seu honor i intimitat, personal i familiar.  
 

Vist que en compliment del que disposa la LOPD en el seu article 20, el Reial 
Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de 
l’esmentada llei en el seu article 52 i següents, així com en els seus articles 79 i següents, i 130 i 
següents, la Llei 32/2010, d’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i la resta 
de normativa complementària; la creació dels fitxers de les Administracions Públiques, s’haurà 
de realitzar mitjançant disposició general publicada al Butlletí Oficial de la Província. 
 

Vist que a l’apartat 2 de l’article 20 de la LOPD i a l’article 54 del Reial Decret 
1720/2007 es detalla la informació que haurà de contenir la disposició de creació dels fitxers, en 
ordre a facilitar als interessats l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de 
les seves dades personals que la mateixa llei preveu. 
 

Atès que, un cop publicada la disposició general de creació del fitxer la LOPD i 
el seu Reglament de desenvolupament estableixen l’obligatorietat de la seva inscripció en el 
Registre General de Protecció de Dades.  
 

Atès l’article 11 de la Llei 32/2010, d’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades, que estableix que són objecte d’inscripció en el Registre de Protecció de 
Dades de Catalunya els fitxers de dades personals, de titularitat pública o privada, inclosos dins 
de l’àmbit d’actuació de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades; que, segons l’article 3 de la 
referida Llei, inclou els ens locals. 
 

Vist l’informe emès per la Tècnica de Secretaria i el Responsable d’Informàtica i 
Noves Tecnologies d’aquesta entitat en data 21 de febrer de 2018, amb la conformitat de la 
Intervenció de l’entitat i amb diligència de proposta de la Gerència, que s’adjunta a l’expedient; 
proposant la creació del fitxer automatitzat de dades de caràcter personal del Consell Comarcal 
del Baix Llobregat “Gravacions de veu i d’imatge de les sessions dels òrgans col·legiats”. 

 
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 
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ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar la creació del fitxer automatitzat de dades de caràcter 

personal del Consell Comarcal del Baix Llobregat “Gravacions de veu i d’imatge de les sessions 
dels òrgans col·legiats”, amb les característiques que es detallen a continuació: 

 
Nom del fitxer:  Gravacions de veu i d’imatge de les sessions dels òrgans col·legiats 
 
RESPONSABLE DEL FITXER 
- Nom de l’òrgan responsable: Consell Comarcal Baix Llobregat 
- Denominació de l'ens: CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT 
- Dependència: Consell Comarcal Baix Llobregat 
- Administració a la que pertany: Consell Comarcal Baix Llobregat 
- CIF: P5800011H 
- Domicili: carretera N-340, Parc Torreblanca 
- Codi postal. Localitat: 08980. Sant Feliu de Llobregat 
- Província: Barcelona 
- País: Espanya 
- Telèfon: 936852400 
- Fax: 936851868 
- Email: informatica@elbaixllobregat.cat 
 
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER 
- Nom: Gravacions de veu i d’imatge de les sessions dels òrgans col·legiats. 
- Usos previstos: Captació de la veu i de la imatge de les sessions dels òrgans col·legiats, el 
material audiovisual de que es disposa, gestió d’aquestes gravacions i publicació d’aquestes a la 
web d’aquest Consell Comarcal. 
- Finalitats: Gestió i control de les gravacions en format audiovisual de les sessions dels òrgans 
col·legiats de l’entitat. 
 
ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES 
- Origen de les dades: El/la propi/a interessat/da o el/la seu/va representant legal. 
- Col·lectius o categories d’interessats: càrrecs públics i ciutadania en general.  
- Procediment de recollida de les dades: per mitjans audiovisuals o telemàtics. 
 
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER 
- Dades de caràcter identificatiu: veu, imatge. 
- Altres tipus de dades: ideologia, creences, origen racial o ètnic, vida sexual i salut.  
- Sistema de tractament: Mixt. 
 
MESURES DE SEGURETAT 
- Nivell de seguritat adoptat: Alt 
 
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES 
- A totes les persones que accedeixen a la gravació i reproducció de les mateixes i als diferents 
medis on es publiquin. 
 
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES 
- No es produeixen transferències internacionals de dades. 
 
DRETS D’OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ  
- L’atenció als interessats se efectuarà a l’ubicació indicada a l’apartat del Responsable del 
Fitxer. 
 

mailto:informatica@elbaixllobregat.cat
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SEGON.- Procedir a la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
de la disposició de creació de l’esmentat fitxer, de conformitat amb la legislació vigent en matèria 
de protecció de dades. 
 

TERCER.- Obrir un tràmit d’informació pública per un termini de 30 dies per tal 
de que els interessats puguin exercitar efectivament els drets previstos a la normativa, dirigint-se 
a la seu d’aquesta entitat. 
 

QUART.- Procedir a la inscripció de la creació de l’esmentat fitxer en el Registre 
de Protecció de Dades de Catalunya depenent de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 
 

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

 
SISÈ.- Comunicar el present acord a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, 

perquè en tingui coneixement i als efectes. 
 

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

 
Els/les presents per unanimitat aproven el present acord. 

 
5. Aprovar l’adjudicació a l’empresa Acta Digital UTE Virtual Reality Solutions del 
contracte mixt de servei i subministrament per a la implementació de les audioactes, dins 
l’acord marc de contractació centralitzada promogut per l’Associació Catalana de 
Municipis. 

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

 
“Vist que l’Associació Catalana de Municipis, mitjançant la Central de Compres, 

ofereix la possibilitat de contractar el sistema de vídeoacta, equips de gravació i transmissió 
d’actes dels plens, mitjançant la modalitat de compra o arrendament, d’acord amb l’acord marc 
de subministrament del sistema de videoacta, equips de gravació i transmissió d’actes, i el seu 
manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya ( Expedient 2016.01). 
 

Atès que el Consell Comarcal del Baix Llobregat està adherit a la central de 
compres, i que ha detectat la conveniència de contractar externament aquest programari amb la 
finalitat de simplificar el procediment d’elaboració de les actes de les sessions dels òrgans 
col·legiats d’aquesta entitat. 
 

Atesa la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, que regula el nou marc normatiu del règim 
jurídic del sector públic, i que pretén generalitzar els mitjans electrònic en la convocatòria, 
celebració i actes de les sessions dels òrgans col·legiats. 
 

Vist que valorades les ofertes disponibles de la Central de Compres de 
l’Associació Catalana de Municipis, s’observa que la proposta ofertada per l’empresa ACTA 
DIGITAL (UTE Virtual Reality Solutions s.l. y Soluciones Informáticas Globales s.l.), amb NIF 
U40268112, és la que més s’adequa a les necessitats d’aquesta entitat. 
 

Atès que s’acredita l’existència de consignació pressupostària suficient en 
l’aplicació econòmica 9200 20301- Lloguer d'equip d'audioacta, segons consta a l’expedient. 

 
Vist l’informe emès per la Tècnica de Secretaria i el Responsable d’Informàtica i 

Noves Tecnologies d’aquesta entitat en data 21 de febrer de 2018, amb la conformitat de la 
Intervenció de l’entitat i amb diligència de proposta de la Gerència; que s’adjunta a l’expedient. 
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Vist que per acord de Ple celebrat en data 24 de juliol de 2015, s’ha procedit, 

entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord 
amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en 
Catalunya, a favor de la Junta de Govern, i entre les que es troba la present. 
 

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

 
ACORDS 

 
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa ACTA DIGITAL (UTE Virtual Reality Solutions, 

S.L. y Soluciones Informáticas Globales, S.L.), amb NIF U40268112, la contractació dels sistema 
de audioacta dels òrgans col·legiats del Consell Comarcal del Baix Llobregat i altres entitats 
dependents d’aquesta, mitjançant la modalitat d’arrendament, en virtut de l’acord marc de l’ACM 
de subministrament del sistema de videoacta, equips de gravació i transmissió d’actes, i el seu 
manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya ( Expedient 2016.01), i que es 
detalla a continuació: 
 
 Lot 1: sistema de videoacta, equips de 

gravació i transmissió d’actes 
Preu unitat lloguer/mes (*) 
Sense IVA 

Sublot 1.1 Software de gravació, gestió i firma digital 60,77 
Sublot 1.13 Allotjament núvol 84,80 
Sublot 1.15 Manteniment software de gravació, gestió i 

firma digital  
47,92 

 
SEGON.- La present despesa anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 9200 

20301- Lloguer d'equip d'audioacta. del pressupost del 2018, i dels següents exercicis fins 
completar els 48 mesos. 
 
Atès que el present contracte comporta despeses plurianuals, la seva autorització o realització es 
subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius Pressupostos d’aquesta 
entitat dels anys 2019, 2020, 2021 i 2022. 
 
El desglossament per anualitats és el següent, suposant l’inici del servei el dia 12/03/18 i els 48 
mesos posteriors, l’import contracte seria: 9.287,52 € + 1.950,37 € d’IVA = 11.237,89 € IVA 
inclòs.  
 

Anualitat € nets estimats IVA 21% 
€ import total màxim IVA 

inclòs 
2018 ,del 12/03/2018 al 

31/12/2018 1.838,15 386,01 2.224,16 
2019, del 01/01/2019 al 

31/12/2019 2.321,88 487,59 2.809,47 
2020, del 01/01/2019 al 

31/12/2020 2.321,88 487,59 2.809,47 
2021, del 01/01/2019 al 

31/12/2021 2.321,88 487,59 2.809,47 
2022, del 01/01/2019 al 

11/03/2022 483,73 101,58 585,31 
Totals 9.287,52 1.950,37 11.237,89 

 



30 - 40 

TERCER.- Les condicions del contracte són les establertes en l’oferta 
presentada així com també en el marc de les condicions formalitzades entre aquesta i 
l’Associació Catalana de Municipis. 
 

QUART.- El pagament del preu s’efectuarà prèvia presentació de la factura 
corresponent i es farà efectiva de conformitat amb la normativa vigent, prèvia conformitat del 
tècnic/a responsable del contracte. 
 

CINQUÈ.- Comunicar l’adjudicació a l’empresa interessada, així com a la 
Central de Compres de l’Associació Catalana de Municipis, perquè en tinguin coneixement i als 
efectes. 

 
SISÈ.- 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. 

 
6. Aprovar l’adjudicació a l’empresa Lafuente Serveis Sanitaris SL del contracte de 
servei de transport escolar per a les rutes 501, 502 i 503, pels cursos 2017-2018 i 2018-
2019. 

 
Es llegeix la Proposta de la Presidència que transcrita literalment diu:  
 
“Vist que per acord de la Junta de Govern de data 6 de novembre de 2017 es va 

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

LOT 
núm.: 

RUTA 
NÚM. 

Preu 
servei/dia 

(IVA exclòs) 

Preu 
acompanyant/di

a 
(IVA exclòs) 

Preu 
total/dia 

(IVA exclòs) 

Previsió 
màxima dies de 

servei 
contracte 

Import màxim 
previst del 
contracte,  
sense IVA 

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

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

següents  empreses: 
 

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

Lot 1 
Lot 2 
Lot 3  

 
Vist que un cop valorades les ofertes, i comprovant que les empreses complien 

amb les condicions dels plecs reguladors d’aquesta licitació, es va valorar com a oferta 
econòmicament més avantatjosa la presentada per l’empresa LAFUENTE SERVEIS 
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SANITARIS, S.L.; i que per acord de la Junta de Govern de 22 de gener de 2018 es va requerir a 
l’empresa perquè presentés la documentació corresponent en relació als esmentats contractes, 
segons el que disposa l’article 151 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic; i que la referida empresa 
ha presentat la documentació requerida. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat i Polítiques de Gènere 
d’aquesta entitat en data 8 de febrer de 2018, amb diligència de proposta de la Gerència i que 
s’incorpora a l’expedient, proposant l’adjudicació dels contractes de referència a l’empresa 
LAFUENTE SERVEIS SANITARIS, S.L. 
 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Adjudicar a l’empresa LAFUENTE SERVEIS SANITARIS, S.L., amb 
NIF B62783345, els contractes dels serveis del transport escolar individual al CEE Balmes II del 
municipi de Sant Boi de Llobregat lots 1 (ruta 501), 2 (ruta 502) i 3 (ruta 503), pels imports que es 
detallen a continuació: 
 

EMPRESA LOT PREU DIA 
IVA 
INCLÒS 

DIES 
ESTIMATSMÀXI
M juny 2019 

COST € 
MÀXIM 
SENSE 
PRORROGA 

DIES  MÀXIM 
POSSIBLE 
PRORROGA 

COST € 
MÀXIM AMB 
PRORROGA 

TOTAL 
PREVIST  

LAFUENTE 
SERVEIS 
SANITARIA SL 

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

209 € 
209 € 
209 € 

240 
240 
240 

50.160,00 
50.160,00 
50.160,00 

178 
178 
178 

37.202,00 
37.202,00 
37.202,00 

 

TOTAL adjudicació    150.480,00  116.606,00 267.086,00 € 
10% MODIFICACIÓ    15.048,00  11.660,60 26.708,60 € 
TOTAL    165.528,00  128.266,60 293.794,60 € 

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

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

TERCER.- Publicar l’adjudicació i la formalització dels contractes en el perfil del 
contractant, així com en el BOE i en el DOUE. 
 

QUART.- Comunicar el present acord a l’empresa LAFUENTE SERVEIS 
SANITARIS, S.L., perquè en tingui coneixement de l’obligació de formalitzar el contracte segons 
s’estipula en els Plecs reguladors d’aquesta licitació; així com a la resta d’empreses licitadores. 

 
CINQUÈ.- Aquesta adjudicació quedarà condicionada a l’obtenció de la 

corresponent autorització per a la prestació del servei de transport, a atorgar per l’autoritat 
competent (Direcció General de Ports i Transports, Àrea Metropolitana de Barcelona,...) Així 
mateix, l’adjudicació restarà també condicionada a que abans de l’inici del servei es presenti la 
documentació acreditativa dels conductors i acompanyants i la relació de vehicles amb les dates 
de les renovacions de les pòlisses de les assegurances i de les revisions de la ITV, segon el 
model G, així com aquella documentació necessària que acrediti que tots els vehicles que es 
posaran a disposició del contracte, hauran d’ajustar-se a les característiques específiques que, 
per aquesta tipologia de transport recull el Plec de clàusules econòmiques i administratives 
particulars i el Plec de prescripcions tècniques reguladors d’aquest contracte. 
La no obtenció de la corresponent autorització de l’autoritat competent o la no idoneïtat dels 
vehicles, provocarà la resolució d’adjudicació sense derivar cap dret d’indemnització a favor de 
l’empresa adjudicatària. 
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SISÈ.- Registrar els presents contractes en el Registre Públic de contractes. 
 

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

Els/les presents per unanimitat aproven el present acord. 
 
7. Aprovar diferents altes i baixes d’ajuts de menjador escolar per a alumnes amb 
necessitats socioeconòmiques i geogràfiques corresponents al curs 2017-2018. 

 
Es llegeix la Proposta de la Presidència que transcrita literalment diu:  
 
“Vist el conveni subscrit entre aquesta entitat i el Departament d’Ensenyament 

de la Generalitat de Catalunya l’objecte del qual és la delegació al Consell Comarcal del Baix 
Llobregat de les competències quant a la gestió del servei de transport escolar i per a la gestió 
del servei escolar de menjador i altres prestacions en matèria d’ensenyament, i mitjançant el qual 
correspon a aquest Consell Comarcal l’atorgament d’ajuts de menjador als alumnes per 
necessitats socioeconòmiques i geogràfiques. 
 

Vist que per acord de la Junta de Govern de 24 d’abril de 2017 es van aprovar 
les bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador adreçats a alumnat 
d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil de centres educatius sufragats 
amb fons públics per al curs 2017-2018 a la comarca del Baix Llobregat. 

 
Atès que la Direcció General d’Atenció a la Comunitat Educativa va comunicar la 

proposta de finançament dels serveis de transport i menjador escolar per al curs 2017-2018 per a 
l’actualització econòmica del conveni subscrit amb el Departament d’Ensenyament en relació a la 
gestió de determinades competències en matèria d’ensenyament. 
  

Vist que fins la data s’han rebut un total de 12.453 ajuts de menjador escolar per 
necessitats socioeconòmiqes per al curs escolar 2017-2018; segons consta a l’expedient. 
 

Atès que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya va 
publicar el preu màxim pel servei de menjador escolar per al curs escolar 2017-2018, establint en 
un màxim de 6,20€ euros/alumne/dia i per als comensals esporàdics el preu pot ser de fins a 
6,80 €/ alumne/dia; i que quan es tracti de centres d’educació especial o quan les circumstàncies 
especials de l’alumnat ho aconsellin, el preu màxim del menjador es pot augmentar, mitjançant 
l’autorització prèvia dels Serveis Territorials del Baix Llobregat. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 264/2017, de 4 de setembre, es va 
aprovar l’adjudicació de 8.778 ajuts de menjador, amb un cost total de 5.883.252,53€, per a 
alumnes amb necessitats socioeconòmiques i geogràfiques; i que per acord de la Junta de 
Govern de 18 de desembre de 2017 es va aprovar l’adjudicació d’ajuts individuals de menjador 
escolar per alumnes amb necessitats socioeconòmiqes i geogràfiques del curs 2017-2018 per un 
import de 283.852,15€, així com diferents baixes d’ajuts individuals de menjador escolar que 
suposen una minoració del pressupost de 150.264,58€. 
 

Atès que des de començament del curs escolar s’han resolt els expedients que 
presentaven incidències amb l’AEAT a partir de la documentació fiscal presentada per les 
famílies, resolució d’incidències relatives de caràcter patrimonial i mobiliari, actualització del preu 
de menjador i dies lectius, s’han valorat sol·licituds presentades corresponent a noves matricules 
i així com s’han presentat baixes per canvi de comarca o centre escolar, per situacions de 
custodies compartides, etc; segons consta a l’expedient. 
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Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat i Polítiques de 
Gènere d’aquesta entitat en data 14 de febrer de 2018, amb diligència de proposta de la 
Gerència i que s’adjunta a l’expedient. 

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

següents  
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar l’adjudicació d’ajuts individuals de menjador escolar per 
alumnes amb necessitats socioeconòmiqes i geogràfiques del curs 2017-2018, de conformitat 
amb les normatives del curs 2017-2018, per un import de 442.091,17€, i d’acord amb l’annex que 
s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament al present acord. 
 

SEGON.-  Aprovar diferents baixes d’ajuts individuals de menjador escolar per 
alumnes amb necessitats socioeconòmiqes i geogràfiques del curs 2017-2018, que suposen una 
minoració del pressupost de 145.516,65€, d’acord amb l’annex que s’incorpora a l’expedient i 
s’aprova simultàniament al present acord. 
 

TERCER.- La present despesa anirà a càrrec de les partides pressupostàries 
3260.48110 i 3260.22706 del vigent pressupost de l’entitat. 
 
Del total d’ajuts adjudicats es detallen els que pertanyen a la partida pressupostaria relativa a 
l’empresa ENDERMAR adjudicatari de la licitació del servei de menjador escolar per al curs 
2017-2018:   

 
 Total ajuts Import 

adjudicat 
CENTRES ESCOLARS    
ENDERMAR SL (3260.22706) 
Centre Montbaig i Centre Josep Maria Ciurana de Sant Boi 
de Llobregat i el Centre Ramon Llull del Prat de Llobregat 

264 104.962,07€ 

 
QUART.- Aquesta adjudicació resta condicionada a l’efectiva subscripció del 

conveni de col·laboració corresponent al curs 2017-2018 per part de la Generalitat de Catalunya i 
el Consell Comarcal del Baix Llobregat, així com a les partides finalment transferides pel 
Departament d’Ensenyament. 
  

CINQUÈ.- Comunicar el present acord als Serveis Territorials d’Ensenyament i 
als centres afectats,  perquè en tinguin coneixement i als efectes oportuns.” 

 
Els/les presents per unanimitat aproven el present acord. 

 
8. Aprovar la convalidació de la sol·licitud de subvenció directe a la Diputació de 
Barcelona per a la realització del projecte Nou Programa Advanced. Fés crèixer el teu 
negoci. 

Es llegeix la Proposta de la Presidència que transcrita literalment diu:  
 
“Vist que el Ple de la Diputació de Barcelona de data 26 de novembre de 2015 

va aprovar el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, que és l’instrument preferent per a 
l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local; així com el seu Protocol general, que té 
com a finalitat establir els principis que regeixen el Pla i el marc general i la metodologia 
d’implementació de les actuacions i dels recursos que es comprenguin en l’esmentat Pla. 
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Atès que la clàusula onzena del referit Protocol general fixa que els instruments 
que disposa la Diputació de Barcelona per fer efectiva aquesta cooperació amb el món local són: 
les meses de concertació, els catàlegs de serveis i els programes complementaris; i 
addicionalment l’esmentat Protocol general, en la seva clàusula quinzena, estableix que la 
Diputació de Barcelona podrà donar suports puntuals a aquelles entitats locals que així ho 
sol·licitin i aquetes s’atorgaran per concessió directa. 
 

Vist que l’Àrea de Desenvolupament Econòmic d’aquest Consell Comarcal està 
integrada per dos departaments: el de Promoció Econòmica, que té com a funcions principals 
coordinar i representar l’Acord de Concertació Territorial del Baix Llobregat que està integrat pels 
30 ajuntaments de la comarca, els sindicats de CCOO i UGT, Pimec i AEBALL, Unió de Pagesos 
de Catalunya, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Cambra de Comerç de Barcelona, el 
Consorci de Turisme del Baix Llobregat i el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, així com 
desenvolupar polítiques actives d’ocupació i de promoció econòmica a la comarca adreçades 
tant a persones en cerca de feina com a empreses i persones emprenedores, i també dona 
suport i assistència tècnica a la secretaria tècnica de l’associació Innobaix; i el departament 
d’Anàlisi i Prospectiva, que disposa dels serveis que ofereix l’Observatori Comarcal del Baix 
Llobregat (OC-BL), que té com a objectiu principal aportar informació que esdevingui un 
coneixement útil sobre la realitat socioeconòmica de la comarca per poder orientar la diagnosi, la 
planificació, l’execució, el seguiment i l’avaluació de les polítiques actives d’ocupació i de 
desenvolupament local que es realitzen a la comarca. 
 

Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat, conjuntament amb l’associació 
Innobaix, durant l’any 2017 han desenvolupat el Nou programa Advanced “Fes créixer el teu 
negoci”, que es tracta d’un programa innovador al territori, adaptat a les necessitats reals de les 
persones emprenedores i a les empreses participants, a partir de l’experiència que tant aquest 
Consell Comarcal com l’associació Innobaix tenen en la gestió de programes de suport a 
empreses i persones emprenedores. 
 

Atès que, d’acord a les característiques innovadores del projecte, aquest no 
encaixava per les vies ordinàries d’assistència i suport que té fixades la Diputació de Barcelona 
mitjançant el seu Protocol general, per la qual cosa es va acordar vehicular el suport econòmic 
de la Diputació de Barcelona mitjançant un ajut directe de subvenció. 

 
Vist la memòria del programa de referència presentada a la Diputació de 

Barcelona i que s’adjunta a l’expedient. 
 

Vist que aquest Consell Comarcal va presentar la sol·licitud de subvenció a la 
Diputació de Barcelona sense fer cap aprovació prèvia per part de l’entitat, atès el caire 
excepcional i extraordinari del recurs sol·licitat; i que en data 17 de gener de 2018 la Diputació de 
Barcelona ha comunicat a aquesta entitat la concessió de l’ajut econòmic per import de 
11.800,00€ per a la realització del Nou programa Advanced “Fes créixer el teu negoci”. 

 
Vist l’article 52 de la Ley 39/2015, d’1 d’octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que permet, en determinades 
circumstàncies, la convalidació d’actes administratius. 

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

d’aquesta entitat en data 26 de febrer de 2018, amb diligència de proposta de la Gerència i que 
s’incorpora 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 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 convalidació de la sol·licitud de subvenció directe a la 
Diputació de Barcelona per a la realització del projecte Nou Programa Advanced. “Fes créixer el 
teu negoci”, que tindrà efectes des de la data de la seva presentació. 
 

SEGON.-  Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per 
import de 11.800,00€ per a la realització del projecte Nou Programa Advanced. “Fes créixer el 
teu negoci” (núm. d’expedient 17/Y/246063). 
 
D’acord amb la comunicació d’atorgament de la referida subvenció, el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat haurà de realitzar una justificació econòmica per un import de com a mínim 
23.600,00€. 
 

TERCER.- Aprovar la delegació d’una part de la seva execució a l’associació 
Innobaix, entitat de la comarca que té l’expertesa en la realització d’aquest tipus de projectes 
formatius per a persones emprenedores i empreses i de la que forma part el Consell Comarcal 
del Baix Llobregat. Les activitats a realitzar per l’associació Innobaix són la gestió i impartició 
dels continguts formatius, així com la realització d’accions de mentoring, estimades en un cost 
total de 11.800,00€. 

 
La justificació econòmica de l’actuació la realitzarà el Consell Comarcal del Baix Llobregat, 
justificant la dedicació del seu personal tècnic a l’actuació, més la certificació de les despeses 
que li presenti l’associació Innobaix de les activitats realitzades. 
 

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

CINQUÈ.- Comunicar el present acord a la Diputació de Barcelona, perquè en 
tingui coneixement i als efectes.” 

 
Els/les presents per unanimitat aproven el present acord. 

 
9. Aprovar l’adhesió al Manifest del Dia Internacional de les Dones promogut per la 
Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis. 

 
S’informa per part del President de que s’han rebut des del moment de la 

convocatòria altres documents relatius al Dia Internacional de les Dones als que també caldria 
donar suport i que per tant s’incorporen a la proposta inicial de dictamen. 

 
Es llegeix doncs la nova Proposta de la Presidència que transcrita literalment 

diu:  
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“Atès que el dia 8 de març es celebra el Dia Internacional de les Dones, un dia 
que simbolitza la lluita que les dones de tot el món han sostingut al llarg dels temps en favor de 
la igualtat en els diferents àmbits ja siguin socials o econòmics.   

 
Vist que en data 18 de desembre de 2006, el Ple del Consell Comarcal va 

aprovar la creació del Consell de Dones del Baix Llobregat i el seu reglament de funcionament, i 
que en data 7 de març de 2007 es va constituir. 
 

Vist que el Consell de les Dones actua com un òrgan adscrit al Consell Comarcal 
del Baix Llobregat, i com a òrgan de participació de les dones amb la finalitat d’impulsar polítiques 
d’igualtat a la comarca i eradicar les desigualtats per raó de gènere.   
 

Vist que l’any 2007 es dissenya i s’aprova el I Pla Transversal de Polítiques de 
Dones del Baix Llobregat amb l’objectiu de visualitzar les línies estratègiques, els eixos i les 
mesures a adoptar relatives a les polítiques públiques adreçades a dones. 
 

Vist que per acord de la Junta de Govern de data 20 de desembre de 2010 es va 
aprovar el “II Pla Transversal de Polítiques de Dones del Baix Llobregat per al període 2011-2014”, 
que actua com a un full de ruta per tal de desenvolupar les polítiques de dones que es realitzen a la 
comarca. 

 
Vist que l’any 2014 es va realitzar el IV Congrés de les Dones del Baix Llobregat, 

un espai de debat i reflexió sobre diferents àmbits socials, econòmics i laborals; i que les reflexions 
i conclusions d’aquell congrés van configurar la base del III Pla Transversal de Politiques de Dones 
del Baix Llobregat per al període 2015-2019, aprovat per acord de la Junta de Govern de data 9 de 
novembre de 2015 i que estructurava el desenvolupament de les polítiques de dones a nivell 
comarcal. 

 
Atès que les conclusions del IV Congrés contemplen, entre d’altres, les reflexions 

que recullen els manifestos de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i l’Associació 
Catalana de Municipis, i de la Diputació de Barcelona, així com la declaració per a l’any 2018 de la 
Generalitat de Catalunya. 
 

Vist que des del Consell de les Dones del Baix Llobregat es treballa per 
aconseguir la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en tots els àmbits de la vida social, i que a 
partir de la concertació social i política amb les diferents entitats, administracions i organismes 
públics, econòmics i socials es vol aconseguir eradicar les desigualtats entre les dones i els homes. 
 

Atès que des de fa anys el Consell Comarcal del Baix Llobregat dóna suport a 
diferents manifests institucionals amb la finalitat de fer visibles les desigualtats de gènere que 
encara persisteixen en la nostra societat. 
 

Vist els informes emesos per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i 
Polítiques Socials d’aquesta entitat en data 27 de febrer i 1 de març de 2018, que s’incorporen a 
l’expedient, proposant l’aprovació i l’adhesió d’aquesta entitat als Manifestos elaborats per la 
Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i l’Associació Catalana de Municipis, i per la 
Diputació de Barcelona, així com a la Declaració Institucional de la Generalitat de Catalunya, 
dins del marc del dia 8 de març, Dia Internacional de les Dones. 
 

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

 
ACORDS 
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  PRIMER.- Aprovar l’adhesió del Consell Comarcal del Baix Llobregat al Manifest 8 
de març Dia Internacional de les Dones elaborat per la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) 
i l’Associació Catalana de Municipis; d’acord amb el document del Manifest que s’incorpora a 
l’expedient i s’aprova simultàniament. 
 

SEGON.- Aprovar l’adhesió del Consell Comarcal del Baix Llobregat al Manifest 
del Dia Internacional de les Dones 8 de març 2018 elaborat per la Diputació de Barcelona; d’acord 
amb el document del Manifest que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament. 
 

TERCER.- Aprovar l’adhesió del Consell Comarcal del Baix Llobregat a la 
Declaració Institucional 8 de març 2018 “Veus que no veus. Per la visibilitat de les dones als 
mitjans de comunicació” elaborada per la Generalitat de Catalunya; d’acord amb el document de 
Declaració que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament. 
 

QUART.- Comunicar el present acord a la Federació de Municipis de Catalunya, a 
l’Associació Catalana de Municipis, a la Diputació de Barcelona i a la Generalitat de Catalunya, així 
com als ajuntaments de la comarca, perquè en tinguin coneixement i als efectes.” 
 
ANNEX 
 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 8 DE MARÇ 2018 Veus que no veus Per la visibilitat de les dones 
als mitjans de comunicació 

 
El dret a la igualtat efectiva entre dones i homes és un dels drets humans que ha estat, sistemàticament, 
més vulnerat. Històricament, les dones han encapçalat moltes revolucions per a la millora dels drets 
humans i socials. Malgrat aquesta lluita constant, avui, en ple segle XXI, encara no hem aconseguit la 
igualtat efectiva.  
Els moviments feministes de tot el món reclamen que cal alçar les veus i fer‐se escoltar. 
Per això, s’han unit en una “Vaga de totes” que reivindica, un cop més, els drets humans, la igualtat 
efectiva de dones i homes en tots els àmbits, i el dret de les pròpies dones a decidir sobre tot allò que les 
afecta, incloent‐hi el propi cos. 
L’androcentrisme i el patriarcat són les principals causes de les desigualtats i de la violència masclista i és 
aquesta realitat la que hem de combatre. 
A Catalunya volem enfortir les veus de les dones a tots els àmbits, tant en l’esfera pública com en la 
privada, atès que, massa sovint, les opinions de les dones són silenciades o situades en una posició 
inferior. Cal respectar les veus de les dones, no silenciar‐les i ignorar‐les. Volem que les veus de 
les dones siguin lliures, visibles arreu de la societat, en tots els sectors professionals, acadèmics, polítics i 
socials. Les veus de les dones són un valor del qual cap societat en pot prescindir. 
 
Els mitjans de comunicació constitueixen una eina molt poderosa per a la transmissió de valors i 
imaginaris igualitaris, però, malauradament, també per a la perpetuació de les desigualtats entre dones i 
homes. Als mitjans de comunicació de Catalunya les opinions de les dones continuen sent poc visibles. 
Actualment, les dones només protagonitzen el 28% de les informacions. La veu autoritzada i pretesament 
més experta continua sent la masculina. 
 
Com a Govern i com a societat hem de vetllar perquè els continguts dels mitjans de comunicació 
enforteixin les veus de les dones: difonent al màxim les seves aportacions, exigint una comunicació amb 
perspectiva de gènere, eliminant barreres per a l’accés a les TIC, convidant els mitjans a l’establiment de 
pautes d’autoregulació, elaborant guies de recomanacions de comunicació no sexista, promovent eines i 
bones pràctiques per garantir la presència paritària, tant a nivell de continguts com de professionals i 
d’equips directius, ajustant les col∙laboracions i els ajuts d’acord amb allò que determina la Llei d’Igualtat 
efectiva de dones i homes, i oferint suport a les xarxes de periodistes i comunicadores que treballen per 
una comunicació respectuosa amb les dones. 
 
El Govern de la Generalitat de Catalunya, mitjançant l’Institut Català de les Dones, vol implicar els mitjans 
de comunicació en la normalització i l’eliminació d’aquests maginaris 
que reprodueixen dia a dia rols i estereotips sexistes. Per això, el Pla estratègic de polítiques de gènere 
del Govern comptarà amb un eix per a la visibilització de les dones als mitjans comunicació. Aquest 
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Pla promourà un avenç significatiu pel que fa a la influència de les dones en l’àmbit públic, especialment 
als mitjans de comunicació. Per executar‐lo caldrà la complicitat i implicació de tots els mitjans de 
comunicació per arribar a la paritat en tots els programes d’opinió, amb una representació i difusió justa, 
equilibrada i positiva de les fites assolides per les dones en els diferents àmbits i disciplines socials. 
L’escriptora nigeriana Chimamanda Ngozi ens recorda que ser feminista no és només una cosa de dones, 
que “tothom hauria de ser feminista”. Els mitjans de comunicació també. 
Volem i necessitem mitjans de comunicació feministes per poder construir una societat justa i igualitària 
per a totes les persones.  
Reivindiquem aquest 8 de març les “Veus que no veus”. 
MANIFEST DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES 8 DE MARÇ DE 2018 
 
El 8 de març celebrem el Dia Internacional de les Dones, un dia en el qual des dels carrers, des de la 
societat civil i des del municipalisme reivindiquem les dones com a ciutadanes actives i els feminismes 
com a moviment social transformador. 
Els feminismes han anat assolint protagonisme i força en àmbits de la vida social, política, econòmica i 
cultural, nivells que cal mantenir i enfortir. Un bon exemple en són el món de la creació cultural i el món 
educatiu, on la urgent necessitat de superar els esquemes patriarcals en la transmissió de valors és ja 
difícilment qüestionable. 
Alhora, els feminismes també han entrat als ajuntaments, reconeixent que la justícia de gènere i els drets 
de les dones són un element estructural en tota política pública que persegueixi un món, un país, un 
territori o unes ciutats cohesionades i inclusives. 
I tot això està passant després de dècades de lluites, en les que les dones ens hem trobat i reconegut en 
espais diversos de participació. Ho hem fet establint relacions i xarxes, evidenciant els conflictes i les 
diferències, construint espais i accions per atendre les necessitats de les dones en la seva pluralitat i la 
lluita pels seus drets. 
El més revolucionari és que totes aquestes aportacions han demostrat que la transformació del sistema 
patriarcal té un impacte per a tota la societat. Trenca amb la mirada única, androcèntrica i 
heteronormativa del món, que no només no respon a la realitat, sinó que té impactes nocius en la vida de 
milions de persones, no només en les de les dones. 
Per això aquest 8 de març reivindiquem la sororitat com a instrument polític de gènere, definit per 
Marcela Lagarde com “l’aliança feminista entre les dones per canviar la vida i el món en un sentit just”i a 
través del que les dones han teixit aliances 
al llarg de la història. 
Aliances per transformar, transgredir, redefinir, qüestionar, articular, enfortir, apoderar, més enllà 
d’orígens i fronteres. 
Des del món local volem fer visibles les articulacions i aliances entre dones en diferents camps de 
l’associacionisme, la cultura, l’economia, la cura, la política. Aliances, del nostre entorn més pròxim i de 
tot el món, que posen encara més en evidència les arrels patriarcals de fenòmens com les desigualtats en 
els treballs, l’exigència de posar la cura al centre de les polítiques i de redistribuir l’accés a la riquesa i als 
recursos, base de la Vaga i mobilitzacions de dones d’enguany, de la que ens sentim partícips. 
Continuem defensant amb fermesa el nostre compromís en el suport i desenvolupament de les polítiques 
de gènere en el món municipal i en una major representativitat política de les dones. Una participació 
pública que es basi en la 2 
sororitat i en lideratges que democratitzin les relacions, els espais de participació i d’incidència, que 
facin els nostres pobles i ciutats FEMINISTES. 
 
Per això ens convoquem a una vaga feminista. És una vaga que va més enllà del que s'identifica com 
aturada laboral perquè la participació de les dones és nuclear en totes les esferes de la vida, i la vaga ha 
d'assolir també altres treballs i espais: el de les cures, el consum, la vida estudiantil i associativa. 
Una vaga en la que cridem a reflexionar col·lectivament què poden fer tots i cadascun dels homes per 
canviar una situació sobre la qual ja s'haurien d'haver manifestat contraris. 
Practiquem un feminisme interseccional perquè sabem que estem travessades per desigualtats i 
precarietats que ens situen en llocs molt diversos davant del patriarcat, el treball assalariat, les cures, el 
consum, l'exercici dels nostres drets, la formació i la participació ciutadana, per les diferències que 
travessem alguna de nosaltres segons la procedència, la classe, l'edat, l'orientació sexual, la identitat de 
gènere i habilitats. 
Però la vaga és de totes, hi ha un lloc per a totes i cadascuna de nosaltres en la nostra vaga feminista del 
8M. 
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Formem part d'un procés de transformació radical de la societat, de la cultura, de l'economia, de les 
relacions. Volem ocupar l'espai públic, reapropiar-nos de la decisió sobre el nostre cos i la nostra vida, 
reafirmar la força política de les dones, lesbianes i trans i preservar el planeta en què vivim. 
I per això el 8M pararem el nostre consum, el treball domèstic i les cures, el treball remunerat i els nostres 
estudis, per demostrar que sense nosaltres no es produeix, i sense nosaltres no es reprodueix. 
 
MANIFEST DIA INTERNACIONAL DE LES DONES. 8 DE MARÇ DE 2018  
 
Avui, Dia Internacional de les Dones, com cada 8 de març, les dones de tot el món alcem les nostres veus 
per reivindicar la igualtat efectiva entre homes i dones perquè els nostres drets socials, polítics i 
econòmics són innegociables. Les dones, des de les nostres diversitats, son més de la meitat de la 
població mundial i cal que formem part de la presa de decisions en tots els àmbits i estaments. Cal que el 
nostre dret a la participació social i política sigui una prioritat. 
 
Aquets any, a més a més, també té lloc una Vaga Feminista organitzada per organitzacions socials i el 
moviment feminista a la qual donen suport, entre d’altres, els sindicats majoritaris que han convocat 
“aturades laborals” de dues hores per denunciar la desigualtat, la precarietat i la violència vers les dones, 
amb la voluntat que aquesta afecti l’ocupació, el consum i l’educació. 
 
Des del món municipal donem suport a les reivindicacions de la Vaga Feminista. Una vaga que tal i com 
diu el Consell Nacional de Dones de Catalunya (CNDC) “va més enllà del que s’identifica com atur laboral 
perquè la participació de les dones és nuclear en totes les esferes de la vida”, per això hi donem suport i 
us animem a participar a les aturades previstes, en franges de dues hores, matí i tarda que han convocat 
els sindicats. 
 
Avui, doncs, ens tornem a trobar per commemorar el Dia Internacional de les Dones i per reclamar, 
novament, la igualtat entre dones i homes. 
 
En ple s. XXI, les últimes notícies ens transporten a principis del S. XX. Quan els governants, les 
persones responsables de legislar, no són conscients ni tenen cap mena d’intenció d’actuar en relació a la 
diferència real i existent entre el sou, per la mateixa feina, de les dones respecte als homes. 
Concretament, segons les últimes dades de l’Eurostat és un 14,9%. Quan es creu que “això no és 
important” o quan es manifesta que “en això nosaltres no ens hi posem” és quan la societat, el poble, les 
dones i els homes, ens hem de rebel·lar, posar-nos de peu i dir “NO, aquesta no és la societat on vull 
viure. NO aquestes no són les decisions que ha de prendre el govern”.  
 
És el que es diu la bretxa salarial, la diferència de sou entre els homes i les dones per la mateixa feina. És 
una forma més de violència envers les dones, la violència econòmica. 
 
Fa més de 20 anys, més de 20 anys!, que se celebra, any rere any, el dia de la igualtat salarial; “L’equal 
pay”. Organitzat per la Federació Internacional Business and Professional Women (BPW) i que té per 
finalitat lluitar per la igualtat salarial entre homes i dones. Però aquestes campanyes no serveixen de res 
si no van acompanyades de normes específiques i sancions, si són necessàries, per tal d’evitar que es 
dilati aquesta injustícia. 
 
Volem una societat igualitària, volem una societat justa, rica, equilibrada, amb el foment del talent com un 
dels eixos de creixement i generació de riquesa. Volem el mateix sou per la mateixa feina, volem que 
moviments com “MeToo” no hagin de reaparèixer perquè hi ha persones que s’atreveixen a demanar 
favors sexuals a canvi de feina. A assetjar a les dones pel fet de ser-ho, a entendre que les dones són 
una “unitat de canvi”, un objecte. 
 
Les dones formem part de la societat, part activa, principal i bàsica pel desenvolupament de la societat, 
del futur. Per poder avançar, com a societat, s’ha de tenir en compte a totes les persones, indistintament 
del sexe que tinguin. Per això, per reclamar aquesta necessitat imperiosa, perquè els governants 
reaccionin, perquè es legisli allò que es injustícia, tornem a alçar-nos i a manifestar-nos i ho farem 
sempre. Sempre per aconseguir una societat justa i igualitària. 
 
Aquest és el gran repte que tenim al davant, i l’hem d’assolir amb la col·laboració i la complicitat de totes 
les institucions, agents socials i de les dones i els homes dels nostres pobles i ciutats, perquè només així 
podrem fer-ho realitat. 
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BAIX LLOBREGAT 
 
Les dades que es van coneixent diàriament, ens permeten prendre consciència de les desigualtats que 
les dones continuen patint, alhora que reafirma el fet que els avenços socials de les darreres dècades, 
que han permès la construcció de valors, rols i formes de pensar alternatives i lliures de masclisme, no 
tenen marxa enrere. 
 
Ens adrecem també:  
 
- Als abusadors: els que utilitzeu una suposada autoritat, a la feina, a casa, a la família, per 

sotmetre’ns, per agredir-nos, per fer-nos por, per fer-nos mal, per fer-nos xantatge, per coaccionar-
nos, per utilitzar-nos en el vostre benefici i pels vostres interessos. Cap càrrec, cap responsabilitat, 
cap autoritat és més important que la nostra llibertat. No teniu cap poder sobre el nostre cos.  

 
- Professionals de l’audiovisual que perpetueu els tòpics que atempten contra les dones: no les 

convertiu més en objectes. Que el seu físic no determini la seva feina, no consentiu l’entreteniment 
que vexa les dones o que banalitza la violència de masclista. Pareu de tolerar missatges masclistes 
que normalitzen relacions de parella tòxiques, que perpetuen tòpics sobre la realitat femenina que 
són falsos, caducs i nocius. 

 
- Professionals de la publicitat i empreses anunciants que us recreeu en l’estètica del patiment de les 

dones. No convertiu la violència contra les dones en bellesa i argument de venda. Prou d’imatges de 
dones sotmeses als homes, humiliades, mig mortes, per vendre perfums o rellotges o el que sigui. 
Prou de sexualitzar les criatures. Pareu de dipositar una càrrega eròtica sobre la infància. Les nenes i 
els nens no són productes al vostre servei.  

 
- Empresaris de l’oci nocturn que utilitzeu les dones com a reclam dels vostres negocis: No sigueu 

còmplices de la violència masclista. Pareu de posar-ho fàcil als abusadors que poden trobar, en els 
vostres locals, la coartada perfecta. Ajudeu a combatre l’assetjament. No eludiu un problema molt 
greu que sabeu perfectament que també s’esdevé en el vostre àmbit.  

 
I finalment, a totes les dones:  
 
Ningú pot privar-nos dels nostres drets. Les nostres opinions, desitjos o reivindicacions són tan legítimes 
com les d’un home. Ningú pot dir-nos com hem de viure o què hem de fer. Només nosaltres podem 
decidir com volem viure i la dona que volem ser.  
 

Els/les presents per unanimitat aproven el present acord. 
 
10. Precs i preguntes. 

 
No se’n formulen. 
 

  El Conseller Sr, Carcelén informa de que a la seu d’Aigües del Prat es farà el proper dia 10 
una sessió sobre ateneus cooperatius, amb la presentació d’experiències diverses, incloent-hi una 
de francesa. 
 
 
I no havent-hi altres assumptes a tractar s’aixeca la sessió a indicació de la Presidència a les 
disset hores i cinquanta-set minuts, signant aquesta acta el President del Consell Comarcal 
juntament amb mi, el Secretari Accidental, que ho certifico.   


