JUNTA DE GOVERN
ACTA NÚM. 02/2017
A la ciutat de Sant Feliu de Llobregat, el dia 6 de febrer de 2017, quan són les 17:30
hores es reuneixen a la sala destinada a l’efecte de la seu del Consell Comarcal del Baix
Llobregat, prèvia convocatòria en regla, els i les membres integrants de la Junta de Govern que a
continuació es relacionen, en sessió ordinària i primera convocatòria, sota la Presidència del Sr.
Josep Perpinya i Palau, President d’aquest Consell Comarcal i assistits tots per el Secretari
Accidental, Sr. Lluís González Roig.
PRESIDENT
Sr. Josep Perpinyà i Palau
VICEPRESIDENTS/ES
Sra. Raquel Sanchez Jimenez
Sr. Xavier Fonollosa i Comas
Sra. Lídia Muñoz Càceres
CONSELLERS/ES ASSISTENTS
Sr. Oriol Bossa i Pradas
Sr. Enric Carbonell Jorba
Sr. Lluis Monfort Peligero
Sr. Jesús Naharro Rodríguez
Sr. Xavier Paz Penche
Sr. Miquel Comino Haro
Sr. José Angel Carcelén Luján,
CONSELLERS/ES QUE EXCUSEN ASSISTÈNCIA
Sra. Laia Flotats Bastardes
Sr. Lluís Fabrés i Pérez
Sr. Jesús Blanco Flórez,
GERENT
Sra. Eugènia Garcia Puig
SECRETARI ACCIDENTAL
Sr. Lluís González Roig
INTERVENTOR
Sr. Francesc Roldan Burgos
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Existint el quòrum suficient per la vàlida celebració de la sessió, per part del Sr. President es
declara oberta la mateixa i es procedeix a tractar els assumptes continguts a l’ordre del dia, en
relació amb els quals s’adopten els acords següents:
1.

Aprovar l’acta número 1/2017, corresponent a la sessió del dia 30 de gener
Els/les presents aproven per unanimitat l’acta número 1/2017, corresponent a la sessió
ordinària del dia 30 de gener.

2.

Donar compte dels Decrets de Presidència que a continuació es relacionen:
a) Decret núm. 276/16, de 14 de desembre, relatiu a donar continuïtat al Servei
d’Integració familiar en família extensa (SIFE) per l’any 2017.

“Vist que en el marc del Protocol addicional de concreció per al 2014 del
Contracte Programa per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de
Benestar Social i Família i el Consell Comarcal del Baix Llobregat, en matèria de serveis socials,
altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, subscrit l’any 2012, es va
incorporar com a modificació la Fitxa núm. 2.3 que fa referència al Servei d’integració familiar en
família extensa (SIFE).
Atès que els recursos que s’han d’emprar per a la incorporació d’aquest servei
són un/a tècnic/a superior psicòleg/a o psicopedagog/a i un/a tècnic/a mitjà/na treballador/a
social i disposar de les instal·lacions necessàries per al desenvolupament correcte de les
actuacions del programa.
Vist que des de la coordinació dels EAIA es va sol·licitar aprovar la incorporació
d’aquest servei d’integració familiar en família extensa (SIFE) a partir del mes d’octubre de 2014,
a l’àmbit dels municipis de l’EAIA-III del Baix Llobregat (Sant Vicenç dels Horts, Sant Boi de
Llobregat, Cervelló, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat i Vallirana), nomenant-se,
després del corresponent procés selectiu, dues tècniques com a funcionàries interines pel seu
desenvolupament.
Vist que aquestes dos professionals estaven finançades mitjançant la Fitxa núm.
2.3 sobre el Servei d’integració familiar en família extensa (SIFE) del Protocol addicional de
concreció per al 2014 del Contracte Programa per a la coordinació, la cooperació i la
col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família.
Vist que per Decrets de Presidència 35/2014, de 17 de desembre, i 52/2015, de
4 de desembre, es va donar continuïtat al Servei d’Integració en Família Extens (SIFE) per als
anys 2015 i 2016 respectivament, així com aprovar la prorroga dels nomenaments de les
referides funcionaries interines.
Atès que la Coordinadora de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials, mitjançant
informe de 14 de desembre, ha proposat continuar amb la prestació d’aquest servei i la
continuïtat de les dues treballadores, finançades mitjançant la fitxa núm 19.2 sobre el Servei
d’integració familiar en família extens (SIFE) del Contracte Programa 2016-2019 per a la
coordinació, la cooperació i la col·laboració subscrit amb el Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies.
Vist que per Junta de Govern del Consell Comarcal del dia 15 de febrer de 2016,
es va aprovar la declaració dels serveis prioritaris i essencials pel Consell Comarcal a efectes de
poder cobrir les necessitats de contractació temporal durant el període de vigència de la limitació
de contractació continguda al RDL 20/2011 inicialment, i a la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016.
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Vist l’art.10.1 c) del RDL 5/2015, de 30 d’octubre, que aprova el Text refós de
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic,
Vist l’informe emès per la tècnica de RR.HH. i la Coordinadora de Serveis
Centrals amb data 14 de desembre, amb el v-i-p de l’Interventor i diligència de proposta de la
Gerència.
Vist l’informe de la Secretaria general núm. 7/2016, de 15 de desembre, relatiu
al procediment i requisits de contractació de personal.
Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc
conferides
HE RESOLT
PRIMER.- Donar continuïtat al Servei d’Integració familiar en família extensa
(SIFE) per l’any 2017, que intervindrà a l’àmbit dels municipis de l’EAIA-III del Baix Llobregat
(Sant Vicenç dels Horts, Cervelló, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat i Vallirana),
atès l’important nombre de casos i de població menor en risc.
SEGON.- Prorrogar el nomenament com a funcionàries interines de les
següents treballadores:
-

-

Sra. Patricia Rovira Pons amb DNI 43456022Y, que ocupa el lloc de treball a
jornada completa de: Tècnica superior Psicòloga, Escala d’Administració
Especial, subescala Técnica, grup A subgrup A1
Sra. Jessica Porlan Juy amb DNI 47786775C, que ocupa el lloc de treball a
jornada completa de: Tècnica mitjana Treballadora Social, Escala
d’Administració Especial, subescala Técnica, Grup A subgrup A2

La pròrroga dels nomenaments està vinculada a l’execució del projecte esmentat, al qual estan
adscrites les funcionaries interines a partir del dia 1 de gener de 2017 i fins al 19 d’octubre de
2017; si és veies reduït o suprimit el finançament extern d’aquet servei, es produiria el cessament
per desaparició de causa, segons preveu l’art 10.3 del Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic, Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 20 d’octubre.
TERCER.- Actualitzar a data 1 de gener de 2017 les retribucions corresponent a
les contractacions abans detallades, amb el salari del tècnic superior i tècnic mitjà del Consell
Comarcal del Baix Llobregat.
Lloc de treball: Tècnic/a superior. Grup A. Subgrup A1. Subescala tècnica. Sou base: 1.120,15€.
Complement de destí 21: 478,08 €. Complement específic: 468,98 €. El salari brut mensual total
és 2.067,21 € per catorze mensualitats segons la normativa d’aplicació vigent.
Lloc de treball: Tècnic/a Mitjà/na. Grup A. Subgrup A2. Subescala tècnica. Sou base: 968,57€.
Complement de destí 19: 421,42 €. Complement específic: 501,02 €. El salari brut mensual total
és 1.891,01 € per catorze mensualitats segons la normativa d’aplicació vigent.
Les despeses d’aquest nomenament aniran a càrrec de l’ajut corresponent i a les partides
pressupostàries habilitades a tal efecte.
QUART.- Autoritzar la despesa mensual a les partides pressupostàries
següents:
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- 2311 12000 sou grup A1
- 2311 12001 Sou grup A2
- 2311 12006 triennis
- 2311 12100 Complement destí
- 2311 12101 Complement específic
- 2311 16002 Seguretat social
- 2311 23122 Locomoció
:

1.120,15€
968,57€
308,98€
899,50€
970,00€
1.444,64€
66,66€

CINQUÈ.- Publicar la pròrroga dels nomenaments abans detallat al BOPB i
notificar-lo a les interessades, i comunicar el present decret a la representació del personal
funcionari, pel seu coneixement i efectes.
SISÈ.- Donar compte del present Decret a la propera sessió de la Junta de
Govern que se celebri.”
b) Decret núm. 309/16, de 29 de desembre, relatiu a aprovar la modificació de crèdit
núm. 16/2016
“Atès que el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya va notificar, en data 27
d’octubre de 2016, l’atorgament d’una subvenció de 209.000,00 €, per incentivar la contractació
en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.
Atès que en data 5 de desembre de 2016, el Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya va notificar la resolució d’atorgament d’una subvenció de 350.580,00 €, al Consell
Comarcal del Baix Llobregat, pel finançament del Programa d’experiència professional per a
l’ocupació juvenil a Catalunya, Joves per l’Ocupació 2016.
Atès que en data 15 de desembre de 2016, la DG d’Economia Social, el Tercer
Sector, les Cooperatives i l’autoempresa del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de
la Generalitat de Catalunya, ha publicat en el seu tauler electrònic la resolució d’atorgament
d’una subvenció de 215.000,00 € al projecte Ateneu cooperatiu del Baix Llobregat.
Atès que el mateix 15 de desembre, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
va notificar, al Consell Comarcal del Baix Llobregat, la resolució d’atorgament d’una subvenció
de 487.230,80 € al programa Treball i Formació.
Atès que en els Decrets d’acceptació de les esmentades subvencions
s’ordenava la incoació l’habilitació de les aplicacions pressupostàries corresponents per disposar
del crèdit necessari i suficient per atendre les despeses que generaran els programes
esmentats.
Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc
conferides
RESOLC
PRIMER.- Aprovar la modificació del pressupost 16/2016, en concepte de
generació de crèdit, que es detalla tot seguit, de conformitat amb el que estableixen l’article 181
del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, els articles 43 a 46 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa
la llei anterior en matèria pressupostària, i l’article 11 de les bases d’execució del pressupost de
2016:
GENERACIÓ DE CRÈDIT
PRESSUPOST D’INGRESSOS
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45020

DEPT. TREBALL - ATENEU COOPERATIU

215.000,00

45022

SOC - 2016/PANP. TREBALL I FORMACIÓ

371.311,60

45023

SOC - 2016/PRMI. TREBALL I FORMACIÓ

87.919,20

45024

SOC - 2016/COOR. TREBALL I FORMACIÓ

28.000,00

45048

SOC - JOVES GARANTIA JUVENIL

209.000,00

45085

SOC- JOVES PER L'OCUPACIÓ 2016

350.580,00

TOTAL CRÈDIT GENERAT

1.261.810,80

PRESSUPOST DE DESPESES
241

12000

RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1

241

12006

TRIENNIS

241

12100

COMPLEMENT DE DESTÍ

48.496,80

241

12101

COMPLEMENT ESPECÍFIC

47.646,77

241

13112

RET. PERS. 2016/PANP. TREBALL I FORMACIÓ

265.991,64

241

13113

RET. PERS. 2016/PRMI. TREBALL I FORMACIÓ

62.998,02

241

13114

RET. PERS. 2016/COOR. TREBALL I FORMACIÓ

20.000,00

241

16012

SS PERS. 2016/PANP. TREBALL I FORMACIÓ

90.448,36

241

16013

SS PERS. 2016/PRMI. TREBALL I FORMACIÓ

21.421,98

241

16014

SS PERS. 2016/COOP. TREBALL I FORMACIÓ

8.000,00

241

16080

SS PERSONAL JPO 2016

46.178,13

241

16081

SS PERSONAL ATENEU COOPERATIU

18.322,80

241

16212

FORMACIÓ PERS. 2016/PANP. TREB. I FORM.

14.871,60

241

16213

FORMACIÓ PERS. 2016/PRMI. TREB. I FORM.

3.499,20

241

22200

COMUNICACIONS JPO 2016

3.000,00

241

22201

COMUNICACIONS ATENEU COOP.

2.646,63

241

22400

ASSEGURANCES JPO 2016

800,00

241

22401

ASSEGURANCES ATENEU COOP.

600,00

241

22680

FORMACIÓ JPO 2016

241

22700

CONTRACTACIÓ EMPRESES ATENEU COOP.

11.209,47

241

22703

CONTRACTACIÓ EMPRESES JPO 2016

85.000,00

241

23111

LOCOMOCIÓ PERSONAL JPO 2016

3.500,00

241

23112

LOCOMOCIÓ ATENEU COOP.

2.000,00

241

46204

TRANSF. AJUNTAMENTS ATENEU COOP.

50.715,00

241

48080

INCENTIUS ALS ALUMNES JPO 2016

48.000,00

241

48113

AJUTS TRANSPORT ALUMNES JPO 2016

241

48910

TRANSF.ALTRES ENTITATS ATENEU COOP.

337

13111

SOC - JOVES GARANTIA JUVENIL

337

16011

SS JOVES GARANTIA JUVENIL
TOTAL CRÈDIT GENERAT

106.101,57
4.785,33

8.100,00

7.550,00
70.927,50
135.850,00
73.150,00
1.261.810,80

SEGON.- Comunicar aquest Decret al servei gestor, així com al Departament
d’Intervenció per la seva comptabilització.
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TERCER.- Donar compte del present Decret a la propera sessió de la Junta de
Govern i del Ple que se celebrin.”
3.

Ratificar els Decrets de Presidència que a continuació es relacionen:
c) Decret núm. 304/16, de 29 de desembre, relatiu a aprovar la imputació de costos
del personal dels diferents projectes de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques
Socials.

“Vist que l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques Socials desenvolupa actuacions
vinculades als projectes relatius a l’àmbit social, la igualtat d’oportunitats, la lluita contra les
discriminacions per raó de gènere i d’edat, i l’impuls de politiques dins del marc de l’’educació,
com serien:
a. Desenvolupament del III Pla Transversal de Polítiques de Dones, que inclou les
actuacions de la actes contra la violència masclista, la Marxa comarcal en contra
de la violència masclista, les comissions de treball realitzades, l’elaboració dels
informes de violència masclista al Baix Llobregat, la Jornada mercat de treball
dones en commemoració del dia 8 de març, els Premis Edurecerca, i el Premi
Literari Delta.
b. Servei Comarcal d’informació i assessorament a dones, emmarcat en el
contracte programa amb la Generalitat de Catalunya ICD, amb l’objectiu de
prestar el que inclou l’assessorament jurídic i psicològiques a dones de
municipis de menys de 20.000 habitants, d’acord amb la llei 5/2008 de drets de
les dones.
c. Garantia de la prestació adequada dels serveis públics locals: Dotació per fer
front a les sol·licituds de beques de menjador escolar tram flexible, finançat per
la DIBA 2016.
d. Dinamització del Consell Consultiu de la Gent Gran i l’elaboració de projectes
concrets com la Marxa de la Gent Gran. Les comissions de treball la lluita contra
l’exclusió social, la pobresa i l’aïllament i la Promoció de la salut i dependència.
Aquest projecte està finançat per la Diputació de Barcelona mitjançant els fons
de prestació social 2016.
e. Impulsar i gestionar els ajuts de menjador escolar i el transport escolar.
Vist que personal d’aquesta entitat desenvolupa de manera transversal tasques
referides a diversos projectes.
Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i
Polítiques Socials d’aquesta entitat en data 27 de desembre de 2016, amb diligència de proposta
de la Gerència i que s’incorpora a l’expedient.
Vist que no hi ha previst sessió prèvia de la Junta de Govern i que és necessari,
segons consta en l’expedient, aprovar l’esmentada imputació de costos de personal, es considera
convenient aprovar-ho per Decret de Presidència ratificant-lo en la propera sessió de la Junta de
Govern que se celebri.
Vist que per Decret de Presidència núm. 151/2015, de 24 de juliol, la
Presidència podrà exercir, per raons d’urgència, les competències de la Junta de Govern, donant
compte a l’òrgan competent als efectes de ratificació.
Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc
conferides
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HE RESOLT
PRIMER.- Aprovar la imputació de costos del personal del Consell Comarcal del
Baix Llobregat que ha col·laborat en el desenvolupament dels diferents projectes que
desenvolupa l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques Socials d’aquesta entitat per a l’exercici
2016, i que a continuació s’especifiquen:


Desenvolupament del III Pla Transversal de Polítiques de Dones al Baix Llobregat,
2016:

PERSONAL

CONCEPTE

Mònica Chaves Matillas

Tècnica

Montserrat
González



% màxim
assignat
15%

Curtó Administrativa

20%

CONCEPTE

Mª Amor Rodriguez Tècnica Coordinació
Lázaro
Mònica Chaves Matillas Tècnica/Informadora
Montserrat
Curtó Suport administratiu
Gonzalez
Jorge Martinez Escudero Suport informàtic

% màxim
assignat
10%
25%
25%
17%

Període
01/01/2016 al
31/12/2016
01/01/2016 al
31/12/2016
01/01/2016 al
31/12/2016
01/01/2016 al
31/12/2016

Garantia de la prestació adequada dels serveis públics locals, dotació per fer front a
les sol·licituds de beques de menjador escolar tram flexible, DIBA 2016:

PERSONAL
Mª Amor
Lázaro

CONCEPTE
Rodríguez Tècnica Coordinació

% màxim
assignat
17 %
8%

Lluís Gonzalez Roig

Tècnic Coordinador
secretaria

15%

Eva Ramirez

Aux. administrativa
Intervenció

20%



01/01/2016 al
31/12/2016
01/01/2016 al
31/12/2016

Servei Comarcal d’Informació i Assessorament a Dones, SIAD 2016:

PERSONAL



Període

Període
01/01/2016 al
31/8/2016
1/09/2016 al
31/12/2016
01/01/2016 al
31/8/2016
01/01/2016 al
31/8/2016

Dinamització del Consell Consultiu de la Gent Gran. Fons de prestació social 2016:
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PERSONAL

CONCEPTE

% màxim
assignat
5%
17%

Mª
Amor Coordinació
Rodriguez.Lázaro

Monica Chaves Matillas

Tècnica Gent Gran

60%

Període
01/01/2016 al
31/08/2016
01/09/2016 al
31/12/2016
01/01/2016 al
31/12/2016

SEGON.- Comunicar el present Decret al Departament d’Intervenció i de
Recursos Humans, així com a l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques Socials d’aquesta entitat,
perquè en tinguin coneixement i als efectes.
TERCER.- Ratificar el present Decret en la propera sessió de la Junta de
Govern que se celebri.”
d) Decret núm. 308/16, de 29 de desembre, relatiu a aprovar la imputació de costos
del personal a les tasques de suport derivades de la coordinació, cooperació i
col·laboració en el desenvolupament i el finançament del servei de transport
adaptat.
“Vist que per acord de Ple de data 26 de setembre de 2016 es va aprovar la
subscripció del Contracte-Programa 2016-2019 per a la coordinació, cooperació i col·laboració
entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i el Consell
Comarcal del Baix Llobregat, en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar
social i polítiques d’igualtat i el seu protocol.
Atès que el referit contracte-programa inclou en la seva fitxa núm. 9 una aportació
específica per a l’any 2016 en concepte de transport adaptat per import de 388.467,86€, destinada
a satisfer les necessitats dels municipis menors de cinquanta mil habitants de la comarca, així com
a sufragar les despeses de personal per a la definició del model de transport adaptat i assistit.
Atès que al llarg de l’any 2016 aquest Consell Comarcal ha destinat personal
administratiu per a donar suport en el desenvolupament del referit projecte.
Vist l’informe emès per la Coordinadora del Servei de Transport Adaptat
d’aquesta entitat en data 5 de novembre de 2016, amb diligència de proposta de la Gerència i
que s’incorpora a l’expedient.
Vist que no hi ha previst sessió prèvia de la Junta de Govern i que és necessari,
segons consta en l’expedient, aprovar l’esmentada imputació de costos de personal, es considera
convenient aprovar-ho per Decret de Presidència ratificant-lo en la propera sessió de la Junta de
Govern que se celebri.
Vist que per Decret de Presidència núm. 151/2015, de 24 de juliol, la
Presidència podrà exercir, per raons d’urgència, les competències de la Junta de Govern, donant
compte a l’òrgan competent als efectes de ratificació.
HE RESOLT
PRIMER.- Aprovar la imputació de costos del següent personal del Consell
Comarcal del Baix Llobregat a les tasques de suport derivades de la coordinació, cooperació i
col·laboració de la subvenció en el desenvolupament i el finançament del servei de transport
adaptat i assistit, Fitxa núm. 9 del Contracte-Programa 2016-2019 per a la coordinació,
cooperació i col·laboració subscrit entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
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Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix Llobregat, en matèria de serveis socials i
altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat i el seu protocol; i que a
continuació s’especifica:
PERSONAL
Montserrat Ruiz
Mercè Ponsà

CONCEPTE
Administrativa
Auxiliar
administrativa

MÀXIM % IMPUTAT
40 %
60 %

PERÍDODE
01/01/2016 a 31/12/2016
01/01/2016 a 31/12/2016

SEGON.- Comunicar el present Decret al Departament d’Intervenció i de
Recursos Humans, i a l’Àrea de Serveis Centrals d’aquesta entitat, perquè en tinguin
coneixement i als efectes.
TERCER.- Ratificar el present Decret en la propera sessió de la Junta de
Govern que se celebri.”
4.
Aprovar la subscripció d’un conveni amb l’Ajuntament d’Abrera, de col.laboració
per a la prestació del servei del transport escolar no obligatori relatiu al curs 2016-2017.
Es llegeix la Proposta de la Presidència que transcrita literalment diu:
"Vist que per acord de Ple de data 21 de juliol de 2014 es va aprovar la subscripció
de sengles convenis de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya i el Consell Comarcal del Baix Llobregat relatius a la delegació de competències quant a
la gestió del servei escolar de transport, del servei escolar de menjador i altres prestacions.
Vist que la clàusula tercera de l’esmentat conveni estableix que el Consell
Comarcal del Baix Llobregat assumeix la competència delegada pel Departament
d’Ensenyament de la gestió del servei escolar de transport que es pugui oferir, quan les
necessitats d’escolarització en un determinat municipi així ho aconsellin i d’acord amb les
consignacions pressupostaries existents, a l’alumnat que cursi el segon cicle d’educació infantil
que hagi de desplaçar-se fora del seu municipi de residència o que s’hagin de desplaçar a
centres docents del mateix municipi, però distants del seu lloc de residència, i a l’alumnat
d’educació obligatòria que s’hagi de desplaçar a centres docents del mateix municipi però
distants del seu lloc de residència.
Vist que el transport de caràcter no obligatori, seguint les indicacions dels
Serveis Territorials d’Ensenyament del Baix Llobregat, comença a ser cofinançat pels
ajuntaments i/o famílies des de fa més d’una dècada a conseqüència de les ampliacions del
serveis i/o millores que es produeixen.
Atès que a l’inici del curs escolar 2012-2013 el Departament d’Ensenyament va
unificar i fitxar el copagament per fer ús dels serveis de transport no obligatori, establint un mínim
d’1,5€ i un màxim de 4€ per alumne/a i dia de transport.
Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat formalitza amb alguns
ajuntaments convenis de col·laboració, mitjançant els quals aquests ajuntaments contribueixen al
cofinançament, amb la finalitat de recaptar l’import mínim exigit pel Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya per sufragar part de les despeses del transport escolar no
obligatori.
Atès els criteris establerts pel Departament d’Ensenyament, al procés de licitació
d’aquests serveis de transport escolar efectuats i a la proposta econòmica pel curs escolar 20162017 comunicada per la Generalitat de Catalunya, s’estableixen els preus del servei de transport
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escolar no obligatori d’alumnes del municipi d’Abrera per al curs escolar 2016-2017, que són els
següents:
1

Per alumnes d’educació infantil de segon cicle, primària i secundària obligatòria:
a. 1 germà/na usuari/a del Transport no Obligatori
1,80 € dia
b. 2on germà/na usuari/a del Transport no Obligatori
1,30 € dia
c. 3er germà/na usuari/a del Transport no Obligatori
0,80 € dia
2 Preu per alumnes de batxillerat, sense dret a transport escolar, només podran
utilitzar places vacants: 1,8 €/dia alumne/a

Atès que l’import que es deriva en funció dels preus detallats anteriorment i de
les dades que consten en l’aplicatiu de gestió de transport escolar del curs 2016-2017, on els
centres han d’informar de les dades dels usuaris del transport escolar, és de:
Ajuntament
Abrera

Nombre d’alumnes
274

Import €
77.183,50

Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques
Socials d’aquesta entitat, en data 1 de febrer de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència i
que s’adjunta 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 d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament
d’Abrera relatiu al servei de transport escolar no obligatori durant el curs escolar 2016-2017, per
un import de setanta-set mil cent vuitanta-tres euros amb cinquanta cèntims d’euro (77.183,50€);
d’acord amb la minuta de conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament.
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.- Comunicar el present acord a l’Ajuntament d’Abrera, per al seu
coneixement i efectes.
QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se
celebri.”
ANNEX

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT I
L’AJUNTAMENT D’ABRERA RELATIU AL TRANSPORT ESCOLAR DEL CURS 2016-2017
Primera.- Els alumnes d’educació obligatòria del municipi d’Abrera del curs 2016-2017 que així ho sol·licitin,
podran utilitzar els serveis de transport escolar contractats dins dels itineraris establerts pel Consell Comarcal
del Baix Llobregat. A aquests efectes, els centres escolars hauran de tenir actualitzat l’aplicatiu de transport
que conté totes les dades sobre el transport escolar.
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Segona.- L’ajuntament d’Abrera aportarà al Consell Comarcal del Baix Llobregat la quantitat total de setantaset mil cent vuitanta-tres euros amb cinquanta cèntims d’euro (77.183,50 €), corresponent al preu fixat
pel Departament d’Ensenyament per a l’ús del servei, i les ampliacions dels serveis que s’han realitzat en els
darrers anys, i que es concreta en:
1,80 € per dia i alumne/a.
1,30 € pel segon germà/na
0,80 € pel tercer o més germans/es
Els descomptes s’aplicaran si tots els germans o germanes fan ús del servei de transport.
Aquesta quantitat es revisarà anualment a proposta del Consell Comarcal i a raó dels cost efectiu del servei,
del seu finançament i del nombre d’alumnes que consten a l’aplicatiu informàtic.
Tercera.- Això comporta per part del Consell Comarcal la contractació dels serveis de transport escolar de
les rutes núms.:
101 (IES VOLTRERA): 87 alumnes
102, 103, 104 i 132 (CEIP FRANCESC PLATON SARTÍ): 187 alumnes
d’acord amb les característiques establertes al plec de clàusules de la convocatòria pública per a la
contractació de serveis de transport escolar de la comarca del Baix Llobregat.
Quarta.- La quantitat a aportar determinada en la clàusula segona es farà efectiva en dues quantitats, una
abans del darrer dia del mes de febrer i l’altra abans de finalitzar el curs escolar 2016-2017, al compte corrent
de CaixaBank amb IBAN ES12 2100 3089 0122 0008 7550.
Cinquena.- Al finalitzar el curs escolar es regularitzarà la quantitat a aportar en funció del nombre d’alumnes
totals. Les baixes d’alumnes del servei hauran de ser degudament justificades i tramitades.
Sisena.- La durada d'aquest conveni entra en vigor a partir del dia 12 de setembre de 2016 i fins el 21 de
juny de 2017, data de finalització del curs escolar, d'acord amb el calendari escolar fixat per la Generalitat
de Catalunya i coincidint amb el contracte de servei de transport escolar amb l’empresa adjudicatària,
serà prorrogable amb la voluntat d’ambdues parts, prèvia revisió de la clàusula econòmica per successius
cursos escolars.
Setena.- 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 pot extingir per les causes següents:
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.
- Per mutu acord de les parts signatàries.
Vuitena.- La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en
darrera instància els conflictes i incidències que es puguin suscitar, els òrgans de l’ordre jurisdiccional
contenciós administratiu.

Els/les presents es donen per assabentats del present decret
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5.

Aprovar la modificació i liquidació del contracte d’obres del projecte Reforma i posta
en servei de l’edifici NÚM. 4 – Històric de Torreblanca subscrit amb l’empresa Civil Stone, S.L.
Es llegeix la Proposta de la Presidència que transcrita literalment diu:
“Vist que per acord de Junta de Govern de 19 de gener de 2015 es va aprovar
l’inici de l’expedient per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert, del contracte de les obres
del projecte Reforma i posta en servei de l’edifici NÚM. 4 – Històric de Torreblanca, per un
pressupost d’execució per contracta de 360.753,20€, IVA inclòs; així com el Plec de clàusules
administratives particulars, i el Plec de prescripcions tècniques particulars, reguladors d’aquest
contracte.
Vist que per Decret de Presidència núm. 250/2015, de 22 de desembre es va
adjudicar a l’empresa Civil Stone, S.L., amb NIF B65349623, el contracte de referència per un
import, IVA exclòs, de 219.165,67€, amb 46.024,79€ en concepte d’IVA i un total de
265.190,46€, IVA inclòs.
Atès la necessitat de modificar el referit contracte com a resultat de les
modificacions realitzades respecte al projecte inicial, d’acord amb l’informe emès pel Coordinador
de Serveis Tècnics d’aquesta entitat, en data 20 de gener de 2017, amb diligència de proposta
de la Gerència.
Atès el que disposa l’article 106 i següents 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
l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics d’aquesta entitat.
Vist l’article 232 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 que estableix que a efectes del
pagament, l’Administració expedirà certificacions que correspondran a terminis d’obra executats,
els quals tindran el concepte de pagaments a compte.
Vista la certificació nº 8 de l’esmentada obra referent a les obres realitzades fins
al dia 31 d’agost de 2016, que ascendeix a la quantitat de 36.341,30 IVA inclòs (trenta sis mil
tres-cents quaranta-un euros amb trenta cèntims, IVA inclòs).
Vist que per Decret de la Presidència d’aquesta entitat número 151/2015, de 24
de juliol, s’ha procedit, entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències
atribuïdes a la Presidència de les corporacions, d’acord amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i d’acord amb el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a favor de la
Junta de Govern, i entre les que es troba la present.
Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels
següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la Memòria de les modificacions del contracte de les obres
del projecte Reforma i posta en servei de l’edifici NÚM. 4 – Històric de Torreblanca subscrit amb
l’empresa Civil Stone, S.L., que:
-

incorpora partides noves d’obra per un import de 54.153,46€, IVA inclòs, com a resultat
de les variacions que es detallen a continuació:
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Conceptes

€

PC1 - Substitució d'un tram de forjat de bigues de fusta

13.739,55

PC2 - Reparació de coberta - Modificació sistema constructiu

29.201,04

Quadre 1 (altres intervencions)

8.221,19

Total PEM Modificació de contracte

51.161,78

Baixa adjudicació 26,4897%

-13.552,60

Subtotal 1

37.609,18

Despeses generals 13% s/subtotal 1

4.889,19

Benefici industrial 6% s/ subtotal 1

2.256,55

Subtotal 2

44.754,92

IVA 21% s/subtotal 2

9.398,53

Import € IVA inclòs

54.153,46

-

suprimeix partides i/o redueix amidaments de projecte que finalment no han estat
executats per un import de 39.331,27€, IVA inclòs, com a resultat de les modificacions
aprovades en el punt anterior d’aquest acord
- incorpora increments d’amidament sobre partides de projecte que representen
16.995,34€, IVA inclòs
Amb el resultat d’una modificació de l’import del contracte de 31.817,53€, IVA inclòs.
SEGON.- Aprovar la modificació del contracte de les obres del projecte Reforma
i posta en servei de l’edifici NÚM. 4 – Històric de Torreblanca subscrit amb l’empresa Civil Stone,
S.L., amb un increment de 31.817,53€, IVA inclòs.
TERCER.- Aprovar la liquidació de les obres de referència amb un import total
de 297.007,99€, IVA inclòs.
QUART.- Aprovar el reconeixement d’obligacions i el pagament de la certificació
nº 8 corresponent a les obres realitzades fins al dia 31 d’agost de 2016 de les obres del projecte
Reforma i posta en servei de l’edifici NÚM. 4 – Històric de Torreblanca, adjudicada a l’empresa
Civil Stone, S.L., que ascendeix a la quantitat de 36.341,30 IVA inclòs (trenta sis mil tres-cents
quaranta-un euros amb trenta cèntims, IVA inclòs), d’acord amb el document de certificació
d’obres que s’adjunta.
CINQUÈ.- Comunicar el present acord a l’empresa Civil Stone, S.L. i a Francesc
Xairó i Associats, perquè en tinguin coneixement i als efectes.”
Els/les presents es donen per assabentats del present decret
6.
Aprovar la sol·licitud de diferents ajuts a la Diputació de Barcelona, en el marc de
la convocatòria 2017 del pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019.
Es llegeix la Proposta de la Presidència que transcrita literalment diu:
“Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 26 de
novembre de 2015 va aprovar el nou protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 20162019” 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 22
de desembre de 2016, va aprovar el règim regulador aplicable al nou Catàleg de serveis per a
l’any 2017, 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.
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Atès que, amb caràcter general, són destinataris dels recursos del Catàleg de
serveis els municipis de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona, en tant que són els ens
locals bàsics de l’organització territorial de Catalunya, però també tenen la consideració de
destinataris, amb caràcter general, les comarques, les mancomunitats, les comunitats de
municipis i els consorcis locals de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona, així com també,
les entitats municipals descentralitzades.
Vistes les necessitats, activitats i programes que l’Àrea de Desenvolupament
Estratègic, l’Àrea de Serveis Socials, Turisme, l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques Socials i el
Servei de Mobilitat i Infraestructures tenen previst realitzar durant l’any 2017, i les activitats i
serveis que es poden sol·licitar dins de la convocatòria de referència.
Vist els informes emesos pel Tècnic de Mobilitat i Infraestructures, per la
Coordinadora de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials, per la Coordinadora de Turisme, 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, amb diligència de proposta de la Gerència i que
s’incorporen a l’expedient.
Vist que per Decret de la Presidència d’aquesta entitat número 151/2015, de 24
de juliol, s’ha procedit, entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències
atribuïdes a la Presidència de les corporacions, d’acord amb l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local i d’acord amb l’article 54 i ss. del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en
Catalunya, a favor de la Junta de Govern, i entre les que es troba la present.
Per tot això aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels
següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la sol·licitud 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 2017, en el marc de la ”Xarxa de Governs Locals
2016-2019”:
Nom actuació
Acord de Concertació
Territorial per al
desenvolupament
econòmic local del Baix
Llobregat
Cogeneració de conversa
comarcal multinivell de
desenvolupament
econòmic local

Àrea de la DIBA

Programa on
s’emmarca

Tipus de
recurs

Cost total

Subvenció
sol·licitada

Àrea de
desenvolupament
econòmic local

Estratègies per al
desenvolupament
econòmic local

Econòmic

50.000,00€

30.000,00€

Àrea de
desenvolupament
econòmic local

Estratègies per al
desenvolupament
econòmic local

Econòmic

25.000,00€

15.000,00€

Servei Acció Social

Tècnic

-------------

-------------

Servei Suport de
Programes Socials

Tècnic

-------------

-------------

Servei Suport de
Programes Socials

Material

-------------

-------------

Servei Acció Social

Material

-------------

-------------

Esport local:
equipaments
esportius

Tècnic

-----------

--------------

Actuacions de prevenció i
detecció de les
drogodependències
Supervisió per a
responsables tècnics de
serveis socials bàsics

Prestació de serveis
públics i garantia de la
cohesió social
Prestació de serveis
públics i garantia de la
cohesió social
Prestació de serveis
públics i garantia de la
cohesió social
Prestació de serveis
públics i garantia de la
cohesió social

Diagnosi de camins
esportius al Baix Llobregat

Cultura, Educació i
Esports

Diagnosi de l’organització
dels serveis socials bàsics
Serveis d’Intervenció
Socioeducativa
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Desenvolupament del III
Pla
Transversal
de
Polítiques de Dones del
Baix Llobregat, 2017
Xarxa
Memòria
Democràtica
i
VIII
Jornades de Patrimoni
Baix Llobregat
Jornada de
professional
Llobregat 2017

formació
Baix

Estratègia comunicativa
per promoure la
Bicicletada 2017
Suport als municipis del
Baix Llobregat per la
certificació energètica i la
realització d’auditories
energètiques

Atenció a les persones

Acció igualtat i
ciutadania

Econòmic

45.099,00€

40.000,00€

Cultura, Educació i
Esports

Desenvolupament
cultural local

Econòmic

9.200,00€

8.000,00€

Econòmic

3.940,00€

2.950,00€

Econòmic

4.900,00€

4.900,00€

Tècnic

-------------

-------------

Cultura, Educació i
Esports

Territori i Sostenibilitat

Territori i Sostenibilitat

Orientació,
transicions
educatives i formació
professional
Activitats de
sensibilització i
educació ambiental
Promoció de mesures
per a l’eficiència
energètica, l’estalvi i
les energies
renovables

SEGON.- Comunicar el present acord a la Diputació de Barcelona, acompanyant
la documentació necessària per a la formalització de la present sol·licitud de subvenció,
mitjançant la plataforma de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona, dins del Portal
Municipal de Tràmits.”
Els/les presents es donen per assabentats del present decret
7.

Informació general.

El Sr. President informa de que aquest mateix dia ha tingut lloc una sessió de treball a
l’Àrea Metropolitana de Barcelona al respecte del tema del traspàs de la gestió de les
depuradores. Comenta que cal tenir clar com es planteja la qüestió pressupostària abans de
posicionar-se.
8.

Precs i preguntes.

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