
1 - 122 
 
 

 
CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT 

 
PLE 

 
ACTA NÚM. 1/2017 

 
 

A la ciutat de Sant Feliu de Llobregat, el dia 30 de gener de 2017, quan són les divuit hores es 
reuneixen a la sala de sessions del Consell Comarcal del Baix Llobregat, els i les membres integrants 
del Ple del Consell Comarcal que a continuació es relacionen. Aquesta sessió, de caràcter ordinari, se 
celebra sota la Presidència de l’Il·lm. Sr. Josep Perpinyà i Palau i assistits pel  Secretari Accidental  de 
l’entitat, Sr. Lluís Gonzalez Roig. 
 
ASSISTENTS 
 
PRESIDENT 
 
JOSEP PERPINYÀ I PALAU (PSC-CPM) 
Alcalde de Sant Just Desvern 
 
VICEPRESIDENTS/ES 
 
RAQUEL SÁNCHEZ JIMÉNEZ (PSC-CP) 
Alcaldessa de Gavà 
 
LÍDIA MUÑOZ CÁCERES (ICV-CE) 
Regidora de Sant Feliu de Llobregat 
 
LLUÍS FABRÉS I PÉREZ (ERC-AM) 
Regidor de Sant Joan Despí  
 
XAVIER FONOLLOSA COMAS (CiU) 
Alcalde de Martorell  
 
CONSELLERS/ES ASSISTENTS 
 
PSC – CPM    
 
MARIA MIRANDA CUERVAS  
Regidora de Castelldefels 
 
JESÚS NAHARRO RODRIGUEZ 
Alcalde d’Abrera 
 
CRISTINA MARTINEZ RODRIGUEZ  
Regidora de Cervelló 
 
XAVIER PAZ PENCHE 
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Regidor de Molins de Rei 
 
MIQUEL COMINO HARO 
Regidor de Sant Vicenç dels Horts 
 
MARIA MAS BORRÁS 
Regidora d’Esparreguera 
 
JOAN CARLES MARTINEZ ROMERO 
Regidor de Torrelles de Llobregat 
 
ENRIC CARBONELL JORBA 
Regidor de Sant Esteve Sesrovires 
 
JOSÉ ÁNGEL CARCELÉN  LUJÁN  
Regidor de Sant Boi de Llobregat 
 
LOURDES RUIZ DOMINGUEZ 
Regidora de Santa Coloma de Cervelló 
 
COALICIÓ ENTESA 
      
LLUIS MONFORT PELIGERO 
Regidor de Sant Just Desvern 
 
JORDI GIL DORADO 
Regidor de Sant Vicenç dels Horts  
 
JOAN PARERA GARCÍA 
Regidor de Pallejà 
 
JESÚS BLANCO FLÓREZ 
Regidor de Santa Coloma de Cervelló  
 
JORDI MARTÍNEZ VALLMITJANA 
Regidor d’Olesa de Montserrat 
 
ALBA MARTÍNEZ VÉLEZ  
Regidora de Sant Boi de Llobregat 
 
ERC-AM   
 
JAUME OLIVELLA I RIBA 
Regidor de Begues 
 
ANDREU PÉREZ I LORITE 
Regidor de Gavà 
 
ORIOL BOSSA I PRADAS 
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Regidor de Sant Feliu de Llobregat 
 
MIREIA MONFORT I SÒRIA 
Regidora d’Olesa de Montserrat 
 
BÀRBARA LLIGADA I MUÑOZ   
Regidora de Viladecans  
 
CiU    
 
LAIA FLOTATS BASTARDES 
Regidora de Sant Just Desvern 
 
JORDI GARCÍA I MAS  
Regidor de Sant Boi de Llobregat 
 
IMMACULADA LLOPIS CLIMENT 
Regidora del Prat de Llobregat 
 
CIUTADANS 
 
JOSÉ LUIS CERRO FERNÁNDEZ 
Regidor de Sant Joan Despí 
 
ANNA CLARA MARTÍNEZ FERNÁNDEZ 
Regidora de Cornellà de Llobregat 
 
SARAY CANTERO GARCIA 
Regidora de Sant Andreu de la Barca  
 
JOSEP MARIA GONZÁLEZ MURT 
Regidor d’Esparreguera 
 
PP 
 
MARIA JOSÉ DIAZ ALGARÍN  
Regidora de Viladecans 
 
FERNANDO MOYA CANTARERO 
Regidor de Begues 
 
SONIA MOTOS PÉREZ  
Regidora de Castelldefels 
 
CUP-PA 
 
MIQUEL ALTADILL ROVIRA 
Regidor d’Esparreguera 
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CONSELLERS/ES QUE EXCUSEN ASSISTÈNCIA 
 
VICTORIA CASTELLANOS NUÑEZ (PSC-CP) 
Regidora de Castellví de Rosanes 
 
JESÚS AREVALO I BRAVO (CiU) 
Regidor de Cervelló 
 
SECRETÀRIA ACCIDENTAL  
 
Lluís González Roig  
 
INTERVENTOR 
 
Francesc Roldan Burgos 
 
1.- Aprovar l’esborrany d’acta núm. 4/16, corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 
19 de desembre 

 
Els presents aproven per unanimitat l’acta núm. 4/16, corresponent a la sessió 

celebrada el dia 19 de desembre. 
 

2.  Aprovar inicialment el pressupost de l’entitat per l’exercici 2017, així com les seves 
bases d’execució, la plantilla i l’actualització de la relació de llocs de treball. 
 

Es llegeix la proposta d’acord de la Presidència que es transcriu literalment: 
 
“Vist el Títol VIII de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 

el Títol VI del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, que estableix que les entitats locals estan obligades a elaborar i 
aprovar anualment un Pressupost general. 
 

Vist informe emès per la Intervenció del Consell Comarcal del Baix Llobregat, que 
s’incorpora a l’expedient. 
 

Vista la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en el seu 
article 90, l’article 283 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya i el Text refós aprovat pel Reial decret Legislatiu 781/1986, 
de 18 d’abril, en el seu article 126, on s’estableix que les plantilles, que hauran de comprendre tots els 
llocs de treball degudament classificats reservats a funcionaris, personal laboral i eventual, s’aprovaran 
anualment per cada ens local amb ocasió de l’aprovació del pressupost. 
 

Atesa la necessitat d’aprovar la plantilla d’aquesta entitat per l’exercici 2017, i 
l’actualització de la relació de llocs de treball, d’acord amb els documents que s’adjunten i que 
contemplen les següents modificacions per a l’any 2017: 
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PERSONAL LABORAL  
 
PLANTILLA: 

a) Amortitzar la plaça de tècnic Superior adscrit al Departament serveis centrals-serveis socials a 
jornada completa, corresponent al subgrup A1, per jubilació de l’ocupant de la plaça en data 
31 de desembre de 2016.  

b) Incorporar per motius organitzatius, una plaça  de Tècnic/a superior de l’Àrea de 
Desenvolupament Estratègic, departament d’anàlisi i prospectiva, corresponent al subgrup A1.  
L’Àrea de Desenvolupament Estratègic, es un dels serveis declarats com essencials d’aquesta 
entitat amb l’objecte de possibilitat la contractació temporal. 

c) Incorporar 2 places tècnics superior adscrits al programa SIFE, a jornada completa, 
corresponents al subgrup A1 atès l’ increment del 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 , en matèria de serveis socials i altres programes relatius al 
benestar socials i politiques d’igualtat.  

d) Incorporar 2 places de tècnic mitjà adscrit al programa SIFE, a jornada completa, corresponent 
subgrup A2 atès l’increment del 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 , en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar socials 
i politiques d’igualtat.  

e) Incorporar 1 plaça de tècnic superior amb la categoria de pedagog adscrit a l’EAIA , a jornada 
completa, corresponent al subgrup A1, atès l’increment  del 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, en matèria de serveis socials i altres programes 
relatius al benestar socials i politiques d’igualtat 

f) Incorporar 2 places de tècnic mitjà, amb la categoria de treballador social adscrit a l’EAIA, a 
jornada completa, corresponent al subgrup A2, atès  l’increment del 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 , en matèria de serveis socials i altres programes 
relatius al benestar socials i politiques d’igualtat 

 
RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL: 
 

a) Eliminar 1 lloc de treball de tècnic superior adscrit al Departament serveis centrals-serveis 
socials, grup A subgrup A1 

b) Incorporar, 1 lloc de treball de tècnic/a superior de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic, 
departament d’anàlisi i prospectiva, Grup A  subgrup A1, concurs-oposició –- torn restringit 
(promoció interna/concurs de trasllat) en primera instància i torn lliure en segona 

c) Incorporar, 2 llocs de treball de tècnics/a superior SIFE, Grup A subgrup A1, concurs-oposició 
–- torn restringit (promoció interna/concurs de trasllat) en primera instància i torn lliure en 
segona 

d) Incorporar 2 llocs de treball  de tècnic/a mitjà adscrit al programa SIFE, Grup A Subgrup A2, 
concurs-oposició –- torn restringit (promoció interna/concurs de trasllat) en primera instància i 
torn lliure en segona 

e) Incorporar, 1 lloc de treball de  tècnic/a superior amb la categoria de pedagog adscrit/a a 
l’EAIA , Grup A subgrup A1, concurs-oposició torn restringit (promoció interna/concurs de 
trasllat) en primera instància i torn lliure en segona 
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f) Incorporar 2 llocs de treball de tècnic/a mitjà, amb la categoria de treballador social adscrit a 
l’EAIA, Grup A subgrup A2, concurs-oposició torn restringit (promoció interna/concurs de 
trasllat) en primera instància i torn lliure en segona 

 
Atès que l’article 1 dels Estatuts del Consorci de Turisme del Baix Llobregat disposa 

que el Consorci resta adscrit al sector públic del Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
 

Vista la plantilla prevista per a l’exercici 2017 del Consell Comarcal del Baix Llobregat 
i del Consorci de Turisme del Baix Llobregat, que s’adjunten a l’expedient. 

 
Vist el que disposa l’article 122 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del 

Sector Públic. 
 

Vist el que disposa la disposició addicional vintena de la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, que preveu que els Consorcis han 
de formar part dels pressupostos i s’han d’incloure en el compte general de l’Administració pública 
d’adscripció. 

 
Vist el que disposa l’article primer de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 

racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, en el que es modifica la Llei 7/1985,  de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases del Règim Local en el sentit, entre d’altres, d’introduir l’article 103 bis relatiu a 
l’aprovació anual de la massa salarial del personal laboral del sector públic local.  

 
Vista la dissolució de l’organisme autònom Patronat Comarcal del Baix Llobregat i la 

subrogació del seu personal en la plantilla del Consell Comarcal amb efectes 1 de maig de 2016. 
 
Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals i la Responsable del 

Departament de Recursos Humans d’aquesta entitat en data 23 de gener de 2017, amb diligència de 
proposta de la Gerència, i que s’incorpora a l’expedient. 
 

Vist que d’acord amb els articles 22.2e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, l’article 14 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, que aprova el 
Text refós de la Llei d’Organització Comarcal de Catalunya, l’òrgan competent per a l’aprovació dels 
pressupostos de l’ens local correspon al Ple. 
 

Vist que d’acord amb els articles 22.2i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, l’article 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 14 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, que aprova el Text refós de la Llei d’Organització Comarcal de Catalunya, l’òrgan 
competent per a l’aprovació de la plantilla de l’ens local correspon al Ple. 
 

Per tot això, aquesta Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

  PRIMER.- Aprovar inicialment el Pressupost General del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat per a l’exercici 2017, integrat pels Pressupostos del Consell Comarcal del Baix Llobregat i 
del Consorci de Turisme del Baix Llobregat, el resum del qual és el següent: 
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PRESSUPOST DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT 
 
A/ ESTAT D’INGRESSOS 
Cap. III Taxes, preus públics i altres ingressos             294.600,00€ 
Cap. IV  Transferències corrents                         18.416.005,07€ 
Cap. V   Ingressos Patrimonials                359.000,00€ 
Cap. VII Transferències de Capital                                736.394,93€  
TOTAL INGRESSOS                                            19.806.000,00€  
 
B/ESTAT DE DESPESES 
Cap. I  Despeses de Personal            5.404.503,26€ 
Cap. II Despeses corrents en  Béns i Serveis            6.206.396,25€ 
Cap. III Despeses Financeres         2.000,00€ 
Cap. IV Transferències corrents            7.338.740,56€ 
Cap. VI Inversions reals                                 354.359,93€ 
Cap. VII Transferències de Capital                             500.000,00€  
TOTAL DESPESES                            19.806.000,00€  
 
PRESSUPOST DEL CONSORCI DE TURISME DEL BAIX LLOBREGAT 
  
A/ ESTAT D’INGRESSOS 
Cap. III Taxes, preus públics i altres ingressos             13.600,00€ 
Cap. IV  Transferències corrents              251.174,98€  
TOTAL INGRESSOS             264.774,98€ 
 
B/ESTAT DE DESPESES 
Cap. I  Despeses de Personal              151.687,07€ 
Cap. II Despeses corrents en  Béns i Serveis              113.087,91€ 
TOTAL DESPESES                   264.774,98€ 
 
El Pressupost consolidat quedarà de la següent manera: 
 
PRESSUPOST CONSOLIDAT  
 
A/ ESTAT D’INGRESSOS 
Cap. III Taxes, preus públics i altres ingressos             308.200,00€ 
Cap. IV  Transferències corrents                         18.664.680,05€ 
Cap. V   Ingressos Patrimonials                359.000,00€ 
Cap. VII Transferències de Capital                                736.394,93€  
TOTAL INGRESSOS                                            20.068.274,98€  
 
B/ESTAT DE DESPESES 
Cap. I  Despeses de Personal            5.556.190,33€ 
Cap. II Despeses corrents en  Béns i Serveis            6.319.484,16€ 
Cap. III Despeses Financeres         2.000,00€ 
Cap. IV Transferències corrents             7.336.240,56€ 
Cap. VI Inversions reals                                  354.359,93€ 
Cap. VII Transferències de Capital                              500.000,00€  
TOTAL DESPESES                             20.068.274,98€   
 

SEGON.- Aprovar les Bases d’Execució del Pressupost General per a l’exercici 2017. 
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TERCER.- Aprovar la plantilla de personal del Consell Comarcal del Baix Llobregat per 
a l’exercici 2017 que s’adjunta a l’expedient, integrada per la relació detallada de les places de 
funcionaris, personal laboral i eventual d’aquest Consell Comarcal del Baix Llobregat , que constitueix 
part integrant del Pressupost Comarcal, d’acord amb el quadre següent: 
 

 
CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT 
PLANTILLA 2017 

 
Places 

    
 

 
Grup 

 
Ocupades 

 
Vacants 

EVENTUAL  
Gerent A1 1  
FUNCIONARIS  
Funcionaris d'habilitació estatal   
Secretari A1  1 
Interventor A1  1 
Tresorer A1 1  
Escala d'administració general  
Subescala tècnica A1 3 1 
Subescala administrativa C1 1  

Escala d'administració especial 
 
 

Subescala tècnica  
Tècnics superiors A1 2  
 
LABORALS 

 
 

Tècnics superiors A1 13 18 
Tècnics mitjans A2 7 18 
Tècnics auxiliars C1 1 3 
Prospectors C1 6 0 
Administratives C1 9 2 
Auxiliars administratives C2 7 6 
Personal d'oficis no qualificat A. PROF 1 1 

 
  QUART.- Aprovar l’actualització de la Relació de llocs de treball del Consell Comarcal 
del Baix Llobregat d’acord amb les modificacions que es detallen a la part expositiva del present acord. 
La modificació de la RLT contempla també la redistribució dels conceptes salarials del personal 
subrogat de l’organisme autònom Patronat Comarcal del Baix Llobregat, per adaptar-se a l’estructura 
salarial del Consell Comarcal. 
 

CINQÙE.- Aprovar la massa salarial del personal laboral del Consell Comarcal del 
Baix Llobregat d’acord amb el següent detall, i publicar-la a la seu electrònica i al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, de conformitat amb l’article 103 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril. 
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Massa Salarial 2017 
Consell Comarcal del Baix Llobregat 2.921.888,41 
 

SISÈ.- Comunicar el present acord al Consorci de Turisme del Baix Llobregat, perquè 
en tingui coneixement i als efectes. 
 

SETÈ.- Exposar al públic el Pressupost General en els termes establerts a l’article 169 
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals. 
 

VUITÈ.- Procedir a la publicació íntegra del text de la plantilla i de la modificació de la 
relació de llocs de treball en el Diari Oficial de la Generalitat i en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, trametent simultàniament còpies de la mateixa al Departament de Governació de la 
Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació de Govern de Barcelona, als efectes previstos per l’article 
283 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya.” 
 
Pren la paraula el Sr. President que diu:  
 
Abans de donar-li la paraula al interventor, fer esment a aspectes significatius d’aquest pressupost; 
evidentment dona resposta al pacte de govern que es va signar en el seu moment pels partits de 
govern per donar resposta sobre tot als contractes programa que la Generalitat ha encomanat al 
Consell Comarcal.  
 
És molt significatiu el contracte programa de serveis socials, que beneficia als equips socials bàsics, 
els equips d’atenció a l’infància i adolescència, al transport adaptat, al servei  SIFE, que es el servei de 
integració a la família extensa, també el servei d’immigració i ciutadania, el servei de atenció 
domiciliaria, els ajuts d’urgència social, el serveis d’atenció soci educativa; també la tasca del referent 
comunitari, el suport a la dependència o la gestió d’inspecció de cases de colònies: Per altre banda 
també contempla el finançament d’altre gran contracte que és el conveni amb el Departament 
d’Educació, on sabeu que assumim les competències per delegació de les beques menjador i el 
transport escolar, també es contempla l’aportació de  l’Àrea Metropolitana de Barcelona per al conveni 
plurianual que es un del fets significatius que dona estabilitat, també arrel de les gestions que se han 
fet als darrers mesos amb aquet conveni plurianual pel transport adaptat. 
 
Per altre banda, gestionem el servei de control de mosquits, en dos vessants significatives que són el 
dictamen i les inspeccions, també el servei de control  i plagues, un servei que abarca principalment la 
gran majoria del territori dels ajuntaments de la comarca. Dir també que el pressupost contempla les 
partides necessàries per al desenvolupament econòmic en totes les seves vessants, també per 
delegació de la Generalitat i altres administracions com són els programes de polítiques actives 
d’ocupació, ell programa de Garantia Juvenil i  l’observatori del Baix Llobregat, un observatori molt 
utilitzat pels municipis, el programa de Industria Alimentaria, també la voluntat pactada amb el diferents 
ajuntaments i les institucions de la posta en marxa del RIS 3  dels  projectes dels programes europeus, 
també fa front a  la nostra participació a l’agència espacial europea, financía també per delegació l’ 
Oficina de Habitatge en dos vessants: tramitació de la rehabilitació i la mediació hipotecària, el servei 
de recollida selectiva, el contracte del servei d’atenció a les dones víctimes de violència i totes les 
politiques d’igualtat principalment. Gestionem com sabeu i consten en els pressupostos partides per fer 
front a la gestió del manteniment del parc de Torreblanca així com l’Arxiu Comarcal o el conveni amb 
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Administració Oberta de Catalunya i el desenvolupament de l’administració electrònica. També podeu 
observar en el projecte de pressupost com el Consell Comarcal participa activament en diferents 
organismes, aportant  uns diners concrets al Parc Agrari del Baix Llobregat, estratègic per nosaltres, 
participem en el Consorci de Turisme, que està fent una tasca extraordinària, a la fundació CAVIGA 
sabeu que és un taller ocupacional, a la Colònia  Güell, un patrimoni comarcal indiscutible, també  a 
l’agencia INNOBAIX, també som membres de la associació del transport AMTU i en el ‘cluster’  de 
salut mental; també fem aportacions i també estem als òrgans executius de la Federació de Municipis i  
l’Associació Catalana de Municipis. 
 
Tres o quatre aspectes lligats purament a termes econòmics: el pressupost creix aquest any el 4,1 si 
parlen de pressupost consolidat Consell Comarcal i Consorci de Turisme. Creix principalment per  
l’augment del contracte programa de serveis socials que recollia moltes peticions i necessitats  dels 
municipis que demanaven que la Generalitat amplies uns determinats serveis.També el Servei de 
control de mosquits, aquesta reivindicació històrica que finalment tenim un conveni  que augmenta 
l’aportació amb la Diputació i la Generalitat i l’ eliminació del Patronat de serveis a la persona, que 
queda consolidat  dintre del Consell Comarcal. 
 
L’entitat no té càrrega financera, per tant el Consell està sanejat. 
 
El Sr. President donà la paraula al Sr. Interventor que fa un breu resum tècnic i comenta 
addicionalment que l’informe d’ intervenció és favorable, atès que el Consell Comarcal compleix la 
condició d’estabilitat pressupostaria i és previst que continuí complint-la. 
 
Informa de que es publicarà el pressupost i estarà  exposat al públic un termini de 15 dies  i si no hi ha 
cap observació o al·legació aquesta aprovació inicial esdevindrà definitiva.  
 
A continuació, pren la paraula el Sr. Josep María González, portaveu del grup comarcal de Ciutadans 
que diu: 
 
En primer lloc, reconeixem que el pressupost és merament finalista i que el 95% dels ingressos ja 
tenen un destí final, per tant la capacitat de moviment és molt petita. 
 
En segon lloc per nosaltres aprovar aquest pressupost significaria que aprovem les retribucions del 
personal polític i nosaltres consideren que aquestes retribucions són excessives i prescindibles, ho 
hem considerat des del primer dia, des de que estem en aquest Consell.  
 
En tercer lloc, ho vaig comentar també a la Junta de portaveus, el tema de la Federació de Municipis 
de Catalunya, vaig demanar i demanem avui també la retirada de la quota que paguem a aquest 
organisme. Entenem que al 2014 ha tingut alguns problemes de transparència i ara també esta immers 
en problemes de transparència. 
 
Nosaltres no poden aprovar un pressupost que porta com a càrrega 4 milions d’euros de deute de la 
Generalitat amb aquest Consell Comarcal; el Ple passat ja vam tenir el tema de la moció, no tornaré a 
entrar però si que demanaren que reclamin aquests diners, per nosaltres aprovar aquest pressupost 
seria com no reclamar aquests diners. 
  
I en cinquè lloc, nosaltres defensen el tancament del Consell Comarcal; per tant òbviament, defensant  
aquesta idea no podem mai votar a favor d’un pressupost. Per aquests motius votarem en contra. 
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Tot seguit pren la paraula el Sr. President que diu: 
 
És finalista però respòn a un govern i un plenari molt reivindicatius que volen anar millorant  el serveis, 
la prova està que hem fet molts debats  i hem obert moltes possibilitats per  treballar amb la Generalitat 
perquè tinguem millors serveis i alguns els contempla. Per això finalista, si, però no  seguidista. 
  
Desprès el personal polític. Defensar evidentment les retribucions del personal polític, perquè fa 
política, i entre altres coses fa possible moltes coses, els pressupost pot ser no ho reflecteix, nosaltres 
estem per exemple en el Consorci Sanitari Integral, per una banda és evident que no estan els tècnics, 
ni directius, estan els que estem en aquesta taula i companys d’aquí davant, per tal de demanar 
millores i solucions. He apuntat unes quantes coses mentre parlaves, el Forum de la Mobilitat, Pla 
zonal de carreteres, el seguiment de las infraestructures de la comarca, la gestió de les Muntanyes del 
Baix, programes d’Eficiència Energètica, Consorci Sanitari, centre ocupacional, gent gran... Podriem 
parlar de molts temes i tot això ho fa algú, per tant és evident que necessitem que hagin consellers i 
conselleres que dediquin hores per fer tota aquesta feina, podria fer una llista espectacular, per tant 
defensar-ho.  
 
Quant a la Federació de Municipis, poden tenir alguna cosa  molt puntual i en tot cas son els tribunals 
els que decidiran però marxar dels municipis, amb el servei que donen, no sembla raonable i per tant 
no ho farem. I en quant al deute amb la Generalitat l’estem reclamant constantment, en tot cas no  som 
els pitjors tractats, hi han administracions pitjors, però tampoc és tant exagerat, aquest deute, sinó que 
és un tema de tresoreria. 
 
I del tancament del Consell Comarcal, permetem dir-te que no, que defensarem que existeixi el Consell 
mentre no hi hagi un altre administració propera, que sigui útil i que defensi els interessos dels 
ajuntaments. 
 

Els presents aproven per majoria absoluta el present acord amb el vot a favor dels 
membres presents dels grups comarcals del PSC-CPM, COALICIÓ ENTESA, ERC-AM i CIU, 
l’abstenció de PP i la CUP  i el vot en contra de Ciutadans. 

 
3. Aprovar la pròrroga del Pla d’Igualtat Intern fins l’any 2018. 
 

Es llegeix la proposta d’acord de la Presidència que es transcriu literalment: 
 

“Vist que per acord de Ple de data 16 de febrer de 2015 es va aprovar el Pla d’Igualtat 
Intern del Consell Comarcal del Baix Llobregat, en compliment del que disposa la Llei Orgànica 3/2007 
de 22 març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. 

 
Vist el text del referit Pla d’Igualtat es centra principalment en els següents àmbits: 

Cultura i política d’igualtat de gènere, comunicació i imatge, representativitat horitzontal i vertical, 
formació i desenvolupament professional, avaluació del rendiment i promoció, política salarial i usos 
del temps, condicions físiques de l’entorn del treball i salut laboral, assetjament i percepció de la 
discriminació; i que al llarg d’aquest període s’han desenvolupat actuacions en els diferents àmbits, 
d’acord amb el que es detalla al quadre que s’adjunta a l’expedient  

 
Atès que en data 18 de gener de 2017 s’ha reunit el Comitè d’Igualtat d’aquesta entitat 

i ha acordat la pròrroga del Pla d’Igualtat Intern, prèvia valoració de les actuacions realitzades i les que 
resten pendents de desenvolupar. 
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Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 

Socials d’aquesta entitat en data 19 de gener de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència, i 
que s’adjunta a l’expedient, proposant la pròrroga del referit Pla d’Igualtat fins al 31 de desembre de 
2018 per tal de continuar implementant les mesures que contempla. 
 
  Per tot això aquesta Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

 
ACORDS 

 
  PRIMER.- Aprovar la pròrroga del Pla d’Igualtat Intern del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, amb una vigència fins al 31 de desembre de 2018, per tal de desenvolupar les actuacions 
contemplades al referit Pla i que s’adjunten i s’aproven simultàniament. 
 

SEGON.- Notificar el present acord al Comitè d’Empresa d’aquesta entitat, perquè en 
tingui coneixement i als efectes.” 
 
ANNEX 
 
Pla d’igualtat Intern: Resum àmbits d’actuació, objectius i actuacions segons temporalització 
 

Àmbit Objectius Actuacions 
Codi Nom Codi Nom Codi Títol Calendari 

CULT.1.1 El Pla d’Igualtat de Gènere al 
Ple. 

Realitzat 
 

CULT.1.2 Posada en marxa del Pla 
d’Igualtat. 

Realitzat CUL
T.1 

Formalitzar i visibilitzar el compromís 
institucional del Consell amb la igualtat 
de gènere per tal de garantir 
l’estabilitat i la continuïtat de les 
polítiques adreçades a la seva 
promoció en la dimensió interna de 
l’organització. 

CULT.1.3 Contractació pública: clàusula 
d’igualtat. 

Realitzat 

CULT.2.4 
Formació de persones clau: 
càrrecs directius, de gestió de 
RH i sindicats. 

Al llarg de la 
prorroga 

CULT 

Cultura i 
política 
d’Igualtat 
de 
Gènere 

CUL
T.2 

Promoure la incorporació de la 
perspectiva de gènere en la gestió i el 
funcionament interns del conjunt 
d’àrees del Consell. CULT.2.5 

Seguiment continu dels canvis 
normatius amb efectes al 
Consell. 

Al llarg de la 
prorroga 

COM
.1 

Donar a conèixer el Pla d’Igualtat 
Intern al conjunt de l’organització. COM.1.6 Difusió del Pla d’Igualtat i de la 

seva implantació. 
Realitzat 

COM.2.7 
Manual i recursos 
complementaris per al llenguatge 
no sexista. 

Realitzat 
COM 

Comunic
ació i 
Imatge COM

.2 
Millorar i consolidar l’ús sistemàtic i 
homogeni del llenguatge no sexista en 
totes les comunicacions del Consell. COM.2.8 Formació en matèria de 

llenguatge no sexista. 

Realitzat 

REP.1.9 
Formació per a la mobilitat 
horitzontal que afavoreixi 
equilibrar equips en termes de 
composició d’homes i dones. 

Al llarg de la 
prorroga 

REP.1.10 
Impuls de mesures pillot d’acció 
positiva per a equilibrar equips 
de treball. 

Al llarg de la 
prorroga REP.

1 

Millorar la presència equilibrada 
d’homes i dones en les àrees i 
ocupacions  del Consell que 
actualment es troben masculinitzades 
o feminitzades. 

REP.1.11 
Estudis sobre les condicions de 
treball i la qualitat de l’atenció 
dels equips EAIA en relació a la 
segregació de gènere. 

Al llarg de la 
prorroga 

REP 
Represen
tativitat 
Horitzont
al i 
Vertical 

REP.
2 

Fomentar la participació equilibrada 
d’homes i dones en el òrgans i espais 
complementaris de la organització. 

REP.2.12 
Formalització del principi de 
tendència a la paritat en tot els 
espais i òrgans complementaris 
de l’organització comarcal. 

Al llarg de la 
prorroga 

Pla d’igualtat Intern: Resum àmbits d’actuació, objectius i actuacions segons temporalització 
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REP.
3 

Foment de la paritat en els plans 
d’ocupació a la Comarca que compten 
amb la participació pel Consell 
Comarcal. 

REP.2.13 

Impuls de l’avaluació i correcció 
de possibles biaixos de gènere 
conjunta amb els Ajuntaments 
amb procediments de 
contractació destinats al foment 
de l’ocupació a la comarca. 

Al llarg de la 
prorroga 

FOR.
1 

Fomentar la formació en igualtat al 
llarg de la carrera professional. FOR.1.14 

Incorporació de la Igualtat 
Gènere en el nou Pla de 
Formació 

Al llarg de la 
prorroga 

FOR.2.15 
Planificació de la formació per 
evitar l’impacte  de gènere en 
l’accés a la mateixa. 

Al llarg de la 
prorroga FOR 

Formació 
i 
Desenvol
upament 
Professio
nal 

FOR.
2 

Garantir una formació inclusiva des del 
punt de vista de gènere. 

FOR.2.16 
Reducció del desigual impacte 
de gènere pel que fa a l’accés a 
la formació externa.  

Al llarg de la 
prorroga 

AVA.1.17 
Incloure la perspectiva de gènere 
en el futur sistema d’avaluació 
del treball per àrees o 
departaments. 

vinculat a 
l’elaboració d’un 
sistema 
d’avaluació del 
treball. 

AVA 

Avaluació 
del 
Rendime
nt i 
Promoció 

AVA.
1 

Garantir la inclusió de la perspectiva de 
gènere en l’avaluació del rendiment del 
personal. 

AVA.1.18 Estudi de l’impacte de gènere de 
la descripció de llocs de treball. 

Al llarg de la 
prorroga 

 
Àmbit Objectius Acuacions 

Codi Nom Codi Nom Codi Títol Calendari 

RET.1.19 
Avaluació aprofundida de l’eventual 
biaix de gènere de l’actual política 
retributiva en els casos pre-
identificats. 

Realitzat parcialment. 

RET 

Política 
Salarial: 
Retribuci
ó, Grups 
Professio
nals i 
Nivells 
Salarials. 

RET.1 

Establir mesures 
efectives per garantir 
que no es produeix una 
eventual discriminació 
retributiva indirecta per 
raó de gènere. RET.1.20 

Disseny d’actuacions correctores de 
les eventuals desigualtats indirectes 
de gènere en matèria retributiva. 

Realitzat parcialment. 

UTC.1.21 
Avaluació de les necessitats de 
conciliació i millora de les 
estadístiques relatives a l’ús de 
permisos i mesures. 

Al llarg de la prorroga 

UTC.1.22 Establir protocols de substitució. Al llarg de la prorroga 
UTC 

Usos del 
Temps i 
Conciliaci
ó. 

UTC.1 

Promoure l’accés a les 
diferents mesures de 
conciliació disponibles 
per part de tota la 
plantilla. 

UTC.1.23 Promoció de la corresponsabilitat . Al llarg de la prorroga 

RISCS.1.24 
Creació d’un Sistema de Prevenció 
de Riscos Laborals que inclogui la 
perspectiva de gènere. 

Al llarg de la prorroga 

RISCS.1.25 
Avaluació de Riscos Laborals als 
equips EAIA que inclogui la 
perspectiva de gènere. 

Al llarg de la prorroga RISCS.
1 

Incorporar  la 
perspectiva de gènere 
en la prevenció dels 
riscos laborals de tot el 
Consell. 

RISCS.1.26 
Formació específica en matèria de 
seguretat i salut laboral amb 
perspectiva de gènere. 

Al llarg de la prorroga 

RISCS.
2 

Garantir una distribució 
dels espais sense 
biaixos de gènere. 

RISCS.2.27 
Estudi aprofundit des de la 
perspectiva de gènere dels espais 
usats per a l’atenció a la ciutadania. 

Al llarg de la prorroga 
RISCS 

Condicio
ns 
Físiques 
de 
l’Entorn 
de 
Treball i 
Salut 

RISCS.
3 

Garantir els drets de les 
víctimes de violència de 
gènere. 

RISCS.3.28 

Incorporació al Conveni o altres 
regulacions de les condicions de 
treball del personal del Consell, dels 
drets específics de les treballadores 
víctimes de violència de gènere. 

Realitzat  

ASS.1.29 
Accés de tota l’organització al 
protocol de prevenció, detecció, 
actuació i resolució de situacions 
d’assetjament. 

Realitzat 

ASS.1.30 

Sensibilització i formació periòdica 
en violència masclista en l’àmbit 
laboral ( assetjament sexual, per raó 
de sexe i per raó  d’orientació 
sexual) a tot el personal i difusió del 
protocol. 

Al llarg de la prorroga 

ASS 
Assetjam
ent i 
Percepci
ó de la 
Discrimin
ació 

ASS.1 

Garantir la capacitat 
d’identificació i actuació 
a l’organització davant 
d’eventuals casos 
d’assetjament sexual, 
per raó de sexe i/o per 
raó d’orientació sexual. 

ASS.1.31 
Formació específica en els 
continguts i l’aplicació del protocol 
contra l’assetjament a persones 
clau. 

Al llarg de la prorroga 
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ASS.2 

Visibilitzar el rebuig del 
Consell de qualsevol 
forma de conducta 
sexista i/o 
d’assetjament sexual i 
per raó de sexe i 
promoure una cultura 
organitzativa que 
promogui la igualtat de 
gènere. 

ASS.2.32 Campanya Rebutgem el sexisme. 

Al llarg de la prorroga 

 
 
Intervé la Sra. Eugènia García, Gerent, que diu: 
 
Aquest Consell Comarcal va aprovar el seu Pla d’Igualtat al febrer del 2015 com teniu reflectit aquí, 
amb els objectius que s’ havien marcat;  hi ha alguns que han estat realitzats, altres en procés i que 
esta previst realitzar-los amb aquesta pròrroga. Està bastant detallat en l’annex i si hi ha qualsevol 
qüestió, la comentem.  
 

Els presents aproven per unanimitat el present acord. 
 
4. Moció de suport a les Resolucions del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix 
Llobregat de l’any 2016. 
 

Es llegeix la proposta d’acord de la Presidència que es transcriu literalment: 
 

“Atès que el Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat va ser creat l’any 
1995 com a òrgan de consulta i participació del col·lectiu de persones grans, així com de les entitats 
cíviques i de serveis socials relacionades amb els temes de vellesa de la comarca. 
 

Atès que entre les funcions del Consell Consultiu es troben la realització d’informes, 
dictàmens, recomanacions i propostes, no preceptius, sobre els projectes normatius o d’altres accions 
que afectin el col·lectiu de persones grans. 
 

Atès que durant el 2016 les tres comissions de treball del Consell Consultiu han 
elaborat els següents dictàmens:  

 
1. La nova llei de Gent Gran de Catalunya (annex 1). 
2. Les persones grans i el sistema públic de pensions (annex 2). 
3. El bon tracte a les persones grans (annex 3). 

 
Atès que aquests dictàmens van ser aprovats per l’assemblea anual del Consell 

Consultiu el passat desembre de 2016 i proposats per a la seva aprovació pel Ple del Consell 
Comarcal i posteriorment pels ajuntaments de la comarca. 
 

Atès que els dictàmens recullen importants reivindicacions de les persones grans del 
Baix Llobregat, com per exemple la promoció al Parlament de Catalunya d’una llei que reculli les 
especificitats del col·lectiu, en la línia d’altres lleis aprovades en els darrers anys, com la de joventut o 
la d’infància i adolescència. 
 

Atès que al Baix Llobregat hi ha actualment prop de 133.000 persones amb 65 anys o 
més, el que suposa més d’un 16,5% del total de la població de la comarca, i que les previsions 
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indiquen que en 10 anys aquest percentatge s’elevarà més enllà del 21%, o el que és el mateix, 
gairebé 170.000 persones. 
 

Atès que per a l’assoliment de les reivindicacions que contemplen aquests dictàmens, 
el conjunt de delegades i delegats del Consell Consultiu considera indispensable el suport del Consell 
Comarcal i dels ajuntaments de la comarca. 
 

Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Donar suport a les resolucions aprovades pel Consell Consultiu de la Gent 
Gran del Baix Llobregat. 
 

SEGON.- Donar trasllat d’aquestes resolucions a les administracions i organismes 
competents en matèria de pensions, dependència, seguretat ciutadana i polítiques de gent gran. 
 

TERCER.- Iniciar les accions d’acompanyament que s’escaiguin per tal de donar-hi 
compliment com més aviat millor. 
 

QUART.- Demanar a tots els ajuntaments de la comarca l’aprovació d’aquesta moció 
de suport per part dels seus plenaris. 
 

CINQUÈ.- Donar trasllat d’aquests acords i del contingut de les resolucions al 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, a l’Àrea d’Atenció a 
les Persones de la Diputació de Barcelona, als trenta ajuntaments del Baix Llobregat i a tots els grups 
polítics amb representació al Parlament de Catalunya, perquè en tinguin coneixement i als efectes.” 
 
ANNEX 
 
DICTÀMEN DEL CONSELL CONSULTIU COMARCAL DE LA GENT GRAN DEL BAIX LLOBREGAT El bon 
tracte a les persones grans 
_______________________________________________________________ 
L’enquesta de Seguretat Pública de Catalunya, en la seva edició especial sobre les persones grans, publicada 
pel Departament d’Interior de la Generalitat al febrer de 2015, va posar de manifest la gravetat i l’abast dels 
maltractaments a les persones grans a Catalunya. 
Els canvis associats a l’envelliment de la població o als rols de les famílies, els canvis socials i culturals, la 
disminució de la protecció social, el deteriorament de l’estat de benestar o la manca de sensibilitat, són factors 
que contribueixen a invisibilitzar tot allò que té relació amb les persones grans. En alguns casos, el procés de 
fer-se gran ha anat en contra de les xarxes de suport familiar i comunitari que en tenia cura, i en altres casos, 
com per exemple en els maltractaments, la invisibilitat impedeix prendre consciencia de la seva gravetat i fer-hi 
front. 
A Catalunya 10.500 persones grans manifesten haver patit maltractaments, i 27.200 es troben en situació de 
patir algun tipus d’abús. En canvi, només 2 de cada 10 persones són conscients d’aquesta situació. 
Diverses entitats i col·lectius han posat de manifest en els darrers anys la seva preocupació sobre els 
maltractaments a les persones grans, mitjançant la publicació d’informes, resolucions o campanyes de 
sensibilització. Convé destacar que la Carta de Drets i Deures de la Gent Gran de Catalunya1, de l’any 2003, 
diu en el seu punt 1: 
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“Dignitat. Pel qual les persones grans hem de poder viure amb dignitat i seguretat i veure’ns lliures d’explotació 
i maltractaments físics i/o psíquics, així com de ser tractades dignament sense discriminació per causa d’edat, 
gènere, ètnia,discapacitat, situació econòmica o qualsevol altra condició.” 
 
O en el punt 4: 
 
“Assistència. Que declara que les persones grans hem de beneficiar-nos de la cura de la família, així com tenir 
accés als serveis socials, sanitaris i assistencials, i gaudir dels drets humans i fonamentals quan residim tant en 
la pròpia llar com en centres d’atenció o institucions.” Existeixen diferents tipus de maltractaments a la gent 
gran2, que sovint no són identificats per part de la víctima i del seu entorn com una forma de maltracte. Així, 
parlem de: 
 
1. Maltractament físic: l’ús de la força física que ocasiona ferides, dolors o lesions corporals. Poden ser 
bufetades, sacsejades, cops, cremades, empentes, puntades, etc. També restriccions o confinaments no 
apropiats als llits, a les cadires o en una habitació, ús inapropiat de fàrmacs, desnutrició o deshidratació. 
 
2. Maltractament psicològic o emocional: és infligir angoixa, pena o estrès a través d’actes o paraules. S’hi 
inclouen les agressions verbals repetides com amenaces o intimidacions, els càstigs, aïllar o apartar a la 
persona del seu entorn o de les seves activitats habituals i també la infantilització. 
 
3. Abús sexual: inclou tot contacte sexual sense consentiment: violació, atemptat contra el pudor o 
assetjament. També els contactes sexuals amb una persona que es incapaç de donar el seu consentiment, i els 
tocaments. 
Convé fer menció també als abusos sexuals en l’àmbit de les parelles grans, on sovint no es respecta la 
voluntat, el desig ni les necessitats de l’altre. En una cultura patriarcal on les dones han estat històricament al 
servei dels homes, les agressions i abusos sexuals són habituals i acceptats per moltes d’elles. 
 
4. Abús econòmic o explotació: és l’ús il·legal i indegut de propietats o finances que pertanyen a la persona 
gran; la modificació forçada o coercida del testament o d’altres documents jurídics; negar el dret d’accés i control 
dels fons personals; els fraus, robatoris o furts comesos per una persona de confiança; la signatura de 
documents sense informació clara del contingut o coneixement del mateix. També inclou acords poc equitatius 
respecte a traspàs de bens o canvi d’uns serveis d’atenció. S’exclouen els delictes comuns fets per 
desconeguts. 
 
5. Negligència: és no atendre les necessitats de la persona gran. Inclou les necessitats bàsiques de salut, roba, 
higiene, alimentació, habitatge,seguretat, confort i el no compliment dels deures fiduciaris d’una persona. Pot ser 
intencionada o no intencionada per manca de capacitat, informació, interès o recursos. 
 
6. Abandó: és la deserció per part de la persona (o institució) cuidadora que té cura i custodia de la persona 
gran i la desempara voluntàriament. 
 
7. Vulneració de drets: consisteix en l’agressió, privació o no reconeixement dels drets fonamentals com ara: 
dignitat, respecte, intimitat, confidencialitat i participació. La llibertat és un dret fonamental com el dret a decidir. 
Es tracta d’un problema social greu, universal i complex, que afecta a totes les classes socials, a tots els nivells 
culturals, a dones i a homes, i que en la majoria de casos es produeix en l’espai íntim i personal. 
És necessari fer aflorar el problema, donar a conèixer el patiment de les persones grans i ampliar la 
sensibilització social. Cal millorar tots els mecanismes de prevenció, detecció i atenció. 
D’altra banda, l’esperança de vida va augmentant al nostre país, i es situa actualment en 80 anys per als homes 
i 86 anys per a les dones. El fet de viure més anys però, comporta més probabilitats de patir malalties o 
problemes de salut associats a l’edat, com per exemple la malaltia d’Alzheimer o altres tipus de demències. 
L’envelliment no és un procés que es desenvolupi sense conseqüències en el cos i en la ment, i la nostra 
societat sovint no té les eines necessàries per cobrir les necessitats que se’n deriven. 
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Aquestes necessitats estan relacionades amb la dependència, física, psíquica, emocional o econòmica, i 
esdevenen un dels principals factors de risc de patir algun tipus de maltractament, però n’hi ha d’altres: 
l’aïllament social, la cohabitació, la pobresa, etc. I en aquest sentit, volem destacar especialment la greu situació 
de pobresa i vulnerabilitat de moltes dones vídues. 
D’altra banda, les mesures i instruments de protecció que les persones grans tenen al seu abast, que 
contribueixen al correcte desenvolupament de la seva vida personal i familiar, i que disminueixen en gran 
mesura les possibilitats de patir algun tipus d’abús o maltractament, són del tot desconegudes. 
Són en molts casos, instruments de caire jurídic, de creació relativament recent, que és difícil conèixer fora dels 
entorns professionals especialitzats, i que des dels poders públics tampoc han estat informats suficientment. 
Així, aspectes com incapacitacions, poders preventius, hipoteques inverses, contractes d’aliments, testaments, 
document de voluntats anticipades (testament vital), designació de tutors/es, etc., són eines i recursos que 
hauria de conèixer tota la ciutadania, molt especialment a partir dels 50 anys3. D’acord amb allò exposat, el 
Consell Consultiu expressa les següents reivindicacions: 
 

1. Es necessari que des dels poders públics es portin a terme campanyes de  conscienciació i 
sensibilització adreçades a tota la població, que donin a conèixer l’abast i la gravetat dels 
maltractaments a les persones grans, i promoguin valors com el respecte i el bon tracte en totes les 
etapes de la vida. 
2. Cal reforçar i crear mecanismes que permetin abordar aquest greu problema social des de totes 
les seves vessants, i que assegurin una resposta coordinada, ràpida i eficaç de l’administració. 
3. En aquest sentit, posem de manifest la inexistència a la comarca de serveis i recursos 
especialitzats en la matèria, així com la manca d’una legislació clara al respecte. En aquest, com en 
altres temes que afecten directament a les persones grans, els drets queden diluïts entre multitud de 
normatives. 
4. Pel que fa a la detecció de casos és necessari, per una banda, conscienciar  a la ciutadania de la 
importància de denunciar qualsevol indici de tracte no adequat a una persona gran del seu entorn, 
informant de quines són les senyals d’alerta i de quines circumstàncies poden afavorir-lo. I per altra 
banda, cal més formació per a professionals, així com la creació d’una xarxa especialitzada al 
territori. 
5. És indispensable garantir la protecció i la seguretat de les persones grans.  
6. És necessari que la Generalitat disposi d’un òrgan que vigili i fiscalitzi el bon funcionament de 
centres residencials, centres de dia i totes aquelles empreses i entitats que es dediquin als serveis de 
cura i atenció de persones grans. Tots els centres, siguin de titularitat pública o privada, han de 
garantir una correcta atenció i un bon tracte a les persones grans, dedicant els recursos humans, 
materials i econòmics que siguin necessaris. 
7. Aquesta fiscalització s’ha d’estendre també als serveis i atencions domiciliàries i a l’àmbit sanitari i 
hospitalari, on la discriminació per causa de l’edat i el tracte no adequat a les persones grans, són 
malauradament ben 
habituals. 
8. Cal divulgar i donar a conèixer de manera àmplia i entenedora a tota la ciutadania, les mesures i 
instruments de protecció que les lleis actuals posen al seu abast, que contribueixen al correcte 
desenvolupament de la 
seva vida personal i familiar, i que disminueixen en gran mesura les possibilitats de patir algun tipus 
d’abús o maltractament, com per exemple els poders preventius, el testament vital o la designació de 
tutors/es. 
9. En aquest sentit cal assenyalar la responsabilitat de notaris/ies a l’hora de detectar i denunciar a 
fiscalia possibles situacions d’abús, així com regular les responsabilitats que s’haurien de derivar de 
qualsevol acte notarial injust o abusiu per la persona gran.  
10. Estenem aquesta reivindicació als abusos d’entitats bancàries, entitats asseguradores i del sector 
financer en general. 
11. Per últim, demanem que el bon tracte a les persones grans comenci per les institucions, garantint 
pensions suficients i la prevalença del benestar i la dignitat de les persones front els poders 
econòmics. 
Baix Llobregat, desembre 2016 
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DICTÀMEN DEL CONSELL CONSULTIU COMARCAL DE LA GENT GRAN DEL BAIX LLOBREGAT 
La nova llei de Gent Gran de Catalunya 
_______________________________________________________________ 
En els darrers anys, en les resolucions i dictàmens elaborats per aquest Consell Consultiu, sobre diferents 
temes d’interès per a les persones grans del Baix Llobregat, es va detectar una necessitat que es recollia de 
manera reiterativa en molts d’aquests documents: la de clarificar, ordenar normativament i sobretot, garantir per 
llei els drets de les persones grans. 
Per què aquest Consell Consultiu vol una llei de gent gran? 
 

1. En primer lloc, com a just i necessari reconeixement a la importància i contribució a la societat 
del col·lectiu de persones grans. Aquesta importància és encara més significativa i valuosa en 
èpoques de crisi econòmica, on esdevenen encara més si cap, els pilars que “aguanten” 
l’estructura social del país. 
2. Per acabar amb la invisibilització institucional i normativa de les persones grans. 
3. Per avançar cap a una visió no assistencial. No pot ser que encara es continuï projectant una 
imatge de la gent gran absolutament lligada als serveis socials, a les residències o als centres 
sanitaris, i el que és més important, no pot ser que els poders públics dissenyin les polítiques 
adreçades a les persones grans exclusivament sota aquests criteris. 
4. Malgrat això, certs aspectes de l’àmbit assistencial que afecten majoritàriament a les persones 
grans, també s’haurien d’incloure en aquesta llei. Per exemple l’establiment d’un sistema més 
àgil i transparent per a la tramitació dels expedients de dependència, o fer públiques les llistes 
d’espera per accedir a places públiques o concertades de residències o centres de dia. 5. Per a 
que els drets i deures recollits a la “Carta de Drets i Deures de les Persones Grans”, 
aprovada l’any 2003 per acord del govern de la Generalitat, es trobin en una única llei que els 
reculli i garanteixi en la seva totalitat. 
La dispersió normativa que existeix actualment, afavoreix enormement la pèrdua de drets, ja que 
aquests queden diluïts i poc definits. Fins i tot es troben algunes contradiccions entre unes i 
altres normatives. 
6. Molt poques normatives recullen les necessitats específiques de les persones grans, encara 
que el seu contingut les afecti majoritàriament. 
7. Per què el Parlament de Catalunya ha aprovat amb gran consens en els darrers anys, lleis 
adreçades a d’altres col·lectius, com per exemple la Llei dels drets i les oportunitats en la 
infància i l’adolescència, o la Llei de polítiques de joventut. 
8. Per la necessitat de garantir la planificació, disseny, implementació,coordinació, difusió i 
informació de recursos i serveis especialitzats en els diferents àmbits que afecten a les persones 
grans, com per exemple l’atenció específica als casos de maltractament. La coordinació entre 
els diferents serveis i professionals requerirà de la creació de protocols d’actuació, circuits i 
altres instruments similars, que actualment no existeixen. La invisibilitat de la gent gran es dóna 
també en aquest àmbit. 
9. Per actualitzar i adequar a la realitat de la gent gran, antigues estructures que no donen 
resposta a les seves necessitats. 
10. Per l’oportunitat d’introduir la perspectiva de les persones grans en el disseny i planificació 
d’infraestructures, transports, espais urbans, espais naturals, o altres àmbits on històricament no 
han tingut presència, tot i ser en molts casos els principals usuaris/es. 
 

El Ple del Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat el passat mes de juny, instar al Govern de la 
Generalitat a presentar un projecte de llei de la gent gran de Catalunya abans del primer semestre de 2017. 
La moció aprovada recull altres aspectes importants, com per exemple la promoció d’un Pacte nacional per a la 
seguretat de les persones grans, dins el primer trimestre del 2017, o la implementació d’un carnet vàlid per a 
tots els transports públics de Catalunya que permeti unificar les targetes socials, els abonaments i els 
descomptes vigents per a la gent gran segons els recursos econòmics de que 
disposa cadascú. 
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El Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat considera indispensable la tramitació i aprovació 
d’aquesta llei en els terminis previstos, així com la resta de mesures que contempla la moció. 
 
La nova llei de gent gran de Catalunya contribuirà a fer més visibles a les persones grans, a garantir per llei els 
seus drets i deures i a fomentar una visió més natural i positiva de l’envelliment, com una etapa més de la vida. 
D’altra banda, també contemplarà una actuació integral per atendre el benestar de les persones grans, com a 
millora de la seva qualitat de vida. 
 
DICTAMEN DEL CONSELL CONSULTIU COMARCAL DE LA GENT GRAN DEL BAIX LLOBREGAT 
Les persones grans i el sistema públic de pensions 
 
L’envelliment de la població al Baix Llobregat i a Catalunya és un fet. Les previsions apunten a que, en poc més 
de deu anys, una de cada quatre persones al nostre país tindrà més de 65 anys. 
Aquest fet, unit a la caiguda de les cotitzacions a la seguretat social, provocades per una banda, per les 
elevades taxes d’atur, i per altra banda, per la precarietat dels llocs de treball, suposen tot un desafiament pel 
sistema públic de pensions de la majoria de països occidentals. 
Les mesures de correcció que es proposen des dels governs, aboquen en la majoria de casos, a una 
privatització parcial o total d’aquest sistema, que mou cada any al voltant de 110.000 milions d’euros. 
Des del Consell Consultiu s’han anat analitzant totes les reformes i canvis normatius del sistema públic de 
pensions aprovats en els darrers anys, com per exemple el Real Decreto-Ley 28/2012, de 30 de noviembre, de 
medidas de consolidación y garantia del sistema de la Seguridad Social, o la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, 
reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de pensiones de la Seguridad 
Social. 
L’any 2013 el Consell ja va emetre una resolució al respecte, posant de manifest la seva preocupació per 
l’aprovació d’aquesta reforma i tot el que comportava, tant per al sistema públic de pensions, com per a tots i 
totes les pensionistes del país i les seves famílies. 
Aquesta nova llei va suposar, entre d’altres: 
 
1. La introducció del factor de sostenibilitat, que va desvincular la prestació de jubilació de l’IPC, amb la 
consegüent pèrdua de poder adquisitiu. 
2. La vinculació de la jubilació a la demografia, adaptant la quantia percebuda a l’esperança de vida. 
3. O l’augment gradual de l’edat de jubilació als 67 anys. 
 
Actualment estem assistint amb preocupació a un debilitament del sistema públic de pensions. Titulars com “El 
govern treu 8.700 milions d’euros de la guardiola de les pensions”, “La generació dels 90 no cobrarà de pensió 
ni la meitat del seu sou”, o “La guardiola de les pensions ja no dona ni per pagar tres mensualitats”, posen de 
manifest les dificultats del sistema, alhora que des d’alguns mitjans de comunicació, lobbys o partits polítics, es 
parla obertament de la seva inviabilitat futura, sense altre proposta que la privatització. 
 
Les pensions són un dels principals pilars de l’estat de benestar, i mai com ara s’havia qüestionat la seva 
existència. Per aquest motiu, des del Consell Consultiu creiem que és necessari blindar el sistema públic de 
pensions, començant per reformar l’art. 50 de la Constitució Espanyola1 per evitar que cap govern pugui 
rebaixar el poder adquisitiu dels i de les pensionistes, ni privatitzar total o parcialment el sistema. Una altra 
mesura podria ser la declaració de provisió obligatòria del Fons de Reserva de la Seguretat Social. 
L’estat ha de garantir i desenvolupar un sistema públic de pensions suficient, just i sostenible, i estendre la seva 
intensitat protectora. I si fos necessari, s’haurien de desenvolupar altres fonts addicionals i complementàries de 
finançament públic. 
 
La millora del finançament del sistema públic de pensions passa, a més a més, per un canvi en el mercat de 
treball a nivell global: en l’accés, en la permanència, en els sous, en el reconeixement de les categories 
professionals, en les cotitzacions a la Seguretat Social, etc. A més a més, passats ja quatre anys de l’entrada en 
vigor de la reforma laboral, podem constatar per exemple: 
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1 Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la 
suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las 
obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus 
problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio. 
 
1. Que s’ha incrementat l’atur. 
2. Que ha crescut el número d’aturats de llarga durada, sobretot dones. 
3. Que s’ha reduït la població ocupada. 
4. Que han caigut els sous. 
5. Que ha augmentat la temporalitat i la precarietat. 
6. Que s’ha reduït la contractació indefinida. 
7. I que han augmentat els acomiadaments. 
 
D’altra banda, el Real Decreto Ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida 
laboral de los trabajadores de más edad y para promover el envejecimiento activo, legalitza el treball dels i de 
les pensionistes. 
Des del Consell Consultiu volem manifestar el màxim de respecte cap a totes aquelles persones que, arribades 
a l’edat de jubilació, decideixen lliurement perllongar la seva vida laboral, però qüestionem seriosament les 
realitats que amaga aquesta mesura: 
 
1. Bloqueja el necessari i lògic relleu generacional, en un país amb més de la meitat de la població jove a l’atur. 
2. Obre la porta a que els i les pensionistes continuïn en actiu al mercat laboral no voluntàriament, sinó de 
manera obligada perquè les seves pensions no els garanteixen una vida digna. 
 
D’altra banda, l’any 2015, la quantia de la pensió mitjana de jubilació a Catalunya es va situar en 1.036€, i la 
viudetat en 636€. Però des del Consell Consultiu volem posar de manifest que 3 de cada 10 pensionistes cobra 
menys de 600 € al mes, i 7 de cada 10, menys de 1.000, quantitats del tot insuficients per garantir la 
subsistència i una vida digna. Observem amb preocupació com inclús moltes companyies d’assegurances o 
entitats financeres, utilitzen aquestes dades com a reclam publicitari dels seus plans privats de pensions. 
Per últim, durant el 2016 hem abordat les pensions des de la perspectiva de gènere, i hem estudiat si hi ha 
diferències entre les pensions dels homes i les de les dones. És evident que si. La discriminació històrica de les 
dones en molts àmbits de la nostra societat, com per exemple en l’àmbit laboral, es perpetua fins a la jubilació. 
 
La bretxa salarial2 a Catalunya al 2015 entre homes i dones es va situar en el 25,1%, mentre que si parlem de 
la bretxa de les pensions, aquesta es situa en el 38%. Això vol dir que les dones catalanes cobren de mitjana 
gairebé un 40% menys de pensió que els homes. 
La normativa de pensions de la Seguretat Social és neutra pel que fa al gènere, però el seu impacte no ho és, 
per diversos factors: 
 
1. Perquè la cotització ve determinada sobre les retribucions, i les de les dones, com els seus sous, són més 
baixes. 
2. Perquè la incidència dels contractes a temps parcial en les dones és molt més gran que ens els homes. 
Aquesta opció es vincula directament a la facilitat per conciliar el treball amb les responsabilitats familiars. 
3. Perquè en les contractacions a temps parcial és necessari un període de cotització proporcionalment superior 
per accedir a una pensió de jubilació. 
La quantia de la pensió en aquests casos, es redueix a la parcialitat de la seva jornada. 
4. Perquè les dones desenvolupen majoritàriament algunes activitats professionals amb normativa específica o 
en el marc de l’economia irregular, com per exemple les empleades de la llar. 
5. Per la segregació horitzontal, la que concentra a les dones en els sectors menys reconeguts i valorats 
socialment. 
6. Per les limitacions en la promoció professional, sostre de vidre. 
7. Per l’accés majoritari de les dones a les mesures de conciliació de la vida laboral i familiar. Per arribar a 
cobrar la totalitat d’una pensió de jubilació són necessaris 37 anys de cotització. Les interrupcions per conciliació 
en la vida laboral de les dones impedeixen que puguin arribar a aquest mínim. 
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Per últim, convé fer menció a l’article 60 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Aquest article incorpora un complement per 
maternitat a les pensions contributives del sistema de la seguretat social, del qual se’n poden beneficiar aquelles 
dones que hagin tingut dos o més fills, i que es jubilin a partir de l’1 de gener de 2016. Aquest complement, que 
en principi hauria de contribuir a reduir la bretxa de gènere en les prestacions de la Seguretat Social, és una 
mesura parcial que: 
 

1. Exclou a totes les dones que ja estan percebent una pensió, a totes les que només han tingut un 
fill o filla, i a les que perceben pensions no contributives, que en la seva majoria pateixen greus 
dificultats econòmiques i socials. 
2. La mesura no té en compte la major càrrega econòmica que suposen els fills o filles amb 
discapacitat, o les famílies monoparentals. 
3. Aborda només una petita part del veritable problema, la bretxa de les pensions.  

 
D’acord amb allò exposat, el Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat reivindica: 

 
1. Blindar el sistema públic de pensions, començant per reformar l’art. 50 de la Constitució Espanyola 
per evitar que cap govern pugui rebaixar el poder adquisitiu dels i de les pensionistes, ni privatitzar 
total o parcialment el sistema públic de pensions. 
2. Que si es vol garantir la viabilitat del sistema públic de pensions és necessari augmentar els 
ingressos i reduir les despeses del sistema de la Seguretat Social. 
3. Que en altres països del nostre entorn ja s’implementen mesures en aquesta línia, com per 
exemple la creació d’un impost directe de finançament del sistema, o la revisió i regulació de les 
cotitzacions d’alguns àmbits professionals. 
4. Pel que fa a l’apartat de despeses o sortides, la bossa de la Seguretat Social està sobrecarregada 
amb conceptes que s’haurien de finançar per una altra via, com per exemple els ajuts a l’ocupació. 
5. En la mateixa línia, també són necessaris més instruments de control destinats a evitar el frau a 
les bonificacions de la seguretat social d’algunes empreses, que sovint les apliquen a les 
contractacions amb sous més alts. 
6. Que les polítiques de creació d’ocupació i millora de l’ocupabilitat i les condicions laborals al 
territori, siguin una prioritat per a tots els governs. 
7. Continuem denunciant el perjudici que suposa per als i les pensionistes, la no actualització ni 
revalorització de les pensions, i la pèrdua de poder adquisitiu, conseqüència directa de l’entrada en 
vigor de la reforma de les pensions l’any 2012. 
8. Què les cotitzacions a la seguretat social han de reconèixer i computar determinats períodes 
relacionats amb la maternitat, paternitat, cura de familiars, cura de persones dependents, necessitats 
educatives dels infants, etc. 
9. Que la darrera mesura hauria d’anar acompanyada d’una aposta ferma per corregir la bretxa de 
pensions, que col·loca a moltes dones pensionistes en situacions de pobresa i exclusió social. 
10. Que es necessari que qualsevol possible revisió del sistema de pensions es faci des del consens 
polític i social, mitjançant el Pacte de Toledo. 
 

Pren la parula el Sr. President que diu: 
 

Dir a la sala i als companys del Consell Consultiu i en nom de tots donar l’ enhorabona per tota la feina 
que feu, perque feu uns dictàmens amb uns anàlisis i unes propostes de molta qualitat. Ho hauria de 
fer la consellera, la Vicky Castellanos, però no esta perqué tenia Ple al seu Ajuntament, ho farà Jose 
Angel Carcelen. 
 
Pren la paraula el Sr. José Àngel Carcelén, portaveu del grup comarcal PSC que diu: 
 
Portem els dictàmens al plenari per posar en valor la feina que fan.. 
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Quan parlem de Gent Gran del Baix Llobregat, estem parlant d’un sector estratègict i important del 
nostre territori, per motius quantitatius  i qualitatius. El pes demogràfic de les persones de més de 65 
anys  es més del 20% de la població de la comarca i des del punt de vista qualitatiu és un dels sectors 
mes actius a tots els nivells. És important destacar el rol que han assumit en el marc de l’ actual crisi 
econòmica,  tal com es va recollir en el últim estudi que va fer la Creu Roja del Baix Llobregat i es va 
presentar al propi Consell Consultiu. Deia que el 70% de les persones grans havíem ajudat d’una o 
altre forma a les seves famílies a afrontar les conseqüències dramàtiques de la crisis, des del punt de 
vista qualitatiu, és el que la Gent Gran  està fent per la societat.  
 
Aquesta Comarca té un teixit associatiu molt important de gent gran que marca al llarg de aquest anys 
un paper actiu i reivindicatiu i han participat en la vida social, cultural i política. Això te el seu reflex en 
la creació del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat l’ any 95 com òrgan consultiu i de la 
participació de la Gent Gran i de las entitats cíviques i els serveis socials relacionats amb aquest 
col·lectiu. 
 
Aquesta activitat te com exemple els últims dictàmens elaborats el 2016, tots fonamentals perquè 
tenen a veure amb temes clau, com el sistema públic de pensions, el bon tracte a les persones grans i 
sobre tot la proposta d’una nova llei de la Gent Gran a Catalunya, que tenen altres comunitats 
autonòmiques.  
 
La llei significaria la creació de un marc legal integral que identifica a les persones grans com a 
subjectes de ple dret, la defensa dels seus drets i d’aquests serveis i politiques que han de garantír la 
seva autonomia personal i econòmica, l’atenció digna quan ho necessiten i el paradigma d’un 
envelliment actiu. D’un altre banda hi ha un altre dictamen que fa una aposta clara per  un sistema 
públic de pensions i fa propostes molt concretes com blindar aquest sistema públic de pensions 
començant  per la reforma de l’article 50 de la Constitució Espanyola per evitar que cap govern pugui 
rebaixar el poder adquisitiu dels i les pensionistes i privatitzar total o parcialment el sistema públic de 
pensions. 
 
Planteja també que si es vos garantirí la viabilitat del sistema públic de pensions és necessari 
augmentar els ingressos i reduir les despeses, en això hi ha alguna experiència en algún país veí amb 
la creació d’un impost directe de finançament del sistema o la revisió i regulació de cotitzacions en 
alguns àmbits professionals; és dotar-los de més ingressos per garantír el sistema i el finançament per 
un altre via de politiques d’ocupació o ajuts a l’ocupació que ara es sustenten des del sistema de 
pensions 
 
Després el tercer dictamen parla del bon tracte a les persones grans, aquí fan tot un relat de tipus de 
maltractament a la gent gran, els classifiquen en 7 tipologies. Es tracte d’un problema social greu, 
universal, complex que afecta a totes les classes socials, a tots els nivells culturals, a dones i a homes 
i que en la majoria dels casos es produeixin en espais íntims i personals, és necessari fer aflorar el 
problema i donar a conèixer el patiment de les persones grans i ampliar la sensibilització social, 
 
 aquests son els dictàmens que presentem i donem suport a totes aquestes resolucions perquè 
defensem els drets de la gent gran i creiem que la seva perspectiva, la seva mirada i les seves 
necessitats han d’estar presents en el global de les politiques públiques de les nostres institucions. 
Felicitar per la feina feta idir que  són dictàmens molt oportuns en un context social i polític  que estem 
vivim, per això demanarem que es votí a favor d’aquesta moció.   
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Intervé el Sr. Josep María González, portaveu del grup comarcal de Ciutadans que diu: 
Molt ràpidament, sumar-me a la felicitació als membres del Consell Consultiu de la Gent Gran per la 
feina feta, excel·lent, i desprès una pregunta, si es farà com l’any passat i si a nivell municipal es 
pasaran mocions perquè també les puguin aprovar els municipis.  
 
Intervé la Sra. Maria Jose Díaz, portaveu del grup comarcal del Partit Popular que diu: 
 
Felicitar al Consell Consultiu de Gent Gran del Baix Llobregat por la labor que realizan y reiterar que el 
grupo del Partido Popular en este Consel, siempre les apoyará, siempre estará con ustedes, muchas 
gracias. 
 
Intervé el Sr. Miquel Altadil, portaveu del grup comarcal de la CUP que diu: 
 
Vot a favor i agrair la tasca a les persones que dia a dia estan treballant amb la gent gran. 
 
Pren la paraula el Sr. President que diu: 
 
Gracies pel vot unànim, perque estem tots d'acord, és una feina magnífica. Al portaveu de Ciutadans: 
es tramita des d'aquí a tots els Ajuntaments i també a diferents institucions, als grups parlamentaris del 
Parlament de Catalunya, us demano que divulgueu el màxim possible aquests documents als vostres 
Ajuntaments, la gran majoria fan mocions i ho fan arribar a diferents entitats del municipi perqué són de 
gran contingut i val la pena que és divulgui. 
 
Finalment pren la paraula la Sra. Alba Martínez, portaveu del grup comarcal de Coalició Entesa, que 
diu: 
 
Mostrar el nostre suport a aquesta Moció que vol visibilitzar algunes de les problemàtiques actuals. 
Aquesta Moció ha d’ anar als plenaris municipals de la comarca perqué és faci extensiu el debat els 
diferents municipis, en aquesta ocasió es recullen reivindicacions de gent gran del Baix Llobregat però 
per suposat són extensibles a qualsevol territori i per tant el nostre recolzament tant la demanda d'una 
nova llei de gent gran que recull aquestes especificitats del col.lectiu a la proposta per blindar el 
sistema públic de pensions vinculat a la necessitat d'unes politiques d'ocupació dignes que fomentin el 
treball i la creació d 'ocupació de calitat. I per últim, el compromís del tercer dictamen que parla de 
promoure el respecte i el bon tracte a totes les etapes de la vida i de dotar-nos d'aquells mecanismes 
de detecció i de resposta contundent davant els casos de maltractament. Per tots aquest motius, 
reiterar l'agraiment per la feina feta, comprometre’ns amb aquest debat, que es pugui portar als 
plenaris municipals per visibilitat dels drets de les persones grans i comprometre’ns allà on tinguem 
responsabilitat i representació política a lluitar perque els  temes que tracten aquets dictàmens siguin l 
'any que vé una realitat i puguem abordar uns altres que hi ha de segur; però que almenys aquests 
estiguin solucionats.  
 

Els presents aproven per unanimitat el present acord. 
 

5.  Moció de la totalitat dels grups comarcals per demanar la millora urgent dels serveis de 
salut dels usuaris de l’àrea d’influència de la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell. 
 
El Sr. President donà la paraula el Sr. Xavier Fonollosa, Vice-president i conseller del grup comarcal de 
Convergència i Unió, que procedeix a llegir el text de la Moció que transcrita literalment diu: 
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“Vist que la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell dóna servei d’atenció 

sanitària especialitzada a 13 municipis de les comarques del Baix Llobregat Nord, Anoia i Alt Penedès; 
i és l’Hospital de referència per a un total de 160.000 persones. 
  

Atès que l’estructura física de l’Hospital és insuficient per donar resposta a la demanda 
assistencial generada en la seva àrea d’influència. Les mancances estructurals i la insuficiència 
pressupostària, agreujada per les retallades econòmiques, implica que l’objectiu de donar atenció 
hospitalària amb equitat a tot el territori de referència no s’assoleix i aquest fet es tradueix en demores 
per la realització de proves diagnòstiques, llistes d’espera per visitar als pacients i, també, llistes 
d’espera quirúrgiques.  
 

Vist que la situació no és nova, però si s’ha agreujat per la infradotació econòmica. 
Des de fa anys es planteja la seva necessària ampliació, fins i tot l’any 2007 el Departament de Salut 
va plantejar la construcció d’un nou hospital a Martorell. L’any 2008 i l’any 2015 es van presentar al 
Departament de Salut Plans Estratègics i Directors per intentar donar resposta adequada i objectiva a 
les mancances assenyalades. 
  

Atès que hem de tenir en compte que l’envelliment de la població i l’augment dels 
malalts crònics complexos demana una adequació dels serveis sanitaris del nostre territori, que no s’ha 
produït. 
  

Vist que el dèficit estructural, la insuficiència pressupostària i l’arribada de la grip ha 
precipitat i evidenciat la situació de mancança estructural, agreujant la situació. Les darreres setmanes 
l’actual estructura hospitalària no ha pogut donar resposta adequada a la demanda assistencial, fet 
que es tradueix en demores en l’atenció per als nostres ciutadans. 

 
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Demanar una reunió amb el Conseller de Salut i un compromís públic del 
Departament de Salut per donar resposta als problemes plantejats. 

SEGON.- Desenvolupar el Pla Estratègic i Director que garanteixi l’ampliació de 
l’Hospital de Martorell, amb la millora estructural i els professionals necessaris per donar resposta 
adequada i necessària a la demanda de salut dels nostres veïns. 

TERCER.- Reclamar al Departament de Salut la dotació econòmica necessària per 
desenvolupar les millores adequades i exigides. En concret i de manera prioritària: 

a. El desenvolupament d’una Unitat d’Hospitalització Domiciliària i una Unitat de Subaguts a 
l’àrea. 

b. L’ampliació dels recursos sociosanitaris per donar resposta a la complexitat dels pacients 
crònics. 

c. La millora dels recursos destinats a l’atenció primària per afavorir la prevenció i les activitats 
comunitàries i assistencials que han de permetre que es resolguin la majoria de les Urgències 
de nivell 4 i 5 fora de l’àmbit hospitalari i que els pacients siguin atesos satisfactòriament  al 
nivell assistencial que correspongui. 
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QUART.- Donar suport a les reivindicacions efectuades pel Comitè d’Empresa de 
l’Hospital Sant Joan de Déu de Martorell, pels treballadors i treballadores i pels veïns i veïnes, perquè 
puguin atendre als ciutadans i ciutadanes amb la professionalització que els caracteritza i fer-ho 
sempre amb dignitat. 

CINQUÈ.- Traslladar aquests acords al Conseller de Salut, als grups parlamentaris del 
Parlament de Catalunya, a la Diputació de Barcelona, als Consells Comarcals de l’Anoia i l’Alt Penedès 
i als ajuntaments de Martorell, Sant Andreu de la Barca, Pallejà, Olesa de Montserrat, Esparreguera, 
Abrera, Collbató, Sant Esteve de Sesrovires, Castellví de Rosanes, Gelida, Sant Llorenç d'Hortons, 
Masquefa i el Bruc, perquè en tinguin coneixement i als efectes.” 

A continuació pren la paraula el Sr.Josep María González, portaveu del grup comarcal de Ciutadans, 
que diu: 
 
En primer lloc, jo crec que ens hem de felicitar per quant a la Junta de portaveus el govern portava una 
proposta, nosaltres un altre, en els fons parlavem del mateix. Per tant jo crec que ens hem de felicitar 
per aconseguir fusionar i fer una moció que tothom signa , tothom la votarà a favor, per tant jo crec que 
és un pas endavant i desprès nomes reivindicar una mica el tema de les urgències nocturnes de 
diferents CAPs com per exemple el d’Esparraguera que fa 4 o 5 anys que està tancat, òbviament si 
estigués obert segur que seria un motiu per descongestionar l’hospital de Martorell. Òbviament 
votarem a favor i ens felicitem per haver arribat a aquest consens amb aquest Govern. 
 
Intervé el Sr. Miquel Altadill, portaveu del grup comarcal de la CUP, que diu: 
 
Hem d’afegir que nosaltres sempre anirem molt més enllà i sí que a Esparraguera, com el company de 
Ciutadans ha dit,  i a mols altres municipis s’ha de recuperar el que en aquell moment de crisis es va 
tancar. Si bé, jo des de que porto a la política, això de les mocions, abans hi havia molta eufòria i 
moltes ganes de presentar-les i ara moltes vegades i ens ha passat a l’Ajuntament d’Esparraguera i 
amb molts altres, queden en paper mullat. Instar a que en això no, a fer pressió al Govern tant del 
Consell Comarcal, també a la Generalitat, als partits que esteu a Junts pel Si, també fer pressió als 
vostres consellers, al conseller Comin, per tal de solucionar aquet tema.  
 
A continuació pren la paraula el Sr. Andreu Pérez, portaveu, del grup comarcal d’Esquerra 
Republicana, que diu: 
 
Nosaltres també ens afegim a la demanda i de pas també recordar l’Hospital de Sant Llorenç que 
afecta a la zona del Delta i recordar que des del Catsalut s’està portant un pla nacional d’ urgències. 
En el marc d’aquest pla fem una anàlisi per tal de realitzar els processos de reordenació i d’atenció 
continuada en el territori, dels circuits, dels fluxos i resultats i tenim en compte el temps transcorregut i 
el context. A partir dels resultats d’aquest estudi es prendran les decisions pertinents en relació a 
l’atenció continuada i en aquest sentit una de les actuacions que s’han contemplat és la revisió i 
reordenació de l’atenció continuada. La sanitat és una prioritat a la nostra societat i evidentment que 
reclamen el màxim possible i que el pròxim pressupost pugui encabir les necessitats de la comarca i 
recordar que el nostre govern no és recaptador d’impostos, només transmissor de recursos que venen 
de Madrid; evidentment no és l’excusa, ni la culpa, però sí que algun dia volem deixar de dir que 
Madrid té la culpa, per dir que la té Barcelona, es a dir que siguem un país normal d’una vegada.  
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Tot seguit pren la paraula la Sra. Alba Martínez, portaveu del grup comarcal de Coalició Entesa, que 
diu: 
 
El grup d’Entesa dona recolzament a aquesta moció que parla de la greu situació que pateix  l’Hospital 
Sant Joan de Deu de Martorell , també el nostre suport als municipis afectats, un suport que vé no 
nomes d’aquest grup comarcal sino també de part del grup parlamentari; recordem que fa un temps 
visitava el mateix hospital la nostra diputada Marta Ribas, però és que estem davant d’una situació 
molt comuna que no és única i que comparteixen altres centres hospitalaris. Si que ens agradaria 
insistir en el fet de que alguns dels acords estaría bé  que fóssin calendaritzats;  per exemple el segon 
convindria que no s’eternitzés, que tinguem un pla director aprovat durant l’any 2017 i es que la 
situació actual de la sanitat pública a Catalunya no és nova ni es deu a l’epidèmia estacional de la grip. 
Creiem que les decisions que s’han pres són decisions de retallades de serveis i l’insuficient  política 
de prevenció i promoció de la salut els que ens ha portat fins aquí, el tancament de serveis d’atenció 
nocturna de molts ambulatoris de la comarca, disminució de la  programació de visites domiciliaries, al 
tancament de llits... Tot plegat conforma un model de precarització  i privatització que actualment patim 
i que els treballador i treballadores dels diferents hospitals de la comarca i d’arreu del  país estan 
denunciant i també estan sostenint amb la seva professionalitat i dedicació. Per tot això recolzem 
aquesta i qualsevol moció que denuncïi  aquesta situació i que demani a la Generalitat que reverteixi 
les retallades que ens han portat fins aquí. 
 
Pren la paraula el Sr. José Àngel Carcelén, portaveu del grup comarcal del PSC, que diu: 
 
Si en el punt anterior, parlavem del sistema públic de pensions, ara parlem de la salut que també es un 
altre pilar de l’estat del benestar. La salut és un dret fonamental, les administracions han de garantir el 
compliment d’aquest dret, les administracions que tenen competències lògicament, amb instruments i 
equipaments suficients de qualitat i eficients com el cas que estem reivindicant; per això el grup 
comarcal socialista dona ple suport a aquesta moció en defensa de l’Hospital de Martorell. 
 
A continuació pren la paraula el Sr. Xavier Fonollosa, Vicepresident i conseller del grup comarcal de 
Convergència i Unió, que diu: 
 
Moltes gràcies. En primer lloc celebrar que hagi unanimitat comarcal en la defensa i la posició 
favorable a aprovar aquesta moció i jo ho faig en diferents condicions: com a conseller comarcal i 
membre d’aquest equip de govern i vice-president del Consell Comarcal, també com alcalde de 
Martorell i com a President de la Fundació de l’Hospital Sant Joan de Deu de Martorell. Com vostès  
saben,  en aquest  plenari haviem portat una moció en defensa de l’Hospital de Viladecans, de millores 
assistencials i de l’equipament de l’Hospital de Viladecans i jo sempre aixecava la mà. Estic totalment 
d’acord, però a Martorel és un hospital que dona servei a tota la zona Nord d’aquesta comarca, 
160.000 usuaris, i  mes a mes tres municipis que no formen part de la  comarca: Gelida, Sant Miquel 
de Hortons i Masquefa. I per tant tenim a Martorel un hospital de referència per 160.000 usuaris que té 
dèficits estructurals importants, tal com diu la part expositiva de la moció. L’any 2007 es plantejava 
construir un nou hospital a Martorell, més endavant es va veure que aquesta era una possibilitat  
remota però l’any 2008 el mateix Hospital va presentar un pla estratègic i posteriorment un pla 
funcional aprovat pel Departament de Salut, quereconeix que s’han de fer una sèrie d’inversions 
d’ampliació i millora  perqué tenim 127 llits a l’Hospital de Martorell  i les ràtions segons les autoritats 
sanitàries es que hi ha de haver un minin d’un llit per cada 1.000 habitants i estem a 33 llits. No és 
nomes construir un edifici per posar 33 llits, si no tot l’ equipament i els serveis i professionals que 
tenen al darrera, per tant es una ampliació que està  també dissenyada i projectada en forma de 
projecte constructiu  bàsic que també te el Departament de Salut, que també ha donat el seu vist i plau 
i estan totalment d’acord, però sempre ens han explicat que hi havia un problema de recursos. 
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Parlavem abans, crec que el representant d’Esquerra, de que si ens havíem trobat amb el Conseller. 
Jo al conseller Comin l’he vist tres vegades i sempre ens dona la raó i ens diu que si, per tant jo crec 
en la seva paraula i que el nostre Hospital,  junt al de Calella i el de Vilanova, son prioritaris en el nou 
pressupost que ara si que podem dir que ha estat aprovat. Hi haurà  una  partida que estarà  destinada 
a la millora assistencial d’aquests tres hospitals, jo crec que en breu, però també és important veure 
que en aquest darrer episodi de grip que evidentment ha estat conjuntural i a més passa cada any , 
però a Martorell van tenir un “menys 25”;  vol dir que van tenir 25 lliteres als passadissos i alguns  van   
estar 36 hores fins que no van tenir l’ ingrés. A Martorell tenien tot ober,t no es allò que estiguem 
tancats, és tot obert, fins i tot es va habilitar una sala per ficar set llits més, provisionals, perquè no 
estiguessin als passadissos. Però la situació el que fa és evidenciar un dèficit estructural des de fa molt 
de temps. Nosaltres tenim un ràtio de visites d’urgència a Martorell molt més alt que qualsevol Hospital 
de la mateixa mida i de la mateixa zona, per tant repeteixo no és conjuntural, és estructural, tot i que si 
no hi han brots epidèmics es pot anar resolent. Però l’atenció no és la desitjada a un hospital que dona 
totes les condicions correctes. Per tant nomes falta que hi hagin els recursos necessaris per tirar-lo 
endavant, jo crec que també, si des de tot el territori del Consell Comarcal, el 13 municipis implicats, 
doncs es dona suport a una moció d’aquests tipus també és veurà que hi ha una certa pressió, no 
només de Martorell, i si hi ha una certa unitat, com a mínim la Conselleria veurà que és un tema de 
territori, que no és un tema de color polític, sino un tema assistencial.Res més que agrair-vos a tots els 
grups comarcals que heu donat suport a aquesta moció i seguir treballant perqué sigui una realitat.  
 
Pren la parula el Sr. President que diu: 
 
En aquesta línea si que voldria manifestar el fet de que aquests darrers mesos aquest Ple s’ha 
posicionat en temes més generals a la comarca i aprofito que el dia 9 en aquesta sala s’ha convocat 
els ajuntaments precisament per recollir peticions diverses que moltes vegades ja ens han   manifestat, 
atès que la Conselleria ja ha manifestat la voluntat de revisar el sistema de cobertura sanitària i per 
tant seria bò que la comarca es posicionés des de dos vessants, una reivindicativa però també 
proactiva, que també aquesta petició es faci extensiva, en aquests moments sabeu la situació del  
Broggi per exemple, Viladecans, Sant Boi, també en alguns centres d’atenció primària que tenen una 
situació complexa. Per tant si hem d’apostar per col·laborar, reivindicant però aportant també a la 
conselleria aquests tipus d’elements que puguin ser assumibles ho farem el dia 9 convocant a alcaldes 
i alcaldesses al respecte. Reiterar als agraïments a tots els grups perqué aquesta moció reflecteix l’ 
interès comú. 
 

Els presents aproven per unanimitat el present acord. 
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II. PART DE CONTROL 

 
6.-  Donar compte dels següents  Decrets de la Presidència: del núm. 253/2016 al 308/2016 i 
01/01/2017 al 07/01/2017 

 
a) Decret núm. 253/16 de 28 de desembre, realtiu a aprovar provisionalment la llista 

de persones aspirants admeses i excloses 
 
“Vist que per Decret de Presidència 230/216, de 3 de novembre, es va aprovar l’inici 

del procés i les bases de la convocatòria per a la selecció i posterior contractació a jornada completa 
com a treballador/a laboral temporal, modalitat d’interinitat, d’un/a prospector/a adscrit al Servei de 
Control de Mosquits, per donar suport durant la situació d’IT d’un treballador de la plantilla. 
 

Vist que d’acord a la base quarta, finalitzat el termini de presentació d’instàncies, el 
President dictarà resolució en el termini màxim d’un mes, en què declararà aprovada la llista 
provisional de persones admeses i excloses, que serà publicada al DOGC i a la intranet corporativa, 
determinant també el lloc, la data i l’hora del començament de les proves i l’ordre d’actuació de les 
persones aspirants, si s’escau. 

 
Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals en data 25 de novembre, 

amb diligència de proposta de la Gerència. 
 
Vist l’informe de la Secretaria general núm. 2/2016 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.-  Aprovar provisionalment la llista de persones aspirants admeses i excloses 
següents: 
 
Admesos/es: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exclòs/a: 
  

Darreres 3 xifres 
i lletra del NIF 

640 F 
606 V 
517 Y 
820 X 
303 J 
618 L 
208 J 
894 Y 
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Candidatura exclosa per no complir el requisit de nivell de titulació establert a la base segona apartat 
e) 

Darreres 3 
xifres i lletra 

del NIF  
493 Y 

 

SEGON.- Determinar que la totalitat dels aspirants presentats acrediten el nivell de 
coneixement de la llengua catalana, de nivell C de català, acreditat formalment aquest requisit en 
seguiment de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú i l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per al qual es refonen i 
actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la 
Secretaria de Política Lingüística, i altres disposicions relacionades. 
 

TERCER.- Les reclamacions contra aquesta resolució es poden interposar de 
conformitat amb el que preveu l’article 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, en el termini de 10 dies, 
a partir de la publicació al tauler d’anuncis de l’entitat i la pàgina web. 

 
QUART.- Aquesta llista s’elevarà com a definitiva, si en el termini que s’exposa en 

l’apartat segon d’aquesta resolució, no s’ha presentat cap reclamació. 
 
CINQUÈ.- Convocar a les persones aspirants a la selecció el dia 29 de novembre de 

2016, a les 13.00 h. a la seu del Consell Comarcal del Baix Llobregat, Ctra. Nacional s/n, Parc de 
Torreblanca, Sant Feliu de Llobregat, per a la realització de la primera prova, part escrita. 

 
SISÈ.- Publicar aquest acord al tauler d’anuncis i al web de l’entitat i comunicar-ho a tots 

els membres del Tribunal així com a la representació del personal laboral del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat.” 
 

b) Decret núm. 254/16, de 30 de novembre, relatiu a prorrogar el contracte de servei de 
vigilància privada sense armes del Parc Torreblanca, 
 
“Vist que aquesta entitat és competent i responsable per a la contractació del servei de 

vigilància privada del Parc Torreblanca, en virtut del conveni subscrit amb l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona i els Ajuntaments de Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí i Sant Just Desvern per a 
l'establiment del servei de manteniment i conservació del Parc. 

 
Vist que mitjançant acord de Junta de Govern de 1 de desembre de 2014 es va 

adjudicar a l’empresa Enerpro, S.L. el contracte del servei de vigilància privada sense armes del Parc 
Torreblanca per dos anys inicials més la possible pròrroga d’1 any. 

 
Atès que el proper dia 14 de desembre de 2016 s’exhaureix el termini de dos anys 

inicials de vigència del contracte i que l’empresa adjudicatària va presentar formalment la renúncia a la 
pròrroga del contracte que preveu el plec 
 

Atès que per aquest motiu, mitjançant acord de Junta de Govern de 28 de novembre 
s’ha aprovat l’obertura del corresponent expedient de contractació del servei de referència amb tràmit 
d’urgència, la tramitació del qual fa que es prevegi que pugui entrar en servei a primer de febrer de 
2017. 
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Vist que a aquests efectes l’empresa adjudicatària Enerpro, S.L. ha acceptat 
subscriure una pròrroga únicament fins a l’entrada en servei de la nova contractació. 

 
Atès que no hi ha prevista sessió de la Junta de Govern amb antel.lació a l’entrada en 

vigor d’aquesta pròrroga. 
 
Vist l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics en data 24 de novembre, amb 

diligència de proposta de la Gerència. 
 
Per tot això, aquesta Presidència, en ús de les facultats que legalment tinc conferides 

 
HE RESOLT 

 
PRIMER.-  Prorrogar el contracte de servei de vigilància privada sense armes del Parc 

Torreblanca, subscrit amb l’empresa Enerpro S.L., a partir del 15/12/16 inclusivament fins a l’entrada 
en servei de la nova contractació, que es preveu serà l’1/02/17. 

 
SEGON.- Atès que el PCEAP que regula l’actual servei de referència no preveu la 

revisió de preus, el preu unitari es mantindrà en 12,740 €/hora + IVA. 
 
TERCER.- Comunicar el present acord a l’empresa Enerpro S.L. per al seu 

coneixement i als efectes escaients.” 
 

c) Decret núm. 255/16, de 30 de novembre, relatiu a adjudicar a l’empresa Dinser, 
Servicios Informàtics S.L  el contracte de servei  de neteja i digitalització parcial 
del Fons Foto Vives. 
 
“Vist que La Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents, regula que la Xarxa 

d’Arxius Comarcals ha de fer possible l’aplicació dels principis de provinença i territorialitat en el 
tractament dels documents i en l’accés a aquests; la Xarxa d’Arxius Comarcals és titularitat de la 
Generalitat de Catalunya i correspon al Departament de Cultura la seva direcció, l’impuls i la 
coordinació. 

 
Vist que la gestió dels arxius comarcals correspon als consells comarcals, excepte 

quan el consell comarcal i l’ajuntament cap de comarca acordin que l’arxiu faci alhora les funcions 
d’arxiu comarcal i d’arxiu municipal, supòsit en què la gestió correspon conjuntament al consell 
comarcal i l’ajuntament. 

 
Vist que per regular les condicions de la gestió de l’Arxiu comarcal es va aprovar un 

conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, 
amb una vigència indefinida, tot i que les parts podran realitzar modificacions del contingut mitjançant 
la signatura d’addendes o rescindir la vigència amb denuncia expressa. 

 
Atès que per regular les obligacions econòmiques que assumeix la Generalitat 

anualment per a la gestió de l’arxiu comarcal es signa un conveni específic anual entre el Departament 
de Cultura i el Consell Comarcal del Baix Llobregat que estableix l’aportació econòmica a transferir. 
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Atès que segons informe de la Directora de l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat, es 
custodia el fons Foto Vives de titularitat de l’Ajuntament de Vallirana, dipositat mitjançant l’aprovació de 
l’acord de la Junta de Govern de l’Ajuntament de Vallirana de data 22 d’octubre de 2015; aquest fons 
es correspon amb l’obra fotogràfica dels fotògrafs Joan Vives Rovira i de la seva filla Maria Vives 
Rovira, i està integrat per 2.006 plaques de vidre de diverses mides, 4.405 rodets (849 en blanc i negre 
i 3.556 de color) i 282 positius (168 en b/n i 114 positius en color).   

 
Vista la importància històrica i documental, tal i com consta al seu informe, la Directora 

de l’Arxiu ha sol·licitat la contractació d’un servi de neteja i digitatlització del fons Foto Vives. 
 
Vist que per Decret 249/2016, de 24 de novembre, es va aprovar la concurrència per a 

l’adjudicació d’un contracte menor de servei per a la neteja, instal.lació  i digitalització del fons Foto 
Vives dipositat a l’Arxiu Comarcal, amb un tipus màxim de licitació de 15.550 € més IVA, d’acord amb 
les característiques contingudes als plecs. 

 
Atès que dins del termini de presentació d’ofertes s’ha rebut una única proposta, de 

l’empresa Dinser, Servicios Informàtics S.L,  amb el següent detall econòmic: 
 
Preu  IVA 21% Total 
11.500,00 € 2.415,00 € 13.915,00 € 

 
Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques Socials 

amb data 29 de novembre, amb diligència de proposta de la Gerència. 
 
Per tot això, aquesta Presidència, en ús de les facultats que legalment tinc conferides 

 
HE RESOLT 

 
PRIMER.-  Adjudicar a l’empresa Dinser, Servicios Informàtics S.L  el contracte 

menor de servei  de neteja i digitalització parcial del Fons Foto Vives, per un import de 11.500,00 €, 
més  21% d’IVA, sent el total de 13.915,00€. 

 
Els treballs es realitzaran conforme consta en els plecs específics i haurà d’estar 

enllestit abans del 31 de desembre de 2016.  
 
SEGON.-  La despesa anirà  a càrrec de la partida 32222699 del pressupost 

vigent de l’entitat. 
 
TERCER.- Comunicar aquest Decret a l’empresa Dinser, Servicios Informàtics, 

S.L, sol.licitant-li  la presentació de la copia de l’assegurança de responsabilitat civil vigent en el termini 
màxim de deu dies naturals.” 

 
d) Decret  núm. 256/16, de 30 de novembre, relatiu a aprovar la creació d’una borsa de 

treball de personal auxiliar administratiu per a cobrir les necessitats de personal 
temporal laboral i funcionari d’aquest Consell Comarcal 
 
“Vist que aquesta entitat presenta anualment necessitats periòdiques de personal 

temporal de suport administratiu per a la realització de programes concrets subvencionats des de la 
Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, adreçats als serveis declarats per aquest Consell 
Comarcal com a prioritaris o essencials. 
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Vist que en aquest sentit per acord de Junta de Govern de 15 de febrer de 2016 es va 
aprovar la declaració dels serveis prioritaris i essencials 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. 
 

Vista la figura de les borses treball, emprades per a la contractació de personal i per a 
la cobertura de llocs de treball amb un procediment àgil per a les substitucions i incorporacions a 
programes de caràcter temporal, amb caràcter general.  

 
Vist que la borsa de l’entitat s’utilitzaria per contractar o nomenament personal 

temporal per a tots els grups de classificació i per a totes les categories professionals entre aquelles 
persones que hagin superat els processos selectius convocats però no hagin obtingut la plaça o  lloc i 
hagin estat declarats com a reserves. 

 
Atès que segons les previsions de programes i les absències previstes  per situacions 

d’IT, resulta convenient convocar una borsa de treball específica per a cobrir possibles necessitats de 
personal auxiliar administratiu, amb una vigència màxima de dos anys. 

 
Atès que és urgent incorporar una persona de suport administratiu al Departament de 

RRHH per tal la tramitació de la contractació del programa Treball i formació  2016, que  preveu la 
incorporació de trenta-nou persones a partir del proper mes de desembre durant 6 mesos. 

 
Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals en data 28 de novembre, 

amb diligència de proposta de la Gerència. 
 
Per tot això, aquesta Presidència, en ús de les facultats que legalment tinc conferides 
 

HE RESOLT 
 
PRIMER.- Aprovar la creació d’una borsa de treball de personal auxiliar administratiu 

per a cobrir les necessitats de personal temporal laboral i funcionari d’aquest Consell Comarcal, dins 
dels termes legals establerts en referència a la incorporació del personal temporal durant el període de 
vigència de la limitació de contractació actualment vigent, així com les bases reguladores de la 
convocatòria. 

 
SEGON.-  Publicar les bases al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona amb 

caràcter d’urgència i donar la màxima difusió a la convocatòria. 
 
 
 
TERCER.-  Donar compte del present Decret a la propera sessió plenària que se 

celebri.” 
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e) Decret núm. 257/16, de 2 de desembre, relatiu a sol·licitar a la Diputació de 
Barcelona la pròrroga del  Programa Complementari de Serveis Socials Bàsics, 
Cohesió Social i Emergència Energètica 
 
“Vist que amb data 9 de juny de 2016, la Junta de Govern de la Diputació de 

Barcelona va aprovar, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, el programa 
complementari de serveis socials bàsics, cohesió social i emergència energètica, el seu règim de 
concertació i la corresponent resolució de concessió d’ajuts.  
 

Vist que amb data 20 de juny, la Junta de Govern del Consell Comarcal va aprovar 
l’acceptació d’aquest programa  i l’ajut pel seu desenvolupament per import de 281.785,69 €, codi XGL 
16/X/225934. 

 
Atès que  aquesta entitat està efectuant i desenvoluparà durant l’any 2017 actuacions 

que encaixen amb les despeses elegibles del programa complementari de serveis socials bàsics, de 
cohesió social i emergència energètica, principalment en els àmbits d’atenció a la infància, la inserció 
socio-laboral de persones en situació de vulnerabilitat o exclusió social i la cohesió social i territorial. 

 
Atès que l’actuació “Atenció a les famílies en risc d’exclusió social” es presta amb 

personal temporal nomenat per dur a terme una part de les tasques derivades d’aquesta actuació, en 
concret el suport a les famílies en risc d’exclusió per a la tramitació i gestió dels ajuts de menjador i el 
suport administratiu pel personal tècnic destinat als programes adreçats a l’atenció a la infància i 
l’adolescència en risc d’exclusió social i llurs famílies i als projectes “Lluita contra la pobresa i l’exclusió 
social”, “Xarxa Baix” i “Taula Comarcal de Serveis Socials” i que aquest personal continuarà sent 
necessari durant el 2017. 

 
Vist que segons les bases de la convocatòria existeix la possibilitat d’ampliar els 

terminis d’execució del projectes vinculats al programa complementari, prèvia sol.licitud a la Diputació 
de Barcelona. 

 
Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials en data 2 

de desembre, segons el qual les actuacions previstes al 2017 són continuïtat de les realitzades al 2016 
i, per tant requereixen el mateix personal per prestar les tasques derivades i per tant proposa tar 
l’ampliació dels terminis d’execució i de justificació de les actuacions del programa complementari de 
serveis socials bàsics, cohesió social i emergència energètica. 

 
Atès que la sol.licitud s’ha de tramitar abans del dia 10 de desembre, no havent 

prevista sessió de la junta de Govern amb antel.lació suficient. 
 
Per tot això, aquesta Presidència, en ús de les facultats que legalment tinc conferides 

 
HE RESOLT 

 
PRIMER.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona la pròrroga del termini d’execució fins 

a 30 de juny de 2017 del Programa Complementari de Serveis Socials Bàsics, Cohesió Social i 
Emergència Energètica i de la justificació corresponent, per al desenvolupament de les actuacions del 
programa. 

 



34 - 122 
 
 

SEGON.- Notificar aquest Decret en temps i forma a la Diputació de Barcelona, 
formalitzant així la sol.licitud de pròrroga.” 

 
f) Decret  núm. 258/16, de 2 de desembre, relatiu a Sol·licitar a la Diputació de 

Barcelona la pròrroga dels terminis d’execució i justificació del fons de 
prestació “Millora de competitivitat d’empreses de productes alimentaris locals i 
de qualitat” de l’any 2016 
 
“Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat per acord de la Junta de Govern del 4 

d’abril de 2016 va acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per import de 
32.437,35€  del fons de prestació “Millora de competitivitat d’empreses de productes alimentaris locals i 
de qualitat” de l’any 2016, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2016 del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019”, així com tots els termes de la concessió i les condicions de la seva execució. 
 

Vist que aquest projecte s’emmarca en el Protocol general de la Xarxa d’ens locals per 
al suport al teixit empresarial de productes alimentaris locals i de qualitat de la terra i el mar, aprovat 
per la Diputació de Barcelona i subscrit per aquest Consell Comarcal per acord de la seva Junta de 
Govern del dia 29 de març de 2010. 
 

Vist que l’acord de concessió de l’ajut preveu com a una de les condicions que el 
període d’execució finalitza el dia 31 de desembre de 2016 i el de justificació el dia 30 d’abril de 2017. 

 
Atès que aquest Consell Comarcal executa el programa d’actuacions de la Xarxa 

Productes de la Terra al Baix Llobregat en conveni amb el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, 
i que es preveu que hi hagi dues accions que finalitzin el mes de gener, segons consta a l’expedient. 
 

Atès la possibilitat de sol·licitar una pròrroga per a l’execució del programa, que 
comporta allargar el termini d’execució fins al dia 30 de març de 2017 i el de justificació fins al 30 de 
juny de 2017, i que el termini per a sol·licitar aquesta finalitza el dia 10 de desembre de 2016, i no 
havent prevista sessió de la Junta de Govern amb antel·lació suficient. 
 

Vist l’informe emès per l’Enginyer Tècnic Agrícola d’aquesta entitat en data 2 de 
desembre de 2016, que s’incorpora a l’expedient. 
 

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

HE RESOLT 
 

PRIMER.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona la pròrroga dels terminis d’execució i 
justificació del fons de prestació “Millora de competitivitat d’empreses de productes alimentaris locals i 
de qualitat” de l’any 2016, en el marc del Catàleg de Serveis de l’any 2016 del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019” de la Diputació de Barcelona (codi XGL 16Y215905). 
 

SEGON.- Notificar aquest Decret a la Diputació de Barcelona, així com al Consorci del 
Parc Agrari del Baix Llobregat, perquè en tinguin coneixement i als efectes.” 
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g) Decret núm. 259/16, de 7 de desembre, relatiu a aprovar la renúncia de la 
subvenció del programa de contractació de joves en pràctiques que no es 
destinaran a la contractació de persones joves beneficiàries del Programa de 
Garantia Juvenil a Catalunya 2016 
 
“Vist que en data 4 d’agost de 2016 va sortir publicada al DOGC número 7177 l’Ordre 

TSF/213/2016, d’1 d’agost, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del 
Programa de Garantia Juvenil a Catalunya i la Resolució TSF/1911/2016, d’1 d’agost, per la qual 
s’obre la convocatòria per a l’any 2016. 

  
Atès que en data 15 de setembre de 2016 es va presentar al Servei Públic d’Ocupació 

de Catalunya la sol·licitud de subvenció per un import total de 209.000,00 euros per a la contractació 
de 19 persones i que en data 27 d’octubre de 2016 el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya va 
notificar al Consell Comarcal del Baix Llobregat la resolució d’atorgament de la subvenció. 
 

Vist que la subvenció va ser aprovada per Decret de Presidència 228/2016, de 27 
d’octubre. 

 
Atès que un cop realitzat tot el procés de selecció en funció dels requisits que havien 

de complir les persones joves inscrites al programa de Garantia Juvenil, d’acord  al que marca l’Ordre 
TSF/2013/2016 i la Resolució TSF/1911/2016, així com els criteris que l’entitat va fixar per la selecció 
de les persones joves a contractar, es va comunicar a l’Oficina de Treball del Servei Públic d’Ocupació 
de Sant Feliu de Llobregat la proposta de persones per a la seva validació. 

 
Vist que feta aquesta validació per part de l’Oficina de Treball, el número de persones 

joves contractades ha estat d’un total de 9, deixant sense cobrir 10 contractes dels 19 aprovats pel 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, sent el motiu d’aquesta no contractació la manca de perfils de 
persones beneficiàries i inscrites al programa de Garantia Juvenil en funció de les ofertes definides pel 
Consell Comarcal del Baix Llobregat.  

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

30 de novembre de 2016, amb diligència de proposta de la Gerència, proposant la renúncia expressa a 
la part de subvenció vinculada a les persones joves que no s’han pogut contractar. 

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

HE RESOLT 
 

PRIMER.-  Aprovar la renúncia expressa a 110.000,00 euros de la subvenció del 
programa de contractació de joves en pràctiques que no es destinaran a la contractació de persones 
joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya 2016; les contractacions no cobertes 
han estat un total de 10 sent l’import de subvenció d’11.000,00 euros per contracte laboral.  

 
SEGON.-  Notificar aquest acord al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya pel seu 

coneixement i efectes, fent constar que atès que aquest no ha transferit al Consell Comarcal del Baix 
Llobregat cap bestreta de la subvenció atorgada no procedeix el retorn de cap quantitat. 
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TERCER.- Donar compte del present decret a la propera sessió de la Junta de Govern 
que se celebri.” 
 

h) Decret núm. 260/16, de 7 de desembre, relatiu a aprovar la sol·licitud de subvenció 
per al projecte “Ateneu cooperatiu del Baix Llobregat”, 
 
“ Vist que en data 25 de novembre de 2016, en el DOGC número 7255, es va publicar 

l’Ordre TSF/315/2016, de 22 de novembre, per la qual s’aproven les bases que han de regir la 
convocatòria de subvencions per a projectes generadors d’ocupació i de creació de cooperatives i 
societats laborals, a través de la Xarxa d’ateneus cooperatius, de projectes singulars i de projectes de 
coordinació dins el marc del Programa aracoop i que en data 28 de novembre de 2016, en el DOGC 
número 7256, es va publicar la Resolució TSF/2662/2016,de 22 de novembre, per la qual s’obre la 
convocatòria de subvencions per a projectes generadors d’ocupació i de creació de cooperatives i 
societats laborals, a través de la Xarxa d’ateneus cooperatius, de projectes singulars i de projectes de 
coordinació dins el marc del Programa aracoop, en l’exercici 2016. 

 
Vist que aquesta subvenció té com a finalitat posar en marxa dispositius per fomentar 

l’ocupació, mitjançant la creació d’empreses cooperatives i societats laborals, fomentar l’esperit 
emprenedor i generar nous llocs de treball; i el programa s’articula a través de tres línies de subvenció: 
- La línia 1: La creació de la Xarxa d’ateneus cooperatius, punts territorials del programa aracoop. 
- La línia 2: Projectes singulars de generació d’ocupació i creació de cooperatives i societats 
laborals. 

- La línia 3: Coordinació, promoció i difusió de projectes d’economia social i cooperativa. 
 

Atès que els Ateneus cooperatius tenen per objecte la creació d’un servei i un espai 
d’atenció amb l’objectiu de generar ocupació i crear empreses cooperatives i societats laborals, i a 
més, esdevingui un espai de referència pel que fa a l’economia cooperativa i les societats laborals dins 
del marc del programa aracoop 

 
Atès que es defineix com ateneu cooperatiu el centre cooperatiu de proximitat que 

desenvolupa projectes i activitats de foment i promoció de l’economia social, amb la voluntat 
d’esdevenir un espai referent i territori de trobada, coordinació, aprenentatge, innovació i suport a la 
creació de cooperatives i a les iniciatives d’economia social. 

 
Atès que els ateneus cooperatius que es creïn en el marc d’aquesta subvenció es 

constitueixen en una xarxa que recull les actuacions que s’impulsen als diferents territoris. Les entitats 
beneficiàries han de facilitar l’intercanvi d’experiències entre els diversos punts de la xarxa, assistir a 
les reunions de seguiment de la xarxa i col·laborar en iniciatives conjuntes que es requereixin durant el 
període d’execució de les actuacions. 
 

Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat, com a entitat promotora del projecte, 
ha  dissenyat una proposta per posar en marxa un Ateneu cooperatiu al Baix Llobregat, conjuntament 
amb els ajuntaments de la comarca i entitats de l’economia social del territori. Aquesta proposta 
encaixa dins de l’estratègia comarcal en matèria de desenvolupament econòmic local, on hi ha fixada 
el foment de l’economia social i el suport i foment de l’esperit emprenedor. 
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Vist que les entitats que conformen l’Agrupació de l’Ateneu cooperatiu del Baix 
Llobregat són: 
- Consell Comarcal del Baix Llobregat (entitat promotora) 
- Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 
- Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 
- Ajuntament del Prat de Llobregat 
- Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 
- Ajuntament de Viladecans 
- Ajuntament de Vallirana 
- Associació socio-cultural Tangencial 
- Fundació acció contra la fam 
- Associació social Business City Barcelona 
- Calidoscoop, SCCL 
- Consultoria coop de mà, SCCL 
- Cooperativa obrera de viviendas, SCCL 
- Grup associats pel treball sociocultural (GATS) 
- Tandem social, SCCL 
 

Vist que a més de les entitats que conformen l’Agrupació de l’Ateneu cooperatiu del 
Baix Llobregat, aquest ha rebut el suport d’entitats col·laboradores que faran de prescriptors dels 
serveis que s’oferiran des d’aquest recurs; i que aquestes entitats són: els ajuntaments de: Begues, 
Castelldefels, Castellví de Rosanes, Cervelló, Collbató, Corbera de Llobregat, Procornellà SA 
(Ajuntament de Cornellà de Llobregat), Esparreguera, Gavà, Molins de Rei, Olesa de Montserrat, la 
Palma de Cervelló, Sant Andreu de la Barca, Sant Climent de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Vicenç 
dels Horts, Pallejà i Sant Esteve Sesrovires; la Federació de cooperatives de treball de Catalunya; 
Eines serveis socio-educatius, SCCL; Federació de cooperatives d’habitatge de Catalunya; Fundació 
cívica Esperanzah; Innovació i Economia Social en la Mediterrània, SCEL; Uikú coworking el Prat, 
SCCL i  Drecera, SCCL. 
 

Atès que les entitats que conformen l’Agrupació de l’Ateneu cooperatiu del Baix 
Llobregat, per presentar la sol·licitud de subvenció han signat una carta de compromís on aproven: 
- Nomenar al Consell Comarcal del Baix Llobregat com entitat promotora del projecte 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 en el procés de 
presentació de la sol·licitud de subvenció de la convocatòria de l’exercici 2016 i la seva posterior 
gestió. 
 
- Signar un conveni de col·laboració entre totes les entitats agrupades que conformen l’agrupació 
de l’Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat on quedarà reflectit de manera diferenciada les actuacions 
que cada entitat desenvoluparà i un cronograma, els recursos humans i materials que 
s’hi destinaran i la identificació de l’entitat i persones que han d’exercir la representativitat i coordinació 
del projecte. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 7 de desembre de 2016, amb diligència de proposta de la Gerència, 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 sol·licitud finalitza el dia 7 de desembre d’enguany. 
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Vist que no hi ha previst sessió de la Junta de Govern i que és necessari, segons 

consta en l’expedient, sol·licitar la subvenció de referència abans del dia 7 de desembre d’enguany, 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 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, llevat en cas d’urgència. 
 

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

HE RESOLT 
 

PRIMER.- Aprovar la sol·licitud de subvenció per al projecte “Ateneu cooperatiu del 
Baix Llobregat”, per un import total de 215.000,00€, en el marc de la convocatòria que regula la 
Resolució TSF/2662/2016, de 22 de novembre, per la qual s’obre la convocatòria de subvencions per a 
projectes generadors d’ocupació i de creació de cooperatives i societats laborals, a través de la Xarxa 
d’ateneus cooperatius, de projectes singulars i de projectes de coordinació dins el marc del Programa 
aracop, en l’exercici 2016, d’acord amb la següent distribució; així com tota la documentació 
complementària a aquesta sol·licitud de subvenció: 
 

ENTITAT NIF IMPORT SUBVENCIÓ 
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT P0821000G 8.644,00 € 
AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT P0816800G 11.170,00 € 
AJUNTAMENT DE VILADECANS P0830200B 4.025,00 € 
ASSOCIACIÓ SOCIO-CULTURAL TANGENCIAL G65653123 3.150,00 € 
AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT P0819900B 12.500,00 € 
AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT P0807600B 4.160,00 € 
AJUNTAMENT DE VALLIRANA P0829600F 10.216,00 € 
FUNDACIÓ ACCIÓ CONTRA LA FAM G81164105 14.327,50 € 
ASSOCIACIÓ SOCIAL BUSINESS CITY BARCELONA G66854894 5.500,00 € 
CALIDOSCOOP, SCCL F65923385 6.000,00 € 
CONSULTORIA COOP DE MÀ SCCL F65347841 26.200,00 € 
COOPERATIVA OBRERA DE VIVIENDAS SCCL F-08174906 7.900,00 € 
GRUPS ASSOCIATS PEL TREBALL SOCIOCULTURAL 
(GATS) G62458757 11.000,00 € 

TANDEM SOCIAL SCCL F65570400 8.019,47 € 
CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT P5800011H 82.188,03 € 

TOTAL SUBVENCIÓ 215.000,00 € 
 

SEGON.- Concórrer a la convocatòria en temps i forma, formalitzant així la sol.licitud 
de subvenció. 
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TERCER.- Notificar a les entitats que conformen l’Agrupació de l’Ateneu cooperatiu 
del Baix Llobregat i a la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i 
l’Autoempresa del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya  
perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 

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

 
i) Decret núm. 261/16, de 7 de desembre, relatiu a classificar i adjudicar a l’empresa RJ 

Autocares, S.L.,  un servei de transport adaptat fix per a persones amb mobilitat reduïda 
 
“Vist que per Decret de Presidència núm. 216/2016, de 19 d’octubre, es va aprovar 

l’inici de l’expedient de contractació, per procediment obert amb mesures de gestió eficient en la 
tramitació i tràmit ordinari, per a l’adjudicació d’un servei de transport adaptat fix per a persones amb 
mobilitat reduïda del Baix Llobregat  per a anar a diversos centres de Barcelona, ruta núm. 9.01 (2017-
2018); així com el Plec de clàusules administratives particulars, i el Plec de prescripcions tècniques 
particulars, reguladors d’aquest contracte. 

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

empreses: 
- Autocares del Noreste, S.A. 
- RJ Autocares, S.L. 
 
Vist que un cop valorades les ofertes, i comprovant que les empreses compleixen amb 

les condicions dels plecs reguladors d’aquesta licitació, es valora com a oferta econòmicament més 
avantatjosa la presentada per RJ Autocares, S.L.; segons consta a les actes de la Mesa de 
Contractació que s’incorporen a l’expedient. 
  

Vist l’informe emès per la Coordinadora del Servei de Transport Adaptat d’aquest 
Consell Comarcal, en data 7 de desembre de 2016, que s’adjunta a l’expedient.  
 

Atès el que disposa l’article 151 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 

Vist que per 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.- Classificar les proposicions presentades per les empreses participants, i 
que no han estat declarades desproporcionades o anormals, en la licitació per a l’adjudicació d’un 
servei de transport adaptat fix per a persones amb mobilitat reduïda del Baix Llobregat  per a anar a 
diversos centres de Barcelona, ruta núm. 9.01 (2017-2018), per ordre decreixent de puntuacions, 
segons el que es detalla: 
 

Puntuació total 
1a. RJ Autocares, S.L.      100,00 
2a. Autocares del Noreste, S.A.       55,33 
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SEGON.- Requerir a l’empresa RJ Autocares, S.L., amb NIF B80615495, com a 

adjudicatària del procediment de referència, perquè en el termini de 10 dies hàbils a comptar des del 
següent al de la recepció del requeriment i d’acord amb l’article 151 del TRLCSP, aporti la 
documentació especificada en la clàusula 21 del Plec de clàusules econòmiques i administratives 
particulars regulador d’aquesta licitació.    
 
L’adjudicació restarà en tot cas condicionada a l’obtenció de la corresponent autorització per a la 
prestació del servei de transport, a atorgar per l’autoritat competent (Direcció General de Ports i 
Transports, Àrea Metropolitana de Barcelona. Així mateix, l’adjudicació restarà també condicionada a 
que a l’inici del servei tots els vehicles que es posaran a disposició del contracte, tant el titulars com el 
de reserva, hauran d’ajustar-se a les característiques específiques que, per aquesta tipologia de 
transport, recull el Plec de clàusules econòmiques i administratives particulars i el Plec de 
prescripcions tècniques reguladors d’aquest contracte. La no obtenció de la corresponent autorització 
de l’autoritat competent o la no idoneïtat dels vehicles, provocarà la resolució d’adjudicació sense 
derivar cap dret d’indemnització a favor de l’empresa adjudicatària. 
 
En el cas d’incompliment del requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà que el licitador ha retirat 
la seva oferta, procedint en aquest cas a requerir la mateixa documentació al licitador següent, en 
l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. 
 

TERCER.- L’empresa RJ Autocares, S.L. constituirà, a la Tresoreria del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat, la garantia definitiva que ascendeix a la quantitat de mil vuit-cents 
noranta-un euros amb setanta-set cèntims d’euro (1.891,77€), de conformitat amb els Plecs. 
 

QUART.- Comunicar el present Decret a l’empresa RJ Autocares, S.L., perquè en 
tingui coneixement i als efectes. 
 

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

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

 
j) Decret núm. 262/16, de 7 de desembre, relatiu a prorrogar l’adjudicació a 

l’empresa Icese Prevenció S.L.,  del servei de Prevenció de riscos laborals i 
vigilància de la salut mancomunadament 
 
“Vist que per Decret de Presidència núm. 256/2015, de 30 de desembre, es va 

adjudicar a l’empresa Icese Prevenció, S.L. el servei de Prevenció de riscos laborals i vigilància de la 
salut mancomunadament del Consell Comarcal del Baix Llobregat, el Patronat Comarcal de Serveis a 
la Persona del Baix Llobregat i del Consorci de Turisme del Baix Llobregat, des del dia 1 de gener al 
31 de desembre de 2016 i per un import sense IVA de 9.026,50€. 
   

Atès que la clàusula 7 dels plecs reguladors d’aquest contracte estableix que tindrà 
una durada d’un any amb possibilitat de pròrroga d’un any més com a màxim. 

 
Atès que per acord de Ple de data 15 de febrer de 2016 es va aprovar inicialment la 

dissolució de l’organisme autònom local Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat, 
així com la subrogació d’aquest Consell Comarcal de tots els drets i obligacions del referit organisme 
autònom; i que en data 30 d’abril d’enguany es va dissoldre definitivament el Patronat Comarcal, 
subrogant-se a tots els efectes a aquesta entitat en data 1 de maig de 2016. 
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  Vist l’informe emès per la Responsable del Departament de Recursos Humans i per la 
Coordinadora de Serveis Centrals d’aquesta entitat en data 7 de desembre de 2016, que s’incorpora a 
l’expedient, proposant la pròrroga del referit contracte subscrit amb l’empresa Icese Prevenció S.L. 
atès que és d’interès continuar aquest servei per un any més. 
 
  Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc conferides 
 

RESOLC 
 

PRIMER.- Prorrogar l’adjudicació a l’empresa Icese Prevenció S.L., amb NIF 
B61271672, del servei de Prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut mancomunadament del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat i del Consorci de Turisme del Baix Llobregat, des del dia 1 de 
gener al 31 de desembre de 2017 i per un import sense IVA de 9.026,50€, d’acord amb el següent 
detall: 

  Consell Comarcal 
del Baix Llobregat 

Patronat Comarcal 
de Serveis a la 
persona del Baix 
Llobregat 

Consorci de 
Turisme del 
Baix  

Total 

A)Especialitats tècniques ( seguretat, 
higiene industrial,ergonomia 
psicosocial) 

1.932,00 1.174,50 332,00 3.438,50 

B) Especialitat Vigilància de la salut 765,00 595,00 68,00 1.428,00 

C) Revisions mèdiques (*) 2.400,00 1.600,00 160,00 4.160,00 

Total  5.097,00 3.369,50 560,00 9.026,50   
 

SEGON.- Comunicar el present Decret a l’empresa Icese Prevenció, S.L. perquè en 
tingui coneixement i als efectes. 
 

TERCER.- La despesa derivada d’aquesta contractació anirà a les partides 
pressupostàries habilitades a tal efecte que anirà a càrrec de cadascuna de les entitats, d’acord amb el 
detall especificat als plecs reguladors d’aquest contracte.” 
 

k) Decret núm. 263/16, de 7 de desembre, relatiu a deixar sense efecte el conveni de 
col·laboració subscrit amb l’empresa Ara Vinc, S.L. i el Servei d’Ocupació de 
Catalunya per a la realització de pràctiques no laborals en empreses d’un 
alumne del curs Activitats auxiliars de magatzem. 

 
“Vist que per Decret de Presidència núm. 241/2016, de 15 de novembre, es va aprovar 

la subscripció d’un conveni de col·laboració amb l’empresa Ara Vinc, S.L. i el Servei d’Ocupació de 
Catalunya per a la realització de pràctiques no laborals en empreses d’un alumne del curs Activitats 
auxiliars de magatzem, 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 2015. 

 
Atès que les referides pràctiques s’havien d’iniciar el dia 21 de novembre d’enguany, 

però la persona jove que havia d’anar a realitzar-les finalment ha manifestat la seva voluntat de no fer-
les; segons consta a l’expedient. 
 

Vist que per acord de la Junta de Govern de 25 de juliol de 2016 es va aprovar la 
subscripció d’un conveni de col·laboració amb l’empresa Toys Patrimonial, S.L. i el Servei d’Ocupació 
de Catalunya per a la realització de pràctiques no laborals en empreses de dos alumnes del curs 
d’Activitats auxiliars de magatzem, 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 2015. 
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Atès que les referides pràctiques s’havien d’iniciar el dia 1 d’agost d’enguany, però no 

es van poder començar perquè un dels alumnes va començar a treballar donant-se d’alta com a 
treballador autònom, motiu pel qual va renunciar a la realització de les pràctiques no laborals. 
 

Vistos els informes emesos pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 30 de novembre de 2016, amb diligència de proposta de la Gerència, que 
s’adjunten a l’expedient. 

 
Vist que per Decret de la Presidència d’aquesta entitat número 151/02015, de 24 de 

juliol, es va procedir, 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, llevat en cas d’urgència. 
 

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

HE RESOLT 
 

PRIMER.- Deixar sense efecte el conveni de col·laboració subscrit amb l’empresa Ara 
Vinc, S.L. i el Servei d’Ocupació de Catalunya per a la realització de pràctiques no laborals en 
empreses d’un alumne del curs Activitats auxiliars de magatzem, 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 2015. 
 

SEGON.- Deixar sense efecte el conveni de col·laboració subscrit amb l’empresa Toys 
Patrimonial, S.L. i el Servei d’Ocupació de Catalunya per a la realització de pràctiques no laborals en 
empreses de dos alumnes del curs d’Activitats auxiliars de magatzem, 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 2015. 

 
TERCER.- Comunicar el present Decret al Servei d’Ocupació de Catalunya i a les 

referides empreses, pel seu coneixement i efectes. 
 
QUART.- Ratificar el present Decret a la propera sessió de la Junta de Govern i del 

Ple que se celebrin.” 
 

l) Decret núm. 264/16, de 9 de desembre, relatiu a aprovar la contractació a jornada 
completa de la Sra. Gisela Chevabi, per a la situació actual de baixa per IT del 
treballador Sr. Roger Eritja Mathieu 
 
“Vist que per Decret de Presidència 230/216, de 3 de novembre, es va aprovar l’inici 

del procés i les bases de la convocatòria per a la selecció i posterior contractació a jornada completa 
com a treballador/a laboral temporal, modalitat d’interinitat, d’un/a prospector/a adscrit al Servei de 
Control de Mosquits, per donar suport durant la situació d’IT d’un treballador de la plantilla. 

 
Vist que per Decret de Presidència núm. 253/2016, de 28 de novembre, s’ha aprovat 

la llista de persones aspirants admeses i excloses 
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Vist que es va realitzar el procés de selecció entre els dies 29 de novembre i 1 de 
desembre, les actes del qual s’adjunten al present Decret. 

 
Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals en data 7 de desembre de 

2016, amb diligència de proposta de la Gerència. 
 
Vist l’informe de la Secretaria general núm. 2/2016 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.- Aprovar la contractació a jornada completa (37 hores i 30minuts) de la Sra. 
Gisela Chevabi amb DNI 54.327.640F, mitjançant contracte laboral temporal modalitat interina, 
vinculada a la situació actual de baixa per IT del treballador Sr. Roger Eritja Mathieu amb DNI 
46.326339S. 

 
La data d’inici d’aquest contracte s’estableix el dia 12 de desembre d’enguany i la data 

final resta vinculada a la situació de baixa per IT esmentada. El salari brut mensual s’estableix en 
1.697,57€ per catorze mensualitats. 

 
SEGON.- Imputar la despesa a les partides corresponents sol·licitades i dotades a tal 

efecte fins el 31 de desembre per vinculació que es detallen i a partir del dia 1 de gener a les que 
corresponguin de personal laboral temporal(311.13105). 

 
- 311.13000. Retribucions personal laboral SCM 
- 311.16000. Seguretat social 
TERCER.- Comunicar el present Decret a les persones interessades.  
 
QUART.- Publicar aquest Decret al tauler d’anuncis i al web de l’entitat i comunicar-ho a 

tots els membres del Tribunal així com a la representació del personal laboral del Consell Comarcal del 
Baix Llobregat.” 
 

m) Decret 265/16, de 9 de desembre, relatiu a acceptar la subvenció del Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya, per a la realització del programa “Joves per 
l’ocupació 2016” 
 
“Vist que en data 4 d’agost de 2016 va sortir publicada al DOGC número 7177 la 

Resolució TSF/1912/2016, d’1 d’agost, per la qual s’obre la convocatòria per 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 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 per un import total de 
350.580,00€ i segons les següents característiques: 

 
 
 
 



44 - 122 
 
 

· Nombre total de participants sol·licitats: 80 joves 
 

Actuacions sol·licitades Joves 
participants Mòdul màxim Import 

sol·licitat 
Actuacions de tutorització i acompanyament a la 
inserció 

80 1.800,00 € 144.000,00 € 

Actuacions de formació 80 6,5 x hora x jove 142.480,00 € 
Formació complementària en ESO 45 180,00 € 8.100,00 € 
Actuació de promoció en empreses i difusió 80 100,00 € 8.000,00 € 
Incentius als participants 80 600,00 € 48.000,00 € 
TOTAL SUBVENCIÓ SOL·LICITADA 350.580,00 € 
 
· Relació de cursos que es sol·liciten dins de la formació professionalitzadora: 
 

- Protecció i preparació de superfícies de vehicles – 290h. per a 16 joves. 
- Mosso de magatzem – 230h. per a 16 joves. 
- Auxiliar- dependent de comerç – 300h. per a 16 joves. 
- Mantenidor/a integral – 270h. per a 16 joves. 
- Auxiliar de cuina i cambrer – 280h. per a 16 joves. 

 
Atès que en data 5 de desembre de 2016 el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha 

notificat la resolució d’atorgament de la subvenció de referència a aquest Consell Comarcal, en les 
mateixes condicions en què es  va sol·licitar.  
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 9 de desembre de 2016, amb diligència de proposta de la Gerència, que 
s’adjunta a l’expedient i on es fa constar que l’acceptació de la subvenció de referència s’ha de fer amb 
caràcter d’urgència atès que el termini per presentar el certificat d’inici de les actuacions és el dia 13 de 
desembre d’enguany, sense que hagi prevista amb anterioritat a aquesta data sessió de la Junta de 
Govern, òrgan competent per aquest acte per delegació plenària. 
 

Vist que per acord plenari de 24 de juliol de 2015 es va facultar la Presidència per a 
l’exercici de les competències delegades a la Junta de Govern, per raons fonamentades d’urgència. 

 
Per tot això, aquesta presidència, en virtut de les facultats que tinc conferides, 

 
HE RESOLT 

 
PRIMER.- Acceptar la subvenció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per un 

import total de 350.580,00€, per a la realització del programa “Joves per l’ocupació 2016” (expedient 
núm. SOC004/16/00017), amb la següent distribució per actuacions: 
 

- Formació per l’obtenció del títol en ESO: 8.100,00€ 
- Formació professionalitzadora: 142.480,00€ 
- Incentius alumnes: 48.000,00€ 
- Promoció de la participació d’empreses en el programa: 8.000,00€ 
- Tutorització i acompanyament a la inserció: 144.000,00€ 
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SEGON.- Aprovar com a data d’inici del programa “Joves per l’ocupació 2016” el dia 27 de 
desembre de 2016. La data de finalització del programa serà el dia 31 de març de 2018. 
 

TERCER.- Aprovar l’habilitació de les partides pressupostàries corresponents per a la 
realització del programa de referència segons la següent distribució: 

 
- Despeses de personal: 194.630,00€, segons la següent distribució per tipologies 

d’actuacions: 
 Tutories: 139.000,00€ 
 Formació professionalitzadora: 49.130,00€ 
 Promoció empreses: 6.500,00€ 

- Despeses de locomoció personal programa: 3.500,00€ 
- Despeses de funcionament del programa: 88.800,00€, segons la següent distribució per 

tipologia de despesa: 
 Formació professionalitzadora – contractació empreses: 85.000,00€ 
 Assegurances: 800,00€ 
 Materials i difusió: 3.000,00€ 

- Despeses d’ajuts al transport als alumnes: 7.550,00€ 
- Despeses d’incentius als alumnes: 48.000,00€ 
- Despeses de matriculació IOC-ESO-Cicles: 8.100,00€ 

 
D’acord a la base 7, lletra O de l’Ordre EMO/251/2014, de 4 d’agost, cal identificar expressament en la 
comptabilitat de l’entitat beneficiària les despeses imputades a cadascuna de les accions de forma 
separada o per qualsevol altre mitjà, que permeti verificar el registre comptable d’aquestes despeses i, 
si escau, el cofinançament de la despesa pel Fons Social Europeu.  
 
D’acord a aquesta indicació es recomana habilitar partides específiques per aquest programa amb la 
següent identificació nominal “JPO-2016”. 
 

QUART.- Comunicar el present Decret al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i als 
ajuntaments que participen en el programa Joves per l’Ocupació 2016, per al seu coneixement i 
efectes. 

CINQUÈ.- Ratificar el present  Decret a la propera Junta de Govern que es celebri.” 
 

n) Decret núm. 266/16, de 9 de desembre, relatiu a acceptar la subvenció del SOC per a 
la contractació de la Sra. Rosa Maria Moya Jiménez, com Agent d’Ocupació i 
Desenvolupament Local (AODL). 

 
“Vist que el passat 12 de juliol de 2016 es va publicar al DOGC número 7160 la 

Resolució TSF/1695/2016, de 7 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2016 per a la 
concessió de subvencions destinades als Programes de suport al desenvolupament local. 

 
Vist que l’Àrea de Desenvolupament Estratègic ha considerat adient posar en marxa 

un projecte vinculat a la contractació d’un nou AODL que serveixi per detectar les necessitats de les 
empreses de la comarca, més concretament en aquells municipis més petits i amb una menor 
estructura de personal de les seves àrees de promoció econòmica i ocupació, per tal d’obtenir 
informació d’utilitat que serveixi per planificar i dissenyar les polítiques públiques a desenvolupar en 
l’àmbit de la promoció econòmica i l’ocupació. 
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Atès que d’acord a les bases reguladores les sol·licituds de subvenció s’han de 
formalitzar de manera nominal, acreditant un procés de selecció de la persona candidata a ser 
contractada com a AODL, restant la contractació definitiva d’aquesta persona a la resolució 
d’aprovació de la subvenció per part del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. 

  
Vist que en data 9 de setembre de 2016 es va presentar la sol·licitud de subvenció al 

Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per un import màxim de 27.045,55 euros per a la contractació 
d’un nou Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) adscrit al departament de Promoció 
Econòmica de l’Àrea de desenvolupament estratègic d’aquest consell comarcal. 

 
Atès que per a aquesta sol·licitud es va realitzar un procés de selecció on es va 

declarar com a persona seleccionada a la Sra. Rosa Maria Moya Jiménez, amb DNI 45480011H, per 
Decret de Presidència 234/2016, de 9 de novembre, que es va comunicar al SOC en data 18 de 
novembre. 
 

Atès que en data 7 de desembre el SOC ha notificat la resolució d’aprovació de la 
subvenció per a la contractació de l’AODL per a la persona proposada, sent la subvenció per import de 
27.045,55 euros. 

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

data 9 de desembre, amb el v-i-p de la Coordinadora de Serveis Centrals i diligència de proposta de la 
Gerència. 

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

HE RESOLT 
 

PRIMER.-  Acceptar la subvenció del SOC per import de 27.045,55 euros per a la 
contractació de la Sra. Rosa Maria Moya Jiménez, amb DNI 45.480.011 H, com Agent d’Ocupació i 
Desenvolupament Local (AODL), adscrita a l’Àrea de Desenvolupament Estratègic. 

 
SEGON.- Aprovar la data d’inici del projecte i la contractació de la Sra. Rosa Maria 

Moya Jiménez amb efectes de 20 de desembre de 2016.  
 
TERCER.- Aprovar la contractació laboral temporal a jornada completa per obra o 

servei determinat de la Sra. Rosa María Moya Jiménez, amb DNI DNI 45.480.011 H, amb la categoria 
de tècnica superior, com a Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local, amb efectes del dia 20 de 
desembre de 2016 i fins el 19 de desembre de 2017.  

 
El salari brut mensual s’estableix en 2.067,19 euros per catorze mensualitats. Aquesta 

acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de 
suport i desenvolupament local i cofinançades pel Fons Social Europeu i el Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social-Servei Públic d’Ocupació Estatal. 

 
QUART.- Aprovar la despesa prevista de 39.245,60 euros (retribucions brutes anuals 

+ seguretat social + indemnització) i de 500 euros (corresponent a despeses de quilometratge) i 
l’habilitació de les partides pressupostàries corresponents per a la gestió del projecte d’AOD amb la 
identificació nominal “AODL B-097/16”.  
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- Salari brut anual : 28.940,66 euros 
- Indemnització finalització de contracte: 826,88 euros 
- Seguretat Social anual : 9478,07 euros 
- Despeses quilometratge anual: 500 euros 

 
La diferència entre el cost de la subvenció, els 27.045,55 euros i el cost total de la contractació de 
l’AODL l’ha cofinança el Consell Comarcal del Baix Llobregat. 

 
CINQUÈ.- Tramitar al Servei d’Ocupació de Catalunya la documentació corresponent 

a la contractació de l’esmentada treballadora com a AODL. 
 
SISÈ.- Informar a la representació del personal laboral d’aquesta contractació i 

comunicar-la a la interessada, pel seu coneixement i efectes.” 
 

o) Decret núm. 268/16, de 13 de desembre, relatiu a autoritzar a la Sra. Silvia Almar 
Crespo, la utilització d’espai per instal·lar una parada/ocupació per a la venda de 
bijuteria al Parc Torreblanca. 
 
“Vist el conveni subscrit amb la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona, actual Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), i els Ajuntaments de Sant Joan Despí, Sant 
Just Desvern i Sant Feliu de Llobregat per l’establiment del servei de manteniment i conservació del 
Parc Torreblanca, aprovat per acord del Ple d’aquesta entitat celebrat el 27 de maig de 1998. 
 
 
  Atès que, d’acord amb el que preveu el pacte vuitè de l’esmentat conveni, correspon al 
Consell Comarcal del Baix Llobregat, com a propietari del Parc, l’atorgament d’autoritzacions per a la 
realització d’actes públics dins el recinte. 

 
Vista la sol·licitud presentada a aquesta entitat, en data 30 de novembre de 2016 per 

la Sra. Silvia Almar Crespo, amb NIF 46.223.864-M, demanant autorització per instal·lar una 
parada/ocupació de 1,75 x 3,60 metres (inclòs l’espai d’un metre per a l’atenció de la persona al front 
de l’activitat) per a la venda de bijuteria al Parc Torreblanca aprofitant la Mostra de Pagès, el dia 18 de 
desembre de 2016 de les 10:00 hores a les 14:00 hores. 

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

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

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

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

Vist l’informe emès per l’Arquitecte Tècnic d’aquesta entitat, en data 12 de desembre 
de 2016, que s’adjunta. 
 

Vist que per acord de la Junta de Govern de data 19 de juliol de 2004 es va aprovar 
delegar en la Presidència les autoritzacions per a l’ús del Parc Torreblanca per a actes diversos. 
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Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc conferides 
 

RESOLC 
 
PRIMER.- Autoritzar a la Sra. Silvia Almar Crespo, amb NIF 46.223.864-M, la 

utilització d’espai per instal·lar una parada/ocupació de 1,75 x 3,60 metres (inclòs l’espai d’un metre 
per a l’atenció de la persona al front de l’activitat) per a la venda de bijuteria al Parc Torreblanca 
aprofitant la Mostra de Pagès, el dia 18 de desembre de 2016 de les 10:00 hores a les 14:00 hores; 
d’acord amb el document d’autorització que s’adjunta a l’expedient i s’aprova simultàniament. 

 
SEGON.- Aprovar la liquidació núm. 2016/00037 a nom de la Sra. Silvia Almar Crespo, 

amb NIF 46.223.864-M, d’un import de 14,24€, més IVA, (2,26€/m2/mes o fracció) pel concepte 2.8 de 
l’Ordenança de preus públics “Ocupació de terrenys per execució d’altres activitats econòmiques o 
productives diferents a la captació d’imatges” del capítol 2 de l’annex de tarifes de l’ordenança fiscal, 
per a la utilització del Parc Torreblanca per a la venda de bijuteria al Parc Torreblanca el dia 18 de 
desembre de 2016. 

 
TERCER.- Condicionar aquesta autorització al compliment per part de la Sra. Silvia 

Almar Crespo del punt segon de la part dispositiva d’aquest Decret. 
 
QUART.- Comunicar el present Decret als Ajuntaments de Sant Joan Despí, Sant Just 

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

 
CINQUÈ.- Comunicar el present Decret a la sol·licitant fent constar que haurà de 

comparèixer davant del Departament de Secretaria General d’aquesta entitat per a la formalització de 
la present autorització. 
 

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

p) Decret núm. 269/16, de 13 de desembre, relatiu a iniciar l’expedient per a la 
contractació del subministrament de 20 equips informàtics. 

 
“Vist que el Departament d’Informàtica d’aquest Consell Comarcal, dins del programa 

d’actualització progressiu que està efectuant, té previst la substitució de 20 equips informàtics de perfil 
usuari, i atès que és necessari l’adquisició de 20 equips model HP ProOne 400 G2 i5; d’acord amb 
l’informe emès pel Responsable d’Informàtica i Noves Tecnologies d’aquesta entitat en data 12 de 
desembre de 2016, que s’incorpora a l’expedient. 
 

Vist els Plecs de clàusules administratives particulars i de condicions tècniques  per a 
la contractació del subministrament de 20 equips informàtics de perfil usuari HP ProOne 400 G2 i5 per 
aquest Consell Comarcal, que s’adjunten a l’expedient. 
 

Vist l’informe emès per la Tècnica  de Contractació dels Serveis Jurídics, de data 13 
de desembre de 2016, que s’incorpora a l’expedient. 

 
Atesa la fiscalització i conformitat de l’Interventor General d’aquesta entitat. 
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Atesa la necessitat, segons consta en l’expedient, d’iniciar l’expedient per a la 
contractació del subministrament de 20 equips informàtics de perfil usuari HP ProOne 400 G2 i5 pel 
Consell Comarcal del Baix Llobregat. 

 
Vist el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial Decret 

Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que regula en els articles 111 i 138.3 així com el Reglament 
General de la Llei de contractes de les Administracions Públiques, que regula en el seu art. 72 el 
contracte menor. 

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

RESOLC 
 

PRIMER.- Iniciar l’expedient per a la contractació del subministrament de 20 equips 
informàtics de perfil usuari HP ProOne 400 G2 i5 per al Consell Comarcal del Baix Llobregat, 
mitjançant contracte menor, amb un pressupost màxim, IVA exclòs, de 14.707,44€, més 3.088,56€ 
d’IVA (21%), el que suposa un total de 17.796,00€, IVA inclòs 

 
SEGON.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i de condicions 

tècniques que regula aquest subministrament, i que s’adjunten al present Decret. 
 
TERCER.- La despesa derivada de la contractació del present subministrament es 

farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 920.63600 del pressupost de despesa de l’exercici 
2016 d’aquest Consell Comarcal. 

 
QUART.- Aprovar la concurrència d’ofertes mitjançant la seva publicació en el perfil 

del contractant del Consell Comarcal del Baix Llobregat. El període de recepció de proposicions es fixa 
fins al 21 de desembre de 2016.” 

 
q) Decret núm. 270/16, de 13 de desembre, relatiu a aprovar, les bases i la convocatòria, 

amb conjuntament amb el SOC i els ajuntaments dins del Programa de Formació i 
Treball de la convocatòria de l’any 2016. 

 
“Vist que per Decret de Presidència núm. 251/2016, de 24 de novembre, es va aprovar 

la sol·licitud de subvenció del programa Treball i Formació, en la seva convocatòria de 2016, promogut 
pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), per la realització de sis projectes comarcals (línies A 
i B), a més a més d’un contracte per la línia C per fer tasques de coordinació i suport tècnic del 
programa, amb una durada de dotze mesos. 
 

Atès que per a l’aplicació de la retribució salarial de les persones contractades dins de 
les línies A i B d’experiència laboral aquest Consell Comarcal s’adhereix a l’Acord relatiu a la 
contractació de persones en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades en el 
marc del programa Treball i Formació, convocatòria 2016, que es va aprovar el dia 7 de setembre de 
2016 per la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis, d’una part, i 
Comissió Obrera Nacional de Catalunya i la Unió General de Treballadors de Catalunya, de l’altra.  
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Vist que l’article 6 de la Resolució TSF/2496/2016, de 3 de novembre, per la qual 
s’obre la convocatòria per a l’any 2016 per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i 
Formació, estableix que la data d’inici ha de realitzar-se abans del 31 de desembre com a mínim amb 
un contracte per a cada línia atorgada (A, B i C) i que la resta de contractacions hauran de formalitzar-
se com a màxim el 31 de gener de 2017. 
 

Vist que els criteris d’accés per participar en aquest programa estan fixats per les 
línies A i B segons la Resolució TSF/2496/2016, de 3 de novembre, i la resta de normativa aplicable al 
Programa Treball i Formació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. 
 

Atès que els criteris de valoració de les candidatures per a la seva selecció s’han 
d’establir per tal de poder seleccionar el personal a contractar per la comissió mixta qualificadora que 
es designi entre el personal del SOC, aquest Consell Comarcal i el personal que assignin els diferents 
ajuntaments on es realitzin els projectes, si escau. 
 

Vist que per acord de la Junta de Govern del Consell Comarcal de data 15 de febrer 
de 2016 es va aprovar la declaració de serveis prioritaris i essencials del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat a efectes de poder cobrir les necessitats de contractació temporal durant el període de 
vigència de la limitació de contractació continguda inicialment al Reial Decret-Llei 20/2011, de 30 de 
desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del 
dèficit públic, i posteriorment a la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat 
per a l’any 2016; i que un dels serveis declarats com essencial i prioritari d’aquesta entitat amb 
l’objecte de possibilitar la contractació temporal és el del personal adscrit a les mesures de foment de 
l’ocupació, programes de formació i treball impulsats des de la pròpia entitat o subvencionats des 
d’altres administracions o entitats. 
 

Vist que, tot i que el referit programa està adreçats a col·lectius específics atenent a la 
seva situació sociolaboral i econòmica, com un factor de discriminació positiva, cal garantir els principis 
de publicitat, mèrit i capacitat en l’accés del personal a l’administració pública. 
 

Atès que encara no s’ha rebut l’atorgament definitiu de la subvenció de referència per 
part del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i que s’ha de realitzar el procés de selecció per donar 
compliment a l’inici del mateix; segons consta a l’expedient. 

  
Vistes les bases de la convocatòria i criteris de valoració a aplicar per aquesta entitat 

en el procés de selecció de les persones beneficiàries del programa Treball i Formació (Línies A i B) 
dins de la convocatòria de l’any 2016; així com les bases de la convocatòria per a la contractació 
laboral temporal, mitjançant contracte d’obra o servei determinat, d’un/a tècnic/a mitjà/ana per a la 
coordinació del programa Treball i Formació (Línia C) dins de la convocatòria de l’any 2016 adscrit/a a 
l’Àrea de Desenvolupament Estratègic d’aquest Consell Comarcal. 

 
Vist l’informe 5/2016 de la Secretaria General de data 13 de desembre.  

 
Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals d’aquesta entitat en data 

12 de desembre de 2016, amb diligència de proposta de la Gerència. 
 

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

PRIMER.- Aprovar, amb caràcter d’urgència, les bases i la convocatòria, amb els 
criteris de valoració establerts per aquest Consell Comarcal que s’adjunten, per tal de seleccionar 
conjuntament amb el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i els ajuntaments participants en els 
projectes de referència les persones a contractar dins del Programa de Formació i Treball de la 
convocatòria de l’any 2016, per les línies (A, B i C) i els referits projectes. 
 
El nombre total de contractacions a realitzar i tipologia de les contractacions restarà vinculats a les 
condicions de l’atorgament del SOC. 

 
SEGON.-  Publicar les bases amb els criteris de valoració a la pàgina web i al tauler 

d’anuncis de l’entitat. 
 
TERCER.-  Tramitar les ofertes de feina corresponents a l’Oficina de Treball del SOC 

de Sant Feliu per iniciar el procés selectiu una vegada es rebi la resolució d’atorgament de la 
subvenció de referència per part del SOC. 

 
QUART.-  Comunicar el present Decret als interessats, així com a la representació del 

personal laboral d’aquest Consell Comarcal. 
 

CINQUÈ.-  Donar compte del present Decret a la propera sessió plenària que se 
celebri.” 
 

r) Decret núm. 271/16, de 13 de desembre, relatiu a aprovar la pròrroga del 
nomenament de la funcionària interina, de la Sra. Elena Sorribas Amatriain,  
vinculada al projecte “Servei Comarcal d’Acollida Itinerant per als municipis de 
menys de 20.000 habitants del Baix Llobregat”  
 
“Vist que per Decret de Presidència núm. 79/2015, de 15 de maig, es va aprovar l’inici 

del procés del selecció per al nomenament com a funcionari/ària interí/na de programa, a jornada 
completa, amb la categoria de tècnic/a mitjà/ana, grup A, subgrup A2, subescala tècnica, vinculat al 
projecte “Servei Comarcal d’Acollida Itinerant per als municipis de menys de 20.000 habitants del Baix 
Llobregat” en el marc de la Fitxa 7, Acollida i Integració a persones estrangeres immigrades del Protocol 
Addicional 2015 del Contracte Programa subscrit amb el Departament de Benestar Social i Família de la 
Generalitat de Catalunya, així com les bases reguladores de la referida convocatòria; i que per Decret 
de Presidència núm. 117/2015, de 19 de juny, es va nomenar com a funcionària interina a la Sra. 
Elena Sorribas Amatriain amb efectes a partir del dia 1 de juliol de 2015 i fins la data màxima del dia 31 
de desembre de 2015, nomenament que es va prorrogar mitjançant Decret de Presidència núm. 
230/2015, de 4 de desembre, amb efectes del dia 1 de gener de 2016 i fins el 31 de desembre de 
2016. 

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 aquest Consell 
Comarcal, en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i polítiques 
d’igualtat; el qual recull a la seva fitxa número 7 sobre migracions i ciutadania finançament per aquest 
servei que es presta oferint suport i assessorament tècnic específic als municipis inferiors de 20.000 
habitants de la comarca, finançament que inclou la contractació del personal necessari per a la 
prestació del referit servei.   
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Vist que per acord de la Junta de Govern del Consell Comarcal de data 15 de 
febrer de 2016 es va aprovar la declaració de serveis prioritaris i essencials del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat a efectes de poder cobrir les necessitats de contractació 
temporal durant el període de vigència de la limitació de contractació continguda inicialment al 
Reial Decret-Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria 
pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic, i posteriorment a la 
Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016; i que un 
dels serveis declarats com essencial i prioritari d’aquesta entitat amb l’objecte de possibilitar 
la contractació temporal és el del personal vinculat als serveis socials (àrea bàsica i suport als 
ajuntaments).   

 
Atès que no s’incompleix la limitació prevista a l’article 10.1 c) del Reial Decret 

Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic ; i que l’article 10.6 del referit text normatiu estableix que el personal funcionari interí 
designat per l’execució de programes de caràcter temporal podrà prestar els serveis que se li 
encomanin amb el límit establert a l’art. 10.1 c). 
 

Vist l’informe emès per la Responsable del Departament de Recursos Humans i la 
Coordinadora de Serveis Centrals d’aquesta entitat en data 12 de desembre de 2016, amb el v-i-p de 
l’Interventor i diligència de proposta de la Gerència, i que s’incorpora a l’expedient, proposant la 
pròrroga del nomenament de la Sra. Elena Sorribas Amatriain per tal de poder continuar prestant el 
servei de referència, d’acord amb el que ha manifestat la Coordinadora de l’Àrea Bàsica de Serveis 
Socials mitjançant informe. 

Vist  l’informe 7/2016 de la Secretaria General sobre els límits en matèria de 
contractacions temporals. 
 

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

HE RESOLT 
 

PRIMER.- Aprovar la pròrroga del nomenament de la funcionària interina per 
programa, en virtut dels articles 10.1.c) i 10.6 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, de la Sra. Elena Sorribas 
Amatriain, amb DNI 46.407.228-J, tècnica mitjana, a jornada completa de 37 hores 30 minuts a la 
setmana, grup A, subgrup A2, subescala tècnica, vinculada al projecte “Servei Comarcal d’Acollida 
Itinerant per als municipis de menys de 20.000 habitants del Baix Llobregat” en el marc de la Fitxa 7, 
Migracions i Ciutadania: acollida , igualtat i cohesió, del Contracte Programa subscrit amb el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, i amb un sou brut 
mensual de 1.891,01€ (968,57€ de salari base, 421,42€ de complement de destí - nivell 19 i 501,02€ 
de complement específic) per catorze mensualitats segons la normativa d’aplicació vigent. 
 
La pròrroga d’aquest nomenament tindrà vigència des del dia 1 de gener de 2017 i fins al 31 de 
desembre de 2017. No obstant, si el Consell Comarcal del Baix Llobregat veiés reduït o suprimit el 
finançament extern d'aquest programa d'actuació, es produiria el cessament per desaparició de causa, 
segons preveu l'art. 10.3. del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. 
 

SEGON.- Autoritzar la despesa de 34.702,00€ imputable a les partides 
pressupostàries següents: 
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 - 2310 12001 sou bàsiques A2:  13.035,60€ 
 - 2310 12006 triennis             983,36€ 
 - 2310 12100 Complement destí    5.899,88€ 
 -2310 12101 Complement específic   6.012,24€ 
 -2310 16002 Seguretat social    8.470,56€ 
 -2310 23120 locomoció immigració      300,36€ 
 

TERCER.- Publicar la pròrroga de l’esmentat nomenament en el Butlletí Oficial de la 
Província, d’acord amb el que disposa l’article 82 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals. 

 
QUART.- Comunicar el present Decret a l’esmentada treballadora, perquè en tingui 

coneixement i als efectes. 
 

CINQUÈ.- Informar del present Decret a la representació del personal funcionari 
d’aquest Consell Comarcal. 

 
SISÈ.- Donar compte d’aquest Decret en la propera sessió del Ple que se celebri.”  

 
s) Decret  núm. 272/16, de 13 de desembre, relatiu a aprovar la subscripció de 

l’Addenda al Contracte Programa 2016-2019 
 
“Vist que la Llei 12/2007, de Serveis Socials, estableix que les Administracions 

Públiques han de garantir l’accés universal als serveis socials bàsics i l’accés universal a les 
prestacions de servei garantides i el fiançament del mòdul socials d’aquestes prestacions.  

 
Vist que igualment preveu l'establiment de convenis quadriennals de coordinació i 

cooperació interadministrativa amb els ens locals i en aquest sentit el 28 de setembre de 2016 es va 
subscriure el Contracte programa per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració amb el 
Departament de Treball, Afers socials i Famílies (DTAF) en matèria de serveis socials, altres 
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat per al període 2016-2019. 

 
Atès que en la fitxa 1 del Contracte Programa 2016-2019 es destinen 83.220 euros per 

contribuir a les despeses dels ajuts d’urgència social per atendre necessitats puntuals d’alimentació, 
higiene personal i altres necessitats bàsiques, com de subministraments bàsics d’aigua, llum i gas 
d’unitats familiars en situació de pobresa energètica. 

 
Atès que per acord plenari de 26 de setembre de 2016 es va aprovar l’adhesió al 

conveni marc de col·laboració i cooperació amb entitats locals, en relació a actuacions dels seus 
Serveis bàsics d'Atenció Social destinades a la cancel·lació de deutes per subministraments bàsics 
d'aigua, llum i gas de persones físiques i unitats familiars en situació de pobresa energètica, subscrit 
entre l'Agència Catalana del Consum (ACC), el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 
l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, la Federació de Municipis de Catalunya, en 
representació pròpia i dels Ajuntaments dels municipis de l’Àrea Bàsica del Baix Llobregat que a 
continuació es relacionen: Abrera, Castellví de Rosanes, Collbató, Corbera, Santa Coloma de Cervelló, 
Torrelles de Llobregat i Vallirana. 
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Atès que la Generalitat ha aprovat destinar 5 milions d’euros a cobrir els deutes del 
2016 i l’hivern 2016 - 2017, mitjançant una addenda al contracte programa en matèria de serveis 
socials, altres programes de benestar social i polítiques d’igualtat que el Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies subscriu amb els ens locals titulars de les Àrees bàsiques de serveis socials de tot 
Catalunya. 

Atès que la subscripció d’aquesta addenda comportaria una ampliació de la partida de 
les ajudes d’urgència social en 83.220,00 € per a despeses derivades de subministraments bàsics de 
llum, aigua i gas dels diversos municipis de l’àrea bàsica de serveis socials del Baix Llobregat i que el 
Consell Comarcal haurà de subscriure amb cadascun dels municipis a qui es presta el servei un 
conveni que contingui, com a mínim, les condicions que figuren en l’Addenda al Contracte Programa; 
aquests municipis són els següents: Abrera, Begues, Castellví de Rosanes, Cervelló, Collbató, 
Corbera de Llobregat, El Papiol, La Palma de Cervelló, Pallejà, Sant Climent de Llobregat, Sant Esteve 
Sesrovires, Sant Just Desvern, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat i Vallirana. 

 
Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Socials en data 13 de desembre, 

en el que consta la urgència de l’aprovació, atès que d’acord amb les instruccions del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies ha d’estar tramitat abans del 14 de desembre, sense que hi hagi 
prevista amb antel.lació a aquesta data sessió de la Junta de Govern. 

 
Atès que l’informe conté igualment la resta de requisits previstos en relació als 

convenis per la Ley 40/2015, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques, i diligència de 
proposta de la Gerència. 

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

HE RESOLT 
 

PRIMER.-  Avocar en aquest cas concret, per raons d’urgència, la competència 
relativa a l’aprovació de convenis i acceptació de subvencions delegada a la Junta de Govern 
mitjançant Decret 15172015, de 24 de juliol. 

 
SEGON.- Aprovar la subscripció de l’Addenda al Contracte Programa 2016-2019 per a 

la coordinació, la cooperació i la col·laboració amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
de la Generalitat en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques 
d’igualtat, d’ampliació de la partida de les ajudes d’urgència social per a despeses derivades de 
subministraments bàsics de llum, aigua i gas, d’acord amb el document d’addenda que s’incorpora 
com a part integrant del present decret i s’aprova de forma simultània. 

 
TERCER.-  Acceptar de manera expressa l’ajut de 83.220 euros i instar els tràmits de 

modificació pressupostària necessaris per a habilitar la partida corresponent en el pressupost vigent. 
 
QUART.-  Comunicar el present acord als ajuntaments interessats i al Departament de 

Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, pel seu coneixement i efectes. 
 

t) Decret núm. 274/16, de 15 de desembre, relatiua a adjudicar el subministrament d’un 
ordinador portàtil a I'empresa Servicios Microinformática, S.A. 
 
“Vist que per acord plenari de 17 de desembre de 2012 es va aprovar l’adhesió 

d’aquesta entitat a l’acord marc de contractació centralitzada per a entitats locals constituït pel 
Consorci Català de Desenvolupament Local. 
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Atès que dins d’aquesta central de compres es troben diverses possibilitats de 
subministrament de material i equipament informàtic. 

 
Vistos els informes emesos pel Coordinador de l’Àrea d’Informàtica i Noves 

Tecnologies amb data 14 de desembre proposant l’adquisició d’un ordinador portàtil Lenovo TP L560 P 
i3 amb l’accessori Maletí de 15” i les característiques mínimes que costen a l’informe, així com d’un 
servidor Dell PE R430S Xeon E5 amb l’accessori “Ampliació server rack 2x8Gb + 4x1TB” i les 
característiques mínimes que consten a l’informe, informes que s’incorpora a l’expedient. 
 

Atès que per l’import es tractaria de sengles contractes menors i que en tot cas la 
concurrència al sistema d’adquisició centralitzada donar cobertura legal en matèria de contractació 
pública a aquest submistrament. 
 

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

HE RESOLT 
 

PRIMER.- Adjudicar el contracte menor de subministrament d’un ordinador portàtil 
Lenovo TP L560 P i3 amb l’accessori Maletí de 15” a I'empresa Servicios Microinformática, S.A. per un 
import de 671,33€ sense IVA, 812,31€ amb el 21% d’IVA inclòs, mitjançant I'acord marc de 
subministrament d'equips informàtics de la central de compres del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local. 

 
SEGON.- Adjudicar el contracte menor de subministrament d’un servidor Dell PE 

R430S Xeon E5 amb l’accessori “Ampliació server rack 2x8Gb + 4x1TB” a I'empresa Ricoh España, 
SLU per un import de 2.725,54€ sense IVA, 3.297,90€ amb el 21% d’IVA inclòs, mitjançant I'acord 
marc de subministrament d'equips informàtics de la central de compres del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local. 

 
TERCER.- Autoritzar i disposar les corresponents despeses a càrrec de la partida 

pressupostaria núm. 920.63601 del pressupost vigent per l’any 2016. 
 
QUART.- Comunicar el present Decret, en allò que els pertoca, a les empreses 

afectades i al Consorci Català de Desenvolupament Local, pel seu coneixement i efectes.” 
 

u) Decret núm. 275/16, de 14 de desembre, relatiu a aprovar la modificació i pròrroga 
dels nomenaments de les funcionàries interines del programa “Joves per 
l’Ocupació 2016” 
 
“Vist que per Decret de Presidència núm. 204/2016, de 29 de setembre, es va aprovar 

la sol·licitud de subvenció al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per al programa Joves per 
l’ocupació 2016 (JPO 2016), i que per Decret de Presidència núm. 265/2016, de 9 de desembre, entre 
d’altres, es va acceptar la referida subvenció. 
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Atès que per Decret de Presidència núm. 190/2015, de 20 d’octubre, es va aprovar 
l’inici del procés del selecció per al nomenament com a funcionaris/àries interins/es de programa, a 
jornada completa, de tres tècnics/ques superiors de l’escala d’administració especial, subescala 
tècnica, grup A1, adscrits/es a l’Àrea de Desenvolupament Estratègic d’aquest Consell Comarcal, com 
a personal tècnic tutor, formador i de promoció d’empreses per al “Programa d’Experiència 
Professional per a l’Ocupació Juvenil a Catalunya -  Joves per l’Ocupació” convocatòria 2015 (JPO 
2015), que restarà vinculat a l’efectiva recepció de la resolució d’atorgament i els termes en els quals 
en aquesta es determini, així com les bases reguladores de la referida convocatòria; i que per Decrets 
de Presidència núm. 1/2016, d’11 de gener, i 9/2016, de 21 de gener, es van nomenar, funcionàries 
interines a la Sra. Beatriz Blecua Longás, a la Sra. Montserrat Jarque Roca, i a la Sra. M. Immaculadas 
Ribas Uslé, a partir del dia 13 de gener de 2016; i a la Sra. Laura Campo i Heras, des del dia 25 de 
gener de 2016, respectivament. 

 
Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals d’aquesta entitat en data 

14 de desembre de 2016, amb diligència de proposta de la Gerència, que s’adjunta a l’expedient., i que 
recull la petició realitzada pel Coordinador de l’Àrea mitjançant informe on es sol·licita modificar els 
nomenaments del personal actual atribuint al nou programa JPO 2016 una part de les tasques del 
personal tècnic actual assignat al programa JPO 2015, des del mes de gener de 2017 i fins el 31 de 
març del 2017, data en la qual finalitza el programa JPO 2015. 
 

Vist que per acord de la Junta de Govern del Consell Comarcal de data 15 de febrer 
de 2016 es va aprovar la declaració de serveis prioritaris i essencials del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat a efectes de poder cobrir les necessitats de contractació temporal durant el període de 
vigència de la limitació de contractació continguda inicialment al Reial Decret-Llei 20/2011, de 30 de 
desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del 
dèficit públic, i posteriorment a la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat 
per a l’any 2016; i que un dels serveis declarats com essencial i prioritari d’aquesta entitat amb 
l’objecte de possibilitar la contractació temporal és el del personal adscrit a l’Àrea de Desenvolupament 
Econòmic respecte a les actuacions que es realitzin en matèria de foment de l’ocupació i l’ocupabilitat, 
entre d’altres.  

Atès que el nomenament de cada treballadora que es proposa no supera el temps 
màxim establert de 3 anys al programa, segons el que disposa l’article 10.1 c) del Reial Decret 
Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic. 
 

Vist  l’informe 7/2016 de la Secretaria General sobre els límits en matèria de 
contractacions temporals. 
 

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

RESOLC 
 

PRIMER.- Aprovar la modificació i pròrroga dels nomenaments de les funcionàries 
interines del programa “Joves per l’Ocupació 2016” que tot seguit es detallen, en virtut de l’article 
10.2.c) del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
l’Estatut bàsic de l’empleat públic, amb la categoria de tècniques superiors, a jornada completa (37 h. i 
30 m. setmanals), grup A1, escala d’administració especial, subescala tècnica, adscrites a l’Àrea de 
Desenvolupament Estratègic d’aquest Consell Comarcal, com a personal tècnic tutor, formador i de 
promoció d’empreses per al “Programa d’Experiència Professional per a l’Ocupació Juvenil a 
Catalunya -  Joves per l’Ocupació” convocatòries 2015-2016, des del dia 1 de gener de 2017 i com a 
màxim fins al dia 31 de març de 2018; i amb un sou brut mensual de 2.067,21€ (1.120,15€ de salari 
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base, 478,09€ de complement de destí - nivell 21 i 468,97€ de complement específic) per catorze 
mensualitats segons els imports que legalment estiguin establerts per les pagues extraordinàries: 
 
- Sra. Beatriz Blecua Longás, amb DNI 36.980.459-R 
- Sra. Montserrat Jarque Roca, amb DNI 47.648.925-D 
- Sra. M. Immaculadas Ribas Uslé, amb DNI 46.676.420-J. En el cas d’aquesta treballadora es 
modifica la seva jornada, passant de parcial a completa al 100%.  
- Sra. Laura Campo i Heras, amb DNI 43.544.443-S 
 
Les referides treballadores continuaran nomenades al programa Joves per l’Ocupació 2015 fins el dia 
31 de març de 2017. 
 
Aquests nomenaments tindran vigència durant l’execució del projecte esmentat al qual estiguin 
adscrites les funcionàries interines des del dia 1 de gener de 2016 i fins la data màxima del 31 de març 
de 2018. No obstant si el Consell Comarcal del Baix Llobregat veiés reduït o suprimit el finançament 
extern d’aquest programa d’actuació, es produiria el cessament per desaparició de causa, segons 
preveu l’art. 10.3. del TREBEP, RDL 5/2015, de 30 d’octubre de 2015. 
 

SEGON.- Aprovar la modificació dels nomenaments de les tècniques del programa 
Joves per l’Ocupació per repartir la dedicació de la seva jornada laboral entre el programa JPO 2015 i 
el JPO 2016, d’acord a la següent distribució: 
 
- Període comprés entre l’1 de gener de 2017 i el 31 de març de 2017: 
 

NOM I COGNOMS DNI 
Jornada dedica 

al JPO 2015 
Jornada 

dedicada al JPO 
2016 

Beatriz Blecua Longàs 36980459 R 25% 75% 
Montserrat Jarque Roca 47648925 D 25% 75% 
Laura Campo i Heras 43544443 S 25% 75% 
Immaculada Ribas Uslé 46676420 J  25% 75% 

 
A partir del dia 1 d’abril de 2017 s’haurà de modificar de nou el nomenament com a funcionàries 
interines de programes de les persones tècniques citades anteriorment, passant a una distribució del 
100% de la seva jornada al programa Joves per l’Ocupació 2016, donat que el programa del 2015 
finalitza en data 31 de març de 2017. 
 
- Període comprés entre l’1 d’abril de 2017 i el 31 de març de 2018: 
 

NOM I COGNOMS DNI Jornada dedica 
al JPO 2016 

Beatriz Blecua Longàs 36980459 R 100% 
Montserrat Jarque Roca 47648925 D 100% 
Laura Campo i Heras 43544443 S 100% 
Immaculada Ribas Uslé 46676420-J  100% 

 
TERCER.- Publicar la pròrroga dels esmentats nomenaments en el Butlletí Oficial de 

la Província, d’acord amb el que disposa l’article 82 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals. 
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QUART.- Comunicar el present Decret a les esmentades treballadores, perquè en 

tinguin coneixement i als efectes. 
 

CINQUÈ.- Aprovar la despesa de 194.630,00€ corresponent a les partides de 
despeses del personal assignat al programes JPO 2016 més 3.500,00€ corresponent a les despeses 
de locomoció i imputar-les a les partides habilitades a tal efecte del pressupost del 2016 d’aquest 
Consell Comarcal: 
 

- Despeses de personal: 194.630,00€, segons la següent distribució per tipologies 
d’actuacions: 

 Tutories: 139.000,00€ 
 Formació professionalitzadora: 49.130,00€ 
 Promoció empreses: 6.500,00€ 

- Despeses de locomoció personal programa: 3.500,00€ 
 
El cost mensual brut del personal nomenat per a aquest programa és el següent: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SISÈ.- Informar del present Decret a la representació del personal funcionari de 
l’entitat. 
 

SETÈ.- Donar compte d’aquest Decret en la propera sessió del Ple que se celebri.”  
 

v) 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, 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. 

 
“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. 

 

 Cost empresa mensual per treballadora 
sou base grup A1 1.120,15 
prorrata pagues 287,57 
cd 478,08 
ce 469,98 
triennis màx 86,16 
cost empresa 763,45 
Total mensual x 
treballadora 3.205,39 
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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. 
 

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: 
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 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: 

 
 - 2311 12000 sou grup A1    1.120,15€ 
 - 2311 12001 Sou grup A2                          968,57€ 
 - 2311 12006 triennis           308,98€ 
 - 2311 12100 Complement destí     899,50€ 
 - 2311 12101 Complement específic    970,00€   
 - 2311 16002 Seguretat social  1.444,64€ 
 - 2311  23122 Locomoció :       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.” 
 

w) Decret núm. 277/16, de desembre, relatiu a aprovar la continuïtat de la 
contractació laboral temporal a jornada completa de la treballadora Sra. Lucía 
López Fernández 
 
“Vist que l’Àrea de Desenvolupament Estratègic presta el servei de l’Observatori 

Comarcal del Baix Llobregat, que té com a principal objectiu esdevenir una eina de suport a la presa 
de decisions a l’abast de tots els actors i de les institucions i organitzacions locals en matèria de 
desenvolupament local.  
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Vist que l’Observatori rep finançament tant del Servei d’Ocupació de Catalunya com 

de la Diputació de Barcelona pel desenvolupament de les seves actuacions. 
 

Vist que l’Observatori comarcal del Baix Llobregat és l’observatori de referència per al 
conjunt dels 30 ajuntaments de la comarca, i per aquest motiu, representa al conjunt d’administracions 
locals dins de la Xarxa d’Observatoris de Desenvolupament Econòmic Local (XODEL) de la província 
de Barcelona. 

 
Atès que dins el nou Pla de la Xarxa de Governs Locals per al període 2016-2019 i del 

seu Protocol general, aprovat en el Ple de la Diputació de Barcelona el dia 26 de novembre de 2015, la 
subvenció que rebrà el Consell Comarcal del Baix Llobregat pel seu Observatori es tramitarà 
mitjançant un fons de prestació per l’any 2017, que a data d’aquest decret encara no ha estat 
comunicat; en el cas de l’any 2016 aquesta subvenció va ser per un import de 26.802,00 €. 

 
Vist que per Junta de Govern de 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 d’ambdues entitats 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. 

 
Atès que en aquest marc es va aprovar la contractació de la Sra. Lucía López 

Fernández, com a tècnica superior de l’Observatori Comarcal, l’any 2012, vinculada al servei que es 
presta a través de la subvenció XODEL de la Diputació de Barcelona. 

 
Vist que el Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic ha emès informe de 

necessitat sol·licitant la continuïtat de la Sra. López pel servei que es presta a través de la XODEL de 
Diputació de Barcelona. 

 
 Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals amb data 2 de 

desembre, amb diligència de proposta de la Gerència. 
 
Vist l'informe 7/2016 de la Secretaria General sobre els límits  en matèria de 

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

HE RESOLT 
 
PRIMER.-  Aprovar la continuïtat de la contractació laboral temporal a jornada 

completa de la treballadora Sra. Lucía López Fernández, amb DNI 52.466.522 A, durant l’any 2017 
vinculada a la subvenció que es rep de manera periòdica de la Diputació de Barcelona a través de la 
Xarxa d’Observatoris de Desenvolupament Econòmic Local (XODEL) prevista pel període 2016-2019. 
El salari brut mensual s’estableix en 2.067,18 € per catorze mensualitats. 

 
SEGON.- Aprovar la despesa de 38.325,16 (28.940,80 € retribucions + 9.384,36 € 

seguretat social) que anirà a càrrec de les partides pressupostàries habilitades a l’efecte: 
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- 241.13170. Retribucions Personal Observatori 
- 241.16070. Seguretat Social Observatori 

 
TERCER.- Informar del present Decret a la representació del personal laboral de 

l’entitat i comunicar-lo a la treballadora, pel seu coneixement i efectes”. 
 

x) Decret núm. 278/16, de 15 de desembre, relatiu a aprovar la imputació de costos 
del personal d’aquesta entitat. 
 

“Atès que en data 20 de juny de 2006 l’Entitat Metropolitana del Transport (EMT) i 
el Consell Comarcal del Baix Llobregat van subscriure un conveni de col·laboració regulador de 
l’aportació econòmica de l’EMT a favor del Consell Comarcal del Baix Llobregat per a la gestió diària 
del servei de transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda de la comarca mitjançant la 
contractació d’una persona destinada de manera específica a la gestió del servei; i que per acord de la 
Junta de Govern de data 16 de novembre de 2009 es va aprovar la modificació de la clàusula tercera 
de l’esmentat conveni, en el sentit d’afegir el cost del personal auxiliar administratiu que sigui necessari 
per dur a terme la gestió diària del servei de transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda de 
la comarca. 
 

Atès que en data 21 de juliol de 2011 l’Entitat Metropolitana de Transport (EMT) va 
quedar extingida i succeïda en tots els seus drets i obligacions per l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
(AMB), creada per la Llei del Parlament de Catalunya 31/2010, de 3 d’agost. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora del Servei de Transport Adaptat d’aquesta 
entitat en data 24 de novembre de 2016, que s’incorpora a l’expedient. 

 
Atès que personal d’aquesta entitat dóna suport en el desenvolupament d’aquest 

projecte, és necessari determinar el percentatge de dedicació als efectes de justificació de la 
subvenció rebuda. 
 

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 
 

HE RESOLT 
 
PRIMER.- Aprovar la imputació de costos del següent personal del Consell Comarcal 

del Baix Llobregat que dóna suport en el desenvolupament del projecte enumerat en la part expositiva 
del present Decret i que a continuació s’especifica: 
 
- Servei de transport Adaptat cofinançat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
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SEGON.- Comunicar el present Decret al Departament d’Intervenció i de Recursos 

Humans, així com a l’Àrea de Serveis 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.” 
 

y) Decret núm. 279/16, de 15 de desembre, relatiu a aprovar l’assignació de la 
jornada laboral del personal de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic d’aquesta 
entitat. 

 
“Vist que l’Àrea de Desenvolupament Estratègic actualment està formada per tres 

departaments: Promoció econòmica, Anàlisi i prospectiva, i Joventut; i que a més a més dóna suport a 
la Secretaria tècnica de l’Associació INNOBAIX. 

 
Vist que el Departament de Promoció Econòmica d’aquest Consell Comarcal té com a 

funcions principals coordinar i representar a l’Acord de Concertació Territorial per al desenvolupament 
econòmic local del Baix Llobregat (ACT Baix) integrat pels 30 ajuntaments de la comarca, els sindicats 
de CCOO i UGT, i la patronal PIMEC, i que, en el marc d’aquest acord de concertació, el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat realitza programes que donen resposta a les necessitats manifestades 
pels ajuntaments de la comarca, ja sigui perquè aquests no tenen la dimensió suficient com per 
gestionar aquests programes i cal que sigui el Consell Comarcal qui ho realitzi per poder garantir 
massa crítica més àmplia, o bé, perquè per les característiques del projecte resulta més adient que la 
gestió i execució la realitzi aquest Consell Comarcal, sobretot quan es tracta d’iniciatives noves que el 
que es pretén es validar la seva adequació per posteriorment ser transferida a la resta de serveis 
locals d’ocupació; així mateix aquest departament també dóna suport tècnic als ajuntaments de la 
comarca per al desenvolupament dels seus serveis i projectes. 
 

Vist que el Departament d Anàlisi i prospectiva 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 Departament de Joventut té com a principal funció donar serveis comarcals 
de joventut als 30 ajuntaments de la comarca per tal que aquests puguin oferir uns millors serveis 
d’informació i de suport a la població jove de la comarca 
 

Vist que d’acord a les necessitats, activitats i programes que aquests tres 
departaments tenen previstes realitzar durant l’any 2016, el Consell Comarcal ha presentat diferents 
sol·licituds de subvenció durant tot l’any, d’acord amb les convocatòries de subvenció de la Generalitat 
de Catalunya i de la Diputació de Barcelona; i que els projectes i programes que han obtingut 
finançament en aquest any 2016, i que són gestionats en la seva totalitat o en part per l’Àrea de 
Desenvolupament Estratègic d’aquesta entitat, són els que es detallen a continuació: 
 

PERSONAL CONCEPTE MÀXIM  % 
IMPUTAT 

PERÍDODE 

Marta Escolà Cots Auxiliar Administrativa 100,00 % 01/01/2016 a 31/12/2016 



64 - 122 
 
 

Projectes 
Entitat 

subvencionadora 
Data inici 
projecte 

Data 
finalització 

prevista 
Cost total 

Subvenció 
aprovada per 

l’àrea 
Joves per l’ocupació 

– JPO 2016 
Generalitat de 

Catalunya - SOC 19/12/2016 31/03/2018 350.580,00 350.580,00 

Programa 
complementari de 

cohesió social 
(COHESIÓ) 

Diputació de 
Barcelona 01/01/2016 31/12/2016 281.785,69 51.198,72 

 
Atès que per a la realització de les referides actuacions i projectes aquest Consell 

Comarcal destina una part de la jornada laboral de personal adscrit i/o contractat per l’entitat en alguns 
dels departaments de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 15 de desembre de 2016, 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 
 

HE RESOLT 
 
PRIMER.- Aprovar l’assignació de la jornada laboral del personal de l’Àrea de 

Desenvolupament Estratègic d’aquest Consell Comarcal que participa amb dedicació parcial en el 
desenvolupament de les actuacions i projectes aprovats durant l’any 2016 per la Generalitat de 
Catalunya i la Diputació de Barcelona relacionades en la part expositiva d’aquest Decret, amb la 
següent dedicació: 
 

Magdalena Mercadal Taxé  
Període / Projecte COHESIÓ 
De juliol a desembre de 2016 25% 

 
Raquel Jiménez Hidalgo 

Període / Projecte COHESIÓ 
De juliol a desembre de 2016 25% 

 
Andrés Andrés Jara 

Període / Projecte COHESIÓ JPO 2016 
De juliol a desembre de 2016 25% --- 
De desembre de 2016 a març de 2018 --- 5% 
 

Mercè Pérez Cereza 
Període / Projecte JPO 2016 
De desembre de 2016 a març de 2018 25% 
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Antònia Regalado  Garcia 

Període / Projecte COHESIÓ 
De juliol a desembre de 2016 10% 

 
Lluís Vico Morente  

Període / Projecte COHESIÓ 
De juliol a desembre de 2016 12% 

Els percentatges d’assignació són una estimació de temps màxim de dedicació de la jornada 
laboral de cada treballador/a en funció de la previsió feta de les tasques que han de 
desenvolupar en cada programa. 

 
SEGON.- Comunicar el present Decret al Departament d’Intervenció i de Recursos 

Humans, així com a l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 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.”   

 
z) Decret núm. 280/16, de 16 de desembre, relatiu a aprovar l’actualització de l’annex 

de regulació de les condicions de la prestació de servei a distància entre la treballadora 
Sra. Lucía López Fernández i aquesta entitat. 

 
“Vist que la Sra. Lucía López Fernández és treballadora laboral temporal, per obra o 

servei determinat, d’aquest Consell Comarcal prestant els seus serveis com a tècnica superior adscrita 
al Departament d’Anàlisi i Prospectiva de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic d’aquesta entitat, 
prestant els seus serveis a l’Observatori Comarcal del Baix Llobregat vinculada a la Xarxa 
d’Observatoris de Desenvolupament Econòmic Local (XODEL) de la Diputació de Barcelona.  
 

Atès que la Sra. López va sol·licitar en data 10 de setembre de 2013, mitjançant 
instància amb número d’entrada del Registre General 3319, modificar la forma de prestació del servei 
respecte del seu lloc de treball a partir del mes de setembre d’enguany, proposant una prestació de 
servei semi presencial atès un canvi del seu domicili habitual a la població de Tortellà (comarca de la 
Garrotxa) el que suposa un desplaçament d’una hora i mitja com a mínim per trajecte. 

 
Vist que per Decret de Presidència núm. 141/2013, de 20 de setembre, es va aprovar 

la modificació de la prestació de serveis i les condicions que regulen la mateixa de la referida 
treballadora, passant a prestar els seus serveis a distància a partir del dia 23 de setembre d’aquell any 
fins el dia 31 de desembre del mateix, data de la finalització del seu pla de treball actual, o en el cas de 
que es donés algun dels supòsits recollits en el document de condicions que regulen l’autorització o 
suspensió de la prestació del servei a distància. 
 

Atès que l’annex de regulació de les condicions de la prestació de servei a distància 
entre la treballadora de referència i aquest Consell Comarcal estableix a l’apartat de la durada de la 
prestació que, després de la data inicialment prevista, es podrà prorrogar l’autorització durant un any 
més, amb la sol·licitud prèvia de la persona interessada, sempre que es mantinguin els requisits i amb 
una nova avaluació prèvia per part de l’entitat.; i que per acord de la Junta de Govern de data 16 de 
desembre de 2013 i de data 15 de desembre de 2014,i per Decret de Presidència núm. 254/2015, de 
30 de desembre, es va aprovar la pròrroga per als anys 2014, 2015 i 2016, respectivament. 
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Vist que en data 21 de novembre de 2016 la Sra. López ha presentat, mitjançant 

instància amb número d’entrada 8463 del Registre General d’aquesta entitat, la sol·licitud de pròrroga 
de la prestació de servei a distància, amb les mateixes condicions inicialment pactades. 
 

Atès que la valoració realitzada pel Coordinador de l’Àrea i referent en aquesta 
experiència ha estat del tot favorable i positiva, i permet, conjuntament amb la valoració dels Serveis 
Centrals, autoritzar de nou la modalitat de prestació de servei a distància en base a la sol·licitud 
realitzada per la Sra. López, vinculat al seu nou pla de treball per a l’any 2017; segons consta a 
l’expedient.  
 

Vist que l’annex que regula les condicions de la prestació de servei a distància de la 
Sra. López recull la possibilitat de prorrogar-la inicialment fins l’any 2016; i atès l’informe emès pel 
Coordinador de l’Àrea, que s’adjunta a l’expedient, sobre la idoneïtat de la renovació de la prestació de 
l’activitat laboral mitjançant la prestació a distància de l’esmentada treballadora. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals d’aquesta entitat en data 
16 de desembre de 2016, que s’incorpora a l’expedient. 

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

consta en l’expedient, aprovar la pròrroga de la prestació de serveis a distància de l’esmentada 
treballadora, 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 la Presidència d’aquesta entitat número 151/02015, 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, llevat en cas d’urgència. 

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

 
HE RESOLT 

 
PRIMER.- Aprovar l’actualització de l’annex de regulació de les condicions de la 

prestació de servei a distància entre la treballadora Sra. Lucía López Fernández i aquest Consell 
Comarcal, que està en fase experimental, en els següents termes: 
 
Durada de la prestació de serveis en la modalitat de prestació de servei a distància 
L’autorització de la prestació de serveis en la modalitat a distància tindrà una durada inicial prevista 
des del dia 1 de gener de 2017 fins el dia 31 de desembre de 2017, data final del pla de treball vinculat 
al projecte de la Xarxa d’Observatoris XODEL de la Diputació de Barcelona, a la qual està actualment 
adscrita la Sra. Lucía López Fernández, sens perjudici de les possibilitats de revocació o renúncia 
previstes en aquesta regulació. 
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En tot cas, després d’aquesta data, es podrà prorrogar l’autorització anualment, amb la sol·licitud 
prèvia de la persona interessada, sempre que es mantinguin els requisits i amb una nova avaluació 
prèvia per part de l’entitat. La persona interessada pot sol·licitar la nova autorització abans de la data 
prevista, per evitar que, si finalment el nou procediment acaba amb una autorització, s’hagi de produir 
la interrupció de la prestació amb aquesta modalitat. 
 
Un cop finalitzada aquesta modalitat de prestació de serveis no presencial, el dia hàbil següent, la 
treballadora s’ha d’incorporar a la modalitat presencial que tenia assignada abans, llevat que tingui 
concedits qualsevol situació o permís que li permeti una incorporació posterior (vacances, dies de lliure 
disposició, excedències...). 
 

SEGON.- Aprovar la pròrroga de la prestació de serveis a distància i les condicions 
que regulen la mateixa de la treballadora laboral temporal, contractada mitjançant obra o servei 
determinat, Sra. Lucía Lópèz Fernández amb DNI 52.466.522-A, tècnica superior, adscrita al 
Departament d’Anàlisi i Prospectiva de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic del Consell Comarcal 
del Baix Llobregat, prestant els seus serveis a l’Observatori Comarcal del Baix Llobregat vinculada a la 
Xarxa d’Observatoris de Desenvolupament Econòmic Local (XODEL) de la Diputació de Barcelona, a 
partir del dia 1 de gener de 2017 i fins al dia 31 de desembre de 2017, data de la finalització del seu 
pla de treball actual, o en el cas de que es donés algun dels supòsits recollits en el document de 
condicions que regulen l’autorització o suspensió de la prestació del servei a distància; de conformitat 
amb l’annex de regulació de les condicions de la prestació de servei a distància entre la treballadora de 
referència i aquest Consell Comarcal que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament. 

 
TERCER.- Comunicar el present Decret a l’esmentada treballadora, així com al 

Departament de Recursos Humans d’aquesta entitat, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 

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

aa) Decret núm. 282/16, de 16 de desembre, relatiu a acceptar la subvenció del 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en el marc del programa Treball i 
Formació, convocatòria 2016; 
 
“Vist que en data 9 de novembre de 2016 va sortir publicada al DOGC número 7243 

l’Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la 
concessió de subvencions per al programa de Treball i Formació. 

 
Vist que per Decret de Presidència núm. 251/2016, de 24 de novembre, es va aprovar 

la sol·licitud de la referida subvenció al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per un import total de 
487.230,80€, per la realització de sis projectes comarcals (línies A i B), a més a més d’un contracte per 
la línia C per fer tasques de coordinació i suport tècnic del programa, amb una durada de dotze mesos. 
 

Atès que en data 15 de desembre de 2016 el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
ha notificat la resolució d’atorgament de la subvenció de referència a aquest Consell Comarcal, en les 
mateixes condicions en què es  va sol·licitar.  
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 16 de desembre de 2016, amb diligència de proposta de la Gerència, que 
s’adjunta a l’expedient i on es fa constar que l’acceptació de la subvenció de referència s’ha de fer amb 
caràcter d’urgència atès que abans del dia 31 de desembre d’enguany s’ha de realitzar almenys una 
contractació per a cadascuna de les tres línies que contempla el projecte, sense que hagi prevista amb 
anterioritat a aquesta data sessió de la Junta de Govern, òrgan competent per aquest acte per 
delegació plenària. 
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Vist que per acord plenari de 24 de juliol de 2015 es va facultar la Presidència per a 

l’exercici de les competències delegades a la Junta de Govern, per raons fonamentades d’urgència. 
 

Per tot això, aquesta presidència, en virtut de les facultats que tinc conferides, 
 

HE RESOLT 
 

PRIMER.- Acceptar la subvenció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per un 
import total de 487.230,80€, en el marc del programa Treball i Formació, convocatòria 2016; d’acord 
amb la següent distribució: 
 
 Núm. expedient Contractes 6 

mesos 
Contractes 1 
any 

Cost total 

Línia A 2016/PANP/SPOO/0103 30 4 371.311,60 
Línia B 2016/PRMI/SPOO/0103 7 1 87.919,20 
Línia C 2016/COOR/SPOO/013 0 1 28.000,00 
TOTAL  37 6 487.230,80 
 

SEGON.- Aprovar l’habilitació de les partides pressupostàries corresponents segons el 
següent detall: 

 
 Núm. expedient Despesa Crèdit 

Despesa de personal. Capítol 1 356.440,00 Línia A 2016/PANP/SPOO/0103 
Despeses de formació. Capítol 2 14.871,60 
Despesa de personal. Capítol 1 84.420,00 Línia B 2016/PRMI/SPOO/0103 
Despeses de formació. Capítol 2 3.499,20 

Línia C 2016/COOR/SPOO/013 Despeses de personal. Capítol 1 28.000,00 
  
D’acord a l’Ordre TSF/296/2016, de en la seva base 7, lletra l) cal Identificar expressament en la seva 
comptabilitat les despeses imputades a cadascuna de les accions de forma separada o per qualsevol 
altre mitjà, que permeti verificar el registre comptable d'aquestes despeses i, si escau, el 
cofinançament de la despesa pel Fons Social Europeu. 
 
Per això es proposa habilitar les partides per a cadascuna de les línies i conceptes, identificant-les amb 
el seu número d’expedient. 
 
Les despeses per indemnització de contracte no són subvencionables.  
 
El contracte de treball de la línia C l’ha de cofinançar el Consell Comarcal del Baix Llobregat fins als 
36.207,00€ que es va estimar que era el seu cost, durant l’any de contractació. 
 

TERCER.- Comunicar el present Decret al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i als 
ajuntaments que participen en el referit programa, per al seu coneixement i efectes. 
 

QUART.- Ratificar el present  Decret a la propera Junta de Govern que es celebri.” 
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bb) Decret núm. 283/16, de 19 de desembre, relatiu a aprovar la pròrroga dels 
nomenaments de les funcionàries interines adscrites a l’Àrea d’Igualtat de 
Gènere i Polítiques Socials. 
 
“Vist que amb data 9 de juny de 2016, la Junta de Govern de la Diputació de 

Barcelona va aprovar, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, el programa 
complementari de serveis socials bàsics, cohesió social i emergència energètica, el seu règim de 
concertació i la corresponent resolució de concessió d’ajuts; i que per acord de la Junta de Govern de 
20 de juny de 2016 aquest Consell Comarcal va aprovar l’acceptació d’aquest programa i l’ajut pel seu 
desenvolupament. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 257/2016, de 2 de desembre, es va sol·licitar 
a la Diputació de Barcelona la pròrroga del termini d’execució fins a 30 de juny de 2017 del Programa 
Complementari de Serveis Socials Bàsics, Cohesió Social i Emergència Energètica i de la justificació 
corresponent, per al desenvolupament de les actuacions del programa; i que en data 16 de desembre 
d’enguany la Diputació de Barcelona ha notificat la resolució d’atorgament de la pròrroga d’execució 
del programa fins al 30 de juny de 2017 i de justificació fins al 30 de setembre de 2017. 

0 
Vist que per Decret de Presidència núm. 62/2015, de 23 de d’abril, es va aprovar l’inici 

del procés del selecció per al nomenament com a funcionari/ària interí/na de programa d’un/a auxiliar 
administratiu/va, a jornada completa, categoria C2, adscrit/a a l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials d’aquest Consell Comarcal, per al suport a l’atenció de famílies en risc d’exclusió social, 
vinculat a les tasques a desenvolupar en el marc del “Programa complementari de garantia de la cohesió 
social” del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015 de la Diputació de Barcelona per a l’any 2015; així 
com les bases reguladores de la referida convocatòria.  
 

Vist que en data 15 de maig d’enguany la Coordinadora de l’Àrea va emetre informe 
modificant el nombre de persones a incorporar per desenvolupar el referit projecte, atès el volum de 
casos a atendre, en el sentit de poder incorporar a dues persones enlloc d’una com estava inicialment 
previst; que hi havia suficient dotació pressupostària, que hi ha persones com a reserves del procés, 
que aquest encara no havia estat resolt i que el lloc de treball és el mateix; segons consta a 
l’expedient. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 81/2015, de 18 de maig, es va nomenar 
temporalment funcionàries interines a la Sra. Pilar Romero Romera i a la Sra. Maria Rosa Galera del 
Amo com a auxiliars administratives, a jornada completa de 37 hores 30 minuts a la setmana, grup C2, 
escala d’administració general, subescala auxiliar, adscrites a l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials del Consell Comarcal del Baix Llobregat, per al “Suport a les famílies en risc d’exclusió social”, 
vinculat a les tasques a desenvolupar en el marc del “Programa complementari de garantia de la cohesió 
social” del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015 de la Diputació de Barcelona per a l’any 2015, des 
del dia 20 de maig de 2015 i fins la data màxima del dia 31 de desembre de 2015; i que per Decrets de 
Presidència núm. 259/2015, 30 de desembre, i 121/2016, de 28 de juny, es va aprova la pròrroga dels 
referits nomenaments fins la data màxima del dia 31 de desembre de 2016.  
 

Atès que l’actuació “Atenció a les famílies en risc d’exclusió social” es presta amb 
personal temporal nomenat per dur a terme una part de les tasques derivades d’aquesta actuació, en 
concret el suport a les famílies en risc d’exclusió per a la tramitació i gestió dels ajuts de menjador i el 
suport administratiu pel personal tècnic destinat als programes adreçats a l’atenció a la infància i 
l’adolescència en risc d’exclusió social i llurs famílies, i al projectes “Lluita contra la pobresa i l’exclusió 
social”, “Xarxa Baix” i “Taula Comarcal de Serveis Socials”, i que aquest personal serà necessari 
durant l’any 2017; segons consta a l’expedient. 
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Atès que hi ha dotació pressupostària suficient i no es pot atendre amb el personal 

actual de l’àrea aquesta actuació pel volum de la gestió de les famílies a atendre i atenent la necessitat 
plantejada per la Coordinadora de l’Àrea, i atès que es manté el mateix projecte “Suport a les famílies 
amb risc d’exclusió social” amb les mateixes tasques a desenvolupar, a partir del dia 1 de gener de 
2017 i fins al 30 de juny de 2017 amb finançament pel Programa complementari de cohesió social i 
emergència energètica de la Diputació de Barcelona per a l’any 2016 amb el mateix objecte i finalitat, i 
la mateixa necessitat de personal de suport administratiu. 

Vist que per acord de la Junta de Govern del Consell Comarcal de data 15 de 
febrer de 2016 es va aprovar la declaració de serveis prioritaris i essencials del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat a efectes de poder cobrir les necessitats de contractació 
temporal durant el període de vigència de la limitació de contractació continguda inicialment al 
Reial Decret-Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria 
pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic, i posteriorment a la 
Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016; i que un 
dels serveis declarats com essencial i prioritari d’aquesta entitat amb l’objecte de possibilitar 
la contractació temporal és el del personal de suport als serveis socials i el personal de suport 
a la gestió dels ajuts de beques menjador i transport escolar.   

 
Vist l’art.10.1 c) i d) 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 Coordinadora de Serveis Centrals d’aquesta entitat en data 
19 de desembre de 2016, amb el v-i-p de l’Interventor i diligència de proposta de la Gerència, i que 
s’incorpora a l’expedient. 
 

Vist  l’informe 7/2016 de la Secretaria General sobre els límits en matèria de 
contractacions temporals. 
 

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

HE RESOLT 
 

PRIMER.- Aprovar la pròrroga dels nomenaments de les funcionàries interines que tot 
seguit es detallen, en virtut de l’article 10.2.c) del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, amb la categoria d’auxiliars 
administratives, a jornada completa de 37 hores 30 minuts a la setmana, grup C2, escala 
d’administració general, subescala auxiliar, adscrites a l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques Socials 
del Consell Comarcal del Baix Llobregat, per al “Suport a les famílies en risc d’exclusió social”, vinculat 
a les tasques a desenvolupar 
en el marc del “Programa 

complementari de 
garantia de la cohesió social” del 
Pla Xarxa de Governs Locals 
2012-2015 de la Diputació de Barcelona per a l’any 2016, i amb un sou brut mensual de 1.419,42€ 
(605,24€ de salari base, 308,06€ de complement de destí - nivell 14 i 506,12€ de complement 
específic) per catorze mensualitats segons la normativa d’aplicació vigent: 
 

Cognoms i nom NIF 
 ROMERO ROMERA, PILAR   46745030 Z  
 GALERA DEL AMO, M. ROSA    43403943 E  
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La pròrroga dels nomenaments tindrà vigència durant l’execució del projecte esmentat al qual estan 
adscrites les funcionàries interines des del dia 1 de gener de 2017 i fins la data màxima del dia 30 de 
juny de 2017. No obstant si el Consell Comarcal del Baix Llobregat veiés reduït o suprimit el 
finançament extern d’aquest programa d’actuació, es produiria el cessament per desaparició de causa, 
segons preveu l’art 10.3 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. 
 

SEGON.- Autoritzar la despesa de 34.000,00 euros imputable a les partides 
pressupostàries següents: 
  

- 231.13101.  Retribucions programa cohesió social DIBA 2016.         25.173,15€ 
- 231.16001. Seguretat Social programa cohesió social DIBA 2016.      8.826,85€ 

 
TERCER.- Publicar la pròrroga dels esmentats nomenaments en el Butlletí Oficial de 

la Província, d’acord amb el que disposa l’article 82 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals. 

 
QUART.- Comunicar el present Decret a les esmentades treballadores, així com a les 

diferents àrees i/o departaments d’aquest Consell Comarcal que estan desenvolupant o 
desenvoluparan actuacions emmarcades en l’atenció a la infància, en la inserció sociolaboral de 
persones en situació de vulnerabilitat o exclusió social i en la cohesió social i territorial, que formalitzin 
els instruments necessaris per a l’assignació de despesa elegible i l’execució de les actuacions 
concretes, segons les instruccions dels programa complementari i la gerència, perquè en tinguin 
coneixement i als efectes. 
 

CINQUÈ.- Informar del present Decret a la representació del personal funcionari 
d’aquest Consell Comarcal. 

 
SISÈ.- Fer la generació de crèdit corresponent, habilitant les partides pressupostàries 

concretes per aquest  ajut del 2016 al pressupost del 2017, corresponent al personal nomenat per al 
projecte “Atenció a les famílies en risc d’exclusió social” a partir del dia 1 de gener de 2016 i fins el 30 
de juny 2017 per un import de 34.000,00€: 
  

- 231.13101.  Retribucions programa cohesió social DIBA 2016.         25.173,15€ 
- 231.16001. Seguretat Social programa cohesió social DIBA 2016.      8.826,85€ 

 
SETÈ.- Donar compte d’aquest Decret en la propera sessió del Ple que se celebri.”  
 

cc) Decret núm. 284/16, de 19 de desembre, relatiu a  aprovar l’expedient de 
modificació del pressupost 11/2016, 

 
“Vist que la Diputació de Barcelona va atorgar una subvenció pel projecte Promoure la 

Ocupació a la Indústria local del Baix Llobregat  2a Fase, de 258.650,00 €. 
 
Atès l’informe del Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic que sol·licita 

l’acceptació de la subvenció, així com la generació de crèdit per un import de 246.650,00 €, ja que la 
resta correspon al cost de la gestió del projecte pel personal de plantilla del consell comarcal del Baix 
Llobregat. 
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Atès que , mitjançant el Decret 162/2016 es va acceptar la subvenció i es va ordenar 

la incoació de l’expedient de modificació de crèdit, per tal d’habilitar els crèdits necessaris pel 
desenvolupament del projecte. 

 
Atès que posteriorment la Diputació de Barcelona va notificar la necessitat de 

reestructurar l’assignació dels crèdits generats, que va ser aprovada mitjançant el Decret 219/2016. 
 
Vist l’informe de la intervenció general. 
  
Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc conferides 

 
RESOLC 

  
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació del pressupost 11/2016, en concepte de 

generació de crèdit per destinar el producte de la subvenció obtinguda per la Diputació de Barcelona, 
per finançar el crèdit necessari pel desenvolupament del projecte Promoure la Ocupació a la Indústria 
local del Baix Llobregat – 2a Fase, d’acord amb el detall següent: 

 
PRESSUPOST DE DESPESES  

    
Generació de crèdits:  
241 13107 Retribucions personal POIL 2a Fase 58.950,00 
241 16007 SS personal POIL 2a Fase 18.000,00 
241 23107 Despeses de locomoció 4.500,00 
241 22607 Despeses de formació (empreses externes) 77.400,00 
241 22602 Materials de difusió i publicitat 3.000,00 
241 22401 Contractació d'assegurances 800,00 
241 47007 Beques per als alumnes participants 17.000,00 
241 48007 Incentius a les empreses contractants 67.000,00 
  TOTAL DESPESES 246.650,00 

    
    
PRESSUPOST D’INGRESSOS  

   
 46107 DBCN - SUBVENCIÓ POIL 2a FASE 246.650,00 
  TOTAL INGRESSOS 246.650,00 
 

SEGON.- Comunicar el present Decret a l’Àrea de Desenvolupament Estratègic, així com 
a la Intervenció General d’aquesta entitat, pel seu coneixement i efectes. 
 

TERCER.- Donar compte del present Decret a la propera sessió de la Junta de Govern i 
del Ple que se celebrin.” 
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dd) Decret núm. 285/16, de 19 de desembre, relatiu a aprovar la modificació del 
pressupost 12/2016 

 
“Atès que la Diputació de Barcelona, en el marc del catàleg de serveis 2016, ha 

atorgat a l’Àrea de Desenvolupament Estratègic les subvencions següents: 
 

Nom actuació Àrea de la DIBA Programa on 
s’emmarca 

Tipus de 
recurs 

Cost 
total 

Subvenció 
aprovada 

Protocol d'Intervenció 
Estratègica Comarcal 
en polítiques de 
Joventut (PIECJ) 2016 

Àrea d’atenció a 
les persones 

Igualtat i 
ciutadania 

Econòmic 85.753,78 11.656,00 

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 27.000,00 

Accions prèvies – 
Antena CAE 
Calidoscop al Baix 
Llobregat 

Àrea de 
desenvolupament 
econòmic local 

Polítiques de teixit 
productiu 

Econòmic 35.000,00 15.750,00 

 
Atès que, aquests recursos superen els inicialment previstos en  el pressupost per 

l’exercici 2016, el mateix coordinador sol·licita que aquestes subvencions generin els crèdits 
pressupostaris necessaris per atendre les obligacions que descriu en el seu informe. 
 

Vist l’informe del Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic d’aquesta 
entitat. 

Vist l’informe favorable de la Intervenció general. 
  

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

RESOLC 
  

PRIMER.- Aprovar la modificació del pressupost 12/2016, en concepte de generació 
de crèdit, que es detalla tot seguit, de conformitat amb el que estableixen els articles 179 a 181 del 
Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de Llei  Reguladora de les Hisendes 
Locals, els articles 40 a 46 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa la llei anterior en 
matèria pressupostària, i els articles 10 i 11 de les bases d’execució del pressupost de 2016: 
 

 PRESSUPOST DE DESPESES 
 
Generació de crèdits: 
 

337 22602 ACTIVITATS JOVENTUT 1.000,00 
430 22699 PROM. EC. - ACTIVITATS DIVERSES 13.000,00 
    
  TOTAL DESPESES 14.000,00 
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 PRESSUPOST D’INGRESSOS 
 

46102 DBCN - SUBVENCIONS JOVENTUT 1.000,00 
46122 DBCN - SUBVENCIONS PROMOCIÓ ECONÒMICA 13.000,00 

   
 TOTAL INGRESSOS 14.000,00 

 
SEGON.- Donar compte del present Decret a la propera sessió de la Junta de Govern i 

del Ple que se celebrin.” 
 

ee) Decret núm. 286/16, de 19 de desembre, relatiu a acceptar la subvenció 
concedida al Consell Comarcal del Baix Llobregat com entitat promotora del 
projecte de “Ateneu cooperatiu del Baix Llobregat. 

 
“ Vist que per Decret de Presidència núm. 260/2016, de 7 de desembre, es va aprovar 

la sol·licitud de subvenció per al projecte “Ateneu cooperatiu del Baix Llobregat”, per un import total de 
215.000,00€, en el marc de la convocatòria que regula la Resolució TSF/2662/2016, de 22 de 
novembre, per la qual s’obre la convocatòria de subvencions per a projectes generadors d’ocupació i 
de creació de cooperatives i societats laborals, a través de la Xarxa d’ateneus cooperatius, de 
projectes singulars i de projectes de coordinació dins el marc del Programa aracop, en l’exercici 2016. 
 

Vist que en data 15 de desembre de 2016, la Direcció General d’Economia Social, el 
Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
de la Generalitat de Catalunya ha publicat al tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya la proposta de resolució provisional de la convocatòria de subvenció per a projectes 
generadors d’ocupació i de creació de cooperatives i societats laborals, a través de la xarxa d’ateneus 
cooperatius, de projectes singulars i de projectes de coordinació dins del marc del programa aracoop; 
aprovant la resolució del projecte de l’Ateneu cooperatiu del Baix Llobregat per un import total de 
subvenció de 215.000,00 euros i amb el número d’expedient 2016/797. 
 

Vist que en aquesta mateixa resolució provisional es requereix al Consell Comarcal 
del Baix Llobregat un seguit de documentació que cal aportar abans del proper dia 20 de desembre de 
2016, data en la que la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i 
l’Autoempresa han de publicar les resolucions definitives d’atorgament de subvencions. 
 

Vist que d’acord a aquesta modificació de les entitats que formen part de l’Agrupació 
de l’Ateneu cooperatiu del Baix Llobregat, segons consta en l’informe emès pel Coordindor de l’Àrea 
de desenvolupament estratègic en data 19 de desembre de 2016, el pressupost del projecte queda 
distribuït per les diferents entitats d’acord al que es detalla a continuació:  
 

ENTITAT NIF IMPORT SUBVENCIÓ 
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT P0821000G 8.644,00 € 
AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT P0816800G 11.170,00 € 
AJUNTAMENT DE VILADECANS P0830200B 4.025,00 € 
AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT P0819900B 12.500,00 € 
AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT P0807600B 4.160,00 € 
AJUNTAMENT DE VALLIRANA P0829600F 10.216,00 € 
FUNDACIÓ ACCIÓ CONTRA LA FAM G81164105 14.327,50 € 
ASSOCIACIÓ SOCIAL BUSINESS CITY BARCELONA G66854894 5.500,00 € 
CALIDOSCOOP, SCCL F65923385 6.000,00 € 
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CONSULTORIA COOP DE MÀ SCCL F65347841 26.200,00 € 
COOPERATIVA OBRERA DE VIVIENDAS SCCL F-08174906 7.900,00 € 
GRUPS ASSOCIATS PEL TREBALL SOCIOCULTURAL 
(GATS) G62458757 11.000,00 € 

CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT P5800011H 93.357,50 € 
TOTAL SUBVENCIÓ 215.000,00 € 

 
Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de desenvolupament estratègic 

sol·licitant l’acceptació amb caràcter d’urgència, que s’incorpora a l’expedient. 
 
Vist que per Decret de la Presidència d’aquesta entitat número 151/2015, de 24 de 

juliol, s’ha procedit, entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes a la 
Presidència de les corporacions, d’acord amb 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, llevat en cas d’urgència. 

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

RESOLC 
 

PRIMER.-  Acceptar la subvenció concedida al Consell Comarcal del Baix Llobregat 
com entitat promotora del projecte de “Ateneu cooperatiu del Baix Llobregat”, per un import total de 
215.000,00 euros, en el marc de la Resolució TSF/2662/2016,de 22 de novembre, per la qual s’obre la 
convocatòria de subvencions per a projectes generadors d’ocupació i de creació de cooperatives i 
societats laborals, a través de la Xarxa d’ateneus cooperatius, de projectes singulars i de projectes de 
coordinació dins el marc del Programa aracoop, en l’exercici 2016, d’acord amb la distribució de la 
subvenció que consta en la part expositiva del present Decret. 

 
SEGON.- Nomenar com a representant únic de l’Agrupació de l’Ateneu Cooperatiu del 

Baix Llobregat a la senyora Eugènia Garcia Puig, gerent del Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
 

TERCER.- Habilitar les partides pressupostàries corresponents segons la següent 
distribució: 

 
- Despeses de personal (capítol I): 76.901,40 euros 
- Despeses de locomoció: 2.000,00 euros 
- Despeses de funcionament (contractació serveis. Capítol II): 14.456,10 euros 
- Transferències a les entitats que integren l’Agrupació: 121.642,50 euros 

 
QUART.- Sol·licitar que es porti una comptabilitat separada per aquest programa, i les 

partides vagin identificades amb el nom d’Ateneu cooperatiu. 
 

CINQUÈ.- Notificar a les entitats que conformen l’Agrupació de l’Ateneu cooperatiu del 
Baix Llobregat i 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. 
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SISÈ.- Ratificar el present Decret a la propera sessió de la Junta de Govern que se 
celebri.” 

ff) Decret núm. 287/16, de 21 de desembre, relatiu a aprovar la modificació del 
pressupost 13/2016 

 
“Atès que en la Junta de Govern, de 6 de juny de 2016, es va aprovar la subscripció 

d’un conveni de col·laboració específic amb el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 
en relació a la gestió de l’Arxiu comarcal del Baix Llobregat. 
 

Atès que, en data 24 d’octubre de 2016, el conseller del Departament de cultura va 
signar l’esmentat conveni. en què s’explicitava una transferència de 45.000,00€ al Consell Comarcal 
del Baix Llobregat pel finançament del dit arxiu. 
 

Atès que en l’informe de la Coordinadora d’Igualtat de Gènere i Polítiques Socials, de 
18 de novembre de 2016, se sol·licita una modificació del pressupost, en concepte de generació de 
crèdit i de transferència de crèdits entre aplicacions de la mateixa àrea de despesa, per tal de poder  
contractar un servei de neteja i digitalització de la fons vives, dipositada per l’ajuntament de Vallirana 
en l’Arxiu comarcal del Baix Llobregat. 

 
Vist l’informe favorable de la Intervenció general. 
 
Vist el Decret de Presidència núm. 163/2016, de 29 de juliol, i la Resolució de la 

Direcció General d’Administració Local de 7 de novembre de 2016, de nomenament amb caràcter 
accidental de diversos funcionaris en cas d’absència de la Secretària d’aquesta entitat. 
  

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

RESOLC 
  

PRIMER.- Aprovar la modificació del pressupost 13/2016, en concepte de generació 
de crèdit i de transferència de crèdits, que es detalla tot seguit, de conformitat amb el que estableixen 
els articles 179 a 181 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de Llei  
Reguladora de les Hisendes Locals, els articles 40 a 46 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, que 
desenvolupa la llei anterior en matèria pressupostària, i els articles 10 i 11 de les bases d’execució del 
pressupost de 2016: 
 
PRESSUPOST DE DESPESES    
     
Programa 332    

Econòmica Denominació  
Crèdit 
inicial Modificacions Crèdit definitiu 

16000 
SEGURETAT SOCIAL 
ARXIU 1.000,00 -1.000,00 0,00 

22699 ARXIU COMARCAL 24.000,00 21.000,00 45.000,00 
48912 BECA RECERCA 15.000,00 -15.000,00 0,00 

 TOTAL 40.000,00 5.000,00 45.000,00 
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PRESSUPOST D'INGRESSOS    
     
Econòmica Denominació  Prev. Incial Modificacions Prev. Definitiva 

45064 
GENERALITAT MUSEUS I 
ARXIUS COMARCALS 40.000,00 5.000,00 45.000,00 

 TOTAL 40.000,00 5.000,00 45.000,00 
 

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

gg) Decret 288/16, de 21 de desembre, relaltiu a aprovar la modificació del pressupost 
14/2016 
 
“Atès que en la Junta de Govern, de 24 d’octubre de 2016, es va aprovar l’acceptació 

d’una subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya, en relació al finançament del Programa de 
Garantia Juvenil. 
 

Atès que en el mateix acord s’ordena habilitar les aplicacions pressupostàries 
corresponents per la realització del programa, considerant que els 32.000,00€ de la subvenció són per 
a despeses de contractació del personal tècnic. 
 

Vistos l’informe de l’Àrea de RRHH i l’informe favorable de la Intervenció general.  
 
Vist el Decret de Presidència núm. 163/2016, de 29 de juliol, i la Resolució de la 

Direcció General d’Administració Local de 7 de novembre de 2016, de nomenament amb caràcter 
accidental de diversos funcionaris en cas d’absència de la Secretària d’aquesta entitat. 
  

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

RESOLC 
  

PRIMER.- Aprovar la modificació del pressupost 14/2016, 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: 
 
PRESSUPOST DE DESPESES    
     
Programa 337    

Econòmica Denominació  
Crèdit 
Inicial Modificacions Crèdit Definitiu 

13100 
RETRIBUCIONS PERSONAL 
GARANTIA JUVENIL 10.779,72 24.100,00 34.879,72 

16001 ARXIU COMARCAL 4.327,40 7.900,00 12.227,40 
 TOTAL 15.107,12 32.000,00 47.107,12 
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PRESSUPOST D'INGRESSOS    
     

Econòmica Denominació  
Prev. 
Inicial Modificacions Prev. Definitiva 

45062 
GENERALITAT 
GARANTIA JUVENIL 6.400,00 32.000,00 38.400,00 

 TOTAL 6.400,00 32.000,00 38.400,00 
 

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

hh) Decret 289/16, de 21 de desembre, relatiu a atorgar un permís retribuït per unió 
estable de parella, al Sr. Andrés Andrés Jara. 

 
“Vist que el Sr. Andrés Andrés Jara és treballador laboral de la plantilla d’aquest 

Consell Comarcal, amb la categoria de tècnic adscrit a l’Àrea de Desenvolupament Estratègic, on 
desenvolupa les seves tasques com a Coordinador de la referida àrea. 
 

Vist que en data 20 de desembre de 2016, amb registre d’entrada 9244, l’esmentat 
treballador ha presentat una instància a aquest Consell Comarcal, on sol·licita la concessió d’un 
permís retribuït de 15 dies naturals, des del dia 27 de desembre de 2016 fins al 10 de gener de 2017, 
atès que en data 15 de desembre d’enguany va formalitzar una unió estable de parella. 
 

Atès que la sol·licitud del Sr. Andrés està efectivament prevista a l’article 11 de l’Acord 
regulador de les condicions de treball dels/de les empleats/des públics/ques del Consell Comarcal del 
Baix Llobregat per al anys 2015-2019. 
 

Vist l’informe emès per la Responsable del Departament de Recursos Humans i la 
Coordinadora de Serveis Centrals d’aquesta entitat de data 21 de desembre de 2016, amb diligència 
de proposta de la Gerent. 
 

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

HE RESOLT 
 

PRIMER.- Atorgar un permís retribuït per unió estable de parella des del dia 27 de 
desembre de 2016 i fins al dia 10 de gener de 2017, ambdós inclosos, al Sr. Andrés Andrés Jara, amb 
DNI 44.009.408-N, Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic d’aquest Consell Comarcal. 
 

SEGON.- Comunicar el present  Decret a l’esmentat treballador, perquè en tingui 
coneixement i als efectes.” 
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ii) Decret  núm. 290/16, de 21 de desembre, relatiu a aprovar la modificació del 
conveni de col·laboració subscrit amb l’Ajuntament de Molins de Rei i l’AMPA de 
l’Escola Castell Ciuró del municipi de Molins de Rei per a la prestació del servei 
de transport escolar. 

 
“Vist que per Decret de Presidència núm. 141/2015, de 14 de juliol, es va aprovar la 

subscripció d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Molins de Rei i l’AMPA de l’Escola 
Castell Ciuró del municipi de Molins de Rei per a la prestació del servei de transport escolar de la ruta 
NO 136 per al curs escolar 2015-2016, així com els imports que les esmentades entitats havien 
d’aportar a aquest Consell Comarcal en el marc del referit conveni i que eren les següents: 

 
- Ajuntament de Molins de Rei:        9.077,50€ 
- AMPA de l’Escola Castell Ciuró:  27.331,40€ 

 
Atès que el cost total del curs escolar 2015-2016 ha estat finalment de 33.666,65€, el 

qual ha estat inferior al previst inicialment a conseqüència del preu de licitació final. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials d’aquesta entitat en data 21 de desembre, amb diligència de proposta de la Gerència, d’acord 
amb el què es proposa la seva aprovació amb caràcter d’urgència amb la finalitat de realitzar la 
tramitació dins de l’exercici vigent per tal de poder presentar la justificació econòmica a la Diputació de 
Barcelona durant l’any 2016, i no havent sessió de la Junta de Govern prevista prèvia a aquesta data. 

 
Vist el Decret de Presidència núm. 163/2016, de 29 de juliol, i la Resolució de la 

Direcció General d’Administració Local de 7 de novembre de 2016, de nomenament amb caràcter 
accidental de diversos funcionaris en cas d’absència de la Secretària d’aquesta entitat. 
 

Vist que per Decret de la Presidència d’aquesta entitat número 151/02015, de 24 de 
juliol, es va procedir, 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, llevat en cas d’urgència. 
 

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

HE RESOLT 
 

PRIMER.- Avocar puntualment i per aquest cas concret  la competència en matèria 
d’aprovació de convenis privats i interadministratius delegats a favor de la Junta de Govern. 

 
SEGON.- Aprovar la modificació del conveni de col·laboració subscrit amb 

l’Ajuntament de Molins de Rei i l’AMPA de l’Escola Castell Ciuró del municipi de Molins de Rei per a la 
prestació del servei de transport escolar de la ruta NO 136 per al curs escolar 2015-2016, en el sentit 
de modificar les aportacions a realitzar per ambdues entitats que assumeixen el cost total del servei, 
les quals restaran com es detallen a continuació, així com el retorn de les quantitats percebudes si 
procedeix, així  mateix modificar la vigència del conveni fins al 31 de gener de 2017 a l’únic efecte de 
tramitar la referida modificació del conveni; d’acord amb les minuta de modificació de conveni que 
s’adjunta com a annex d’aquest Decret: 
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- Ajuntament de Molins de Rei:        7.706,37€ 
- AMPA de l’Escola Castell Ciuró:  25.960,28€ 
 

TERCER.- Comunicar el present Decret a l’Ajuntament de Molins de Rei i a l’AMPA de 
l’Escola Castell Ciuró, pel seu coneixement i efectes. 
 

QUART.- Ratificar el present  Decret a la propera Junta de Govern que es celebri.” 
 

jj) Decret núm. 291/16, de 22 de desembre, relatiu a aprovar la contractació laboral 
temporal a jornada completa del personal, vinculat a cadascun dels serveis que 
correspongui per entitat, dins del Programa Treball i Formació. 

 
“Vist que per Decret de Presidència núm. 270/2016, de 13 de desembre, es va aprovar 

les bases i la convocatòria, amb els criteris de valoració establerts per aquest Consell Comarcal, per tal 
de seleccionar conjuntament amb el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i els ajuntaments 
participants en els projectes de referència les persones a contractar dins del Programa de Formació i 
Treball de la convocatòria de l’any 2016, per les línies (A, B i C) i els referits projectes. 
 

Atès que per tal d’iniciar el referit programa cal incorporar com a mínim una persona 
participant de cadascuna de les línies A i B abans del dia 31 de desembre del 2016. 
 

Atès que s’ha efectuat el corresponent procés de selecció seguint els criteris establerts 
per la normativa d’aplicació i dels quals s’adjunten les actes corresponents. 
 

Vist l’informe 7/2016 de la Secretaria General, de data 15 de desembre, sobre els 
límits en matèria de contractacions temporals.  
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals d’aquesta entitat en data 
22 de desembre de 2016, amb diligència de proposta de la Gerència. 
 

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

HE RESOLT 
 

PRIMER.- Aprovar la contractació laboral temporal a jornada completa de 37,5 hores a 
la setmana, mitjançant contracte per obra o servei determinat, del personal que es detalla a 
continuació, vinculat a cadascun dels serveis que correspongui per entitat, dins del Programa Treball i 
Formació, LÍNIA A, adreçat a: 
 
LÍNIA A. Persones en situació d’atur no perceptores de prestacions o subsidi per desocupació i 
preferentment més grans de 45 anys. Tindran caràcter prioritari per a les contractacions de durada de 
12 mesos a temps complet, les persones en situació d’atur més grans de 55 anys que hagin exhaurit la 
prestació i/o el subsidi per desocupació i que no tenen la cotització suficient per a que se’ls reconegui 
la pensió de jubilació quan arribin als 65 anys. 
 
La resta de contractacions de durada de 6 mesos a temps complet aniran adreçades prioritàriament a 
les persones aturades entre 45 i 54 anys que hagin exhaurit la prestació i/o subsidi per desocupació. Si 
no hi ha persones més grans de 45 anys podran participar-hi persones menors d’aquesta edat que 
igualment hagin exhaurit la prestació i/o subsidi per desocupació. 
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Línia A Expedient: 
2016/PANP/SPOO/0103 

Nom i cognoms: 
MAYTE JIMÉNEZ RUIZ  
 
NIF: 38109877 G  

Projecte: Projecte comarcal de suport 
administratiu sense atenció al públic- Línia A 
 
Entitat: Consell Comarcal del Baix Llobregat 

 
- S’estableix com a data d’inici del contracte el dia 28 de desembre de 2016, durada de 6 mesos, data 
màxima de finalització el dia 27 de juny del 2017. 
 
Línia A Expedient: 

2016/PANP/SPOO/0103 
Nom i cognoms: 
ROSA Mª FERNANDEZ 
SOLER  
 
NIF: 35046425 Z   

Projecte: Projecte comarcal de suport 
administratiu sense atenció al públic - 
Línia A 
 
Entitat: Consell Comarcal del Baix 
Llobregat 

Línia A Expedient: 
2016/PANP/SPOO/0103 

Nom i cognoms: 
DOLORES MODREGO 
TORRES  
 
NIF: 37320770 G  

Projecte: Projecte comarcal de suport 
administratiu sense atenció al públic 
Línia A 
Entitat: Consell Comarcal del Baix 
Llobregat 

 
- S’estableix com a data d’inici del contracte el dia 10 de gener de 2017, durada de 6 mesos, data 
màxima de finalització el dia 9 de juliol de 2017. 
 
- S’estableix per a la totalitat de les persones seleccionades a la línia A, com a salari 1.000,00€ bruts 
mensuals més la part proporcional de les pagues incloses, segons l’Acord al qual està adherit aquest 
Consell Comarcal de condicions retributives per als participants d’aquests programes, signat entre 
l’ACM-FMC i CCOO-UGT.  
 

SEGON.- Aprovar la contractació laboral temporal a jornada completa de 37,5 hores a 
la setmana, mitjançant contracte per obra o servei determinat, del personal que es detalla a 
continuació, vinculat a cadascun dels serveis que correspongui per entitat, dins del Programa Treball i 
Formació, LÍNIA B, adreçat a: 
 
LÍNIA B. Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur beneficiàries de la renda mínima 
d’inserció. Igualment tindran caràcter prioritari, per a les contractacions de durada de 12 mesos a 
temps complet, les persones en situació d’atur més grans de 55 anys beneficiàries de la renda mínima 
d’inserció i que no tenen la cotització suficient per a que se’ls reconegui la pensió de jubilació quan 
arribin als 65 anys. 
 
Línia B Expedient: 

2016/PRMI/SPOO/0103 
 

Nom i cognoms: 
FOUZIA NOUINOU EL 
HARRAK  
 
NIF: 49531535 T  

Projecte: Projecte comarcal de suport 
en el manteniment de guarda, neteja, 
pintura i jardineria d’equipaments, 
instal·lacions i espais públics. 
Entitat: Ajuntament d’Abrera 

 
- Data d’inici el 30 de desembre de 2016, amb una durada màxima de sis mesos, data final el 29 de juny del 
2017. 
 
- S’estableix per a la totalitat de les persones seleccionades a la línia B, com a salari 1.000,00€ bruts mensuals 
més la part proporcional de les pagues incloses, segons l’Acord al qual està adherit aquest Consell Comarcal de 
condicions retributives per als participants d’aquests programes, signat entre l’ACM-FMC i CCOO-UGT.  
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TERCER.- Aprovar la contractació laboral temporal a jornada completa de 37 h. 30 m. 
a la setmana, mitjançant contracte per obra o servei determinat, del personal que es detalla a 
continuació, vinculat a les tasques de coordinació i suport tècnic del Programa Formació i Treball 
convocatòria 2016, LÍNIA C, amb la categoria de tècnic/a mitjà/ana, amb data d’inici a partir del dia 10 
de gener de 2017 i amb una durada prevista màxima d’un any fins al dia 9 de gener de 2018, i amb un salari 
brut mensual de 1.891,02€ per catorze mensualitats:  
 
Línia C Expedient: 

2016/COOR/SPOO/0103 
Nom i cognoms: 
MARIA ISABEL 
GODOY PEINADO 
 
NIF: 44184759 B 

Coordinació i suport tècnic del 
programa Formació i Treball 
convocatòria 2016. 
Entitat: Consell Comarcal del Baix 
Llobregat 

 
QUART.- Donar d’alta als/a les esmentats/des treballadors/es en el Règim General de la 

Seguretat Social amb el mateix efecte que els contractes, inscrivint aquests a l’Oficina de Treball corresponent. 
 

CINQUÈ.- Aprovar la despesa de 28.576,22€ (LINIA A, Salari brut+seguretat 
social+indemnització per finalització de contracte),  9.525,41€ (LINIA B, Salari brut+seguretat 
social+indemnització per finalització de contracte), 36.027,00€ (LINIA C, Salari brut+seguretat 
social+indemnització per finalització de contracte) + 1.000€ per despeses de desplaçament, que anirà a càrrec 
de les partides pressupostàries habilitades següents: 

 
241 13112 2016/PANP. TREBALL I FORMACIÓ 21.813,91 
241 16012 SS 2016/PANP. TREBALL I FORMACIÓ 6.762,31 

        
241 13113 2016/PRMI TREBALL I FORMACIÓ 7.271,31 
241 16013 SS 2016/PRMI. TREBALL I FORMACIÓ 2.254,10 

        
241 13114 2016/COORD. TREBALL I FORMACIÓ 27.501,53 
241 16014 SS 2016/COORD. TREBALL I FORMACIÓ 8.525,47 
241 23176 LOCOMOCIÓ TREBALL I FORMACIÓ 1.000,00 

 
SISÈ.- Comunicar el present Decret als interessats, així com al Servei d’Ocupació de 

Catalunya. 
 

SETÈ.-  Informar del present Decret a la representació del personal laboral d’aquest 
Consell Comarcal. 

 
VUITÈ.-  Donar compte del present Decret a la propera sessió plenària que se celebri.” 

 
kk) Decret núm. 292/16, de 22 de desembre, relatiu a ordenar el pagament de la 

factura a l’empresa CISEC, S.C.C.L. en concepte de prestació del servei 
d’assessoria de mobilitat internacional per a joves. 

 
“Vist que per Decret de Presidència núm. 162/2014,  de 31 d’octubre, es va aprovar 

l’inici de l’expedient per a l’adjudicació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, del contracte 
per a la realització del servei d’assessoria de mobilitat internacional per a joves a municipis del Baix 
Llobregat; i que per Decret de Presidència núm. 202/2014, de 18 de desembre, es va adjudicar el referit 
contracte a l’empresa CISEC, S.C.C.L. per un import total, IVA exempt, de 9.195,00€. 
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Atès que en data 30 de març de 2015 l’empresa CISEC, S.C.C.L. va comunicar a 
aquesta entitat l’acord de dissolució de la cooperativa a través d’un procés de liquidació, motivat per la 
impossibilitat de fer front als impagaments dels organismes públics amb els qui manté relacions 
contractuals degut a la capacitat financera de l’entitat. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 76/2015, d’11 de maig, es va aprovar la 
resolució, de mutu acord, del contracte subscrit amb l’empresa CISEC, S.C.C.L. per a la realització del 
servei d’assessoria de mobilitat internacional per a joves a municipis del Baix Llobregat per a l’any 
2015. 
 

Atès que com l’esmentada empresa no havia presentat cap factura per la prestació del 
servei durant el primer trimestre de l’any 2015 ni per la part proporcional del segon trimestre, aquesta 
entitat li va requerir la seva presentació; la qual ha presentat finalment una factura per import de 
3.575,83€ que correspon al servei realitzat des del dia 1 de gener al dia 20 de maig de 2015. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat, amb diligència de proposta de la Gerència, en data 22 de desembre de 2016, que 
s’incorpora a l’expedient. 

 
Vist el Decret de Presidència núm. 163/2016, de 29 de juliol, i la Resolució de la 

Direcció General d’Administració Local de 7 de novembre de 2016, de nomenament amb caràcter 
accidental de diversos funcionaris en cas d’absència de la Secretària d’aquesta entitat. 
 

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

HE RESOLT 
 

PRIMER.- Ordenar el pagament de la factura per import de 3.575,83€ a l’empresa 
CISEC, S.C.C.L. en concepte de prestació del servei d’assessoria de mobilitat internacional per a 
joves, corresponent al període de l’1 de gener al 20 de maig de 2015. 

 
SEGON.- La factura s’imputarà al document comptable AD núm. 220150000002 previ 

a la seva incorporació per la part del seu import, restant la diferència anul·lada definitivament. 
 
TERCER.- Aprovar la devolució de la garantia definitiva per import de 459,75€ a 

l’empresa CISEC, S.C.C.L., adjudicatària del contracte per a la realització del servei d’assessoria de 
mobilitat internacional per a joves a municipis del Baix Llobregat. 
 

QUART.- Comunicar el present Decret a l’empresa CISEC, S.C.C.L. i als cinc 
ajuntaments participants en el servei d’assessoria de mobilitat de l’any 2015 (Castelldefels, Gavà, El 
Prat de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts i Viladecans), perquè en tinguin coneixement i als efectes.” 
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ll) Decret núm. 293/16, de 22 de desembre, relatiu a adjudicar el contracte de 

subministrament de 20 equips informàtics a l’empresa  ABAST SYSTEMS,.S.L. 
 

“Vist que el Departament d’Informàtica d’aquest Consell Comarcal, dins del programa 
d’actualització progressiu que està efectuant, té previst la substitució de 20 equips informàtics de perfil 
usuari, i atès que és necessari l’adquisició de 20 equips model HP ProOne 400 G2 i5; d’acord amb 
l’informe emès pel Responsable d’Informàtica i Noves Tecnologies d’aquesta entitat en data 12 de 
desembre de 2016, que s’incorpora a l’expedient. 
 

Vist que a aquest efecte es van elaborar uns Plecs de clàusules administratives 
particulars i de condicions tècniques que regulen l’adjudicació del contracte menor per al 
subministrament de 20 equips informàtics de perfil usuari HP ProOne 400 G2 i5 per aquest Consell 
Comarcal. 

 
Atès que les propostes rebudes dins d’aquest termini han estat de les següents 

empreses: 
 
- ABAST SYSTEMS 
- ICOT  
- INFORDISA 
- SERTEC 
- TECMAN 
- SENYUM  
 

Atès que un cop aplicats els criteris de valoració de les ofertes fixats a la clàusula 8 
dels Plecs de condicions i requisits tècnics, el resultat del procés de valoració és el que es detalla a 
continuació:  
 
Empresa Preu 

Licitació 
sense IVA 

Oferta 
Econòmica 
sense IVA 

Anys de 
garantia 
addicionals 

Punts per 
oferta 
econòmica 

Punts per 
garantia 
addicional 

TOTAL 
VALORACIÓ 

ABAST 
SYSTEMS 

14.707,44 12.240,00 1 100 5 105,00 punts 

ICOT 14.707,44 12.600,00 3 85,41 15 100,41 punts 
INFORDISA 14.707,44 12.791,36 3 77,65 15 92,65 punts 
SERTEC 14.707,44 13.800,00 3 36,78 15 51,78 punts 
TECMAN 14.707,44 13.800,00 3 36,78 5 41,78 punts 
SENYUM 14.707,44 14.500,00 1 8,41 5 13,41 punts 
 

Vist que d’acord a aquestes valoracions i comprovat que compleix amb les condicions 
dels Plecs, es valora com a oferta més avantatjosa la presentada per l’empresa ABAST SYSTEMS, 
S.L. 
 

Vist que es tracta d’un contracte classificat com a menor, segons els criteris del vigent 
Text refós de la Ley de Contratos del Sector Público. 
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Vist l’informe emès pel Responsable d’Informàtica i Noves Tecnologies d’aquesta 
entitat en data 22 de desembre de 2016, amb el v-i-p de la Tècnica de Secretaria i de l’Interventor, i 
diligència de proposta de la Gerència. 

 
Vist el Decret de Presidència núm. 163/2016, de 29 de juliol, i la Resolució de la 

Direcció General d’Administració Local de 7 de novembre de 2016, de nomenament amb caràcter 
accidental de diversos funcionaris en cas d’absència de la Secretària d’aquesta entitat. 
 

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

HE RESOLT 
 

PRIMER.- Adjudicar el contracte menor de subministrament de 20 equips informàtics 
de perfil usuari HP ProOne 400 G2 i5 per al Consell Comarcal del Baix Llobregat a l’empresa que ha 
presentat l’oferta més avantatjosa, ABAST SYSTEMS, S.L., amb NIF B59104612. 
 

SEGON.- El preu total d’adjudicació és de 12.240,00€ sense IVA, 14.810,40€ amb el 
21% d’IVA inclòs. 

 
La despesa es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 920.63600 del pressupost vigent 
de l’entitat. 

 
TERCER.- El subministrament dels 20 equips informàtics de referència es regirà per 

les condicions establertes als Plecs de clàusules administratives particulars i de condicions tècniques 
que regulen l’adjudicació del contracte menor per al subministrament de 20 equips informàtics de perfil 
usuari HP ProOne 400 G2 i5 per aquest Consell Comarcal. 
 

QUART.- Notificar aquest Decret a l’empresa ABAST SYSTEMS, S.L., així com a la 
resta d’empreses licitadores, pel seu coneixement i efectes.” 

 
mm) Decret núm. 294/16, de 22 de desembre, relatiu a aprovar el pagament a 

les empreses que realitzin contractació en el marc del projecte «Promoure 
l'ocupació a la indústria local del Baix Llobregat- 2ª fase”: 

 
“Vist que en data 24 de març de 2016 la Diputació de Barcelona va publicar al BOPB 

un anunci sobre la convocatòria 2016-17 per a l'atorgament de subvencions en règim de concurrència 
competitiva per promoure l'ocupació a la indústria local, sent l’objecte finançar projectes locals de 
millora de l’ocupabilitat i d’inserció de persones que tenen especials dificultats d’inserció, preferentment 
joves, majors de 45 anys i aturats de llarga durada, en sectors d’activitat econòmica industrial 
fortament consolidats al territori i/o amb perspectives de creixement. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 69/2016, de 26 d’abril, es va aprovar la 
sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per a la realització del projecte “Promoure 
l’ocupació a la indústria local al Baix Llobregat – 2a. Fase”, dins la referida convocatòria de 
subvencions; i que per Decret de Presidència núm. 162/2016, de a 28 de juliol, es va acceptar la 
referida subvenció. 
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Vist que en la fase 3 l’esmentat projecte contempla subvencionar a empreses que 

contractin a alguna de les persones participants en el projecte  i que per acord de la Junta de Govern 
de data 26 de setembre de 2016 es van aprovar  les bases de la convocatòria de les subvencions a 
empreses, entitats sense ànim de lucre i persones autònomes ubicades en la comarca del Baix 
Llobregat per a la contractació de persones participants en el projecte “Promoure l’ocupació a la 
indústria local del Baix Llobregat – 2a. Fase”, així com les “Bases reguladores per a la sol·licitud i 
l’atorgament de subvencions a empreses, entitats sense ànim de lucre i persones autònomes ubicades 
en la comarca del Baix Llobregat, que realitzin contractació en el marc del referit projecte que han de 
regir-la, que han estat publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 14 d’octubre 
d’enguany. 

 
Vist que les següents empreses han presentat una sol·licitud de subvenció pels 

imports que tot seguit es detallen, d’acord a les referides bases i convocatòria d’ajuts: 
 

- Sentits del Born, S.L.: import de sol·licitud de 4.800,00€ per a la contractació de dues 
persones. L’import per persona és de 2.400,00€ (400,00€ per mes amb la durada màxima de 
sis mesos, els dos contractes efectuats són indefinits). 

- Olis singulars, S.L.: import de sol·licitud de 2.400,00€ per a la contractació d’una persona 
(400,00€ per mes amb una durada màxima de sis mesos, el contracte té una durada de dotze 
mesos). 

- Oven’s Time Pan Ingles, S.L.: import de sol·licitud de 1.800,00€ per a la contractació d’una 
persona (300,00€ per mes amb una durada màxima de sis mesos, el contracte té una durada 
de sis mesos i una jornada laboral del 75%). 

 
Atès que les tres empreses compleixen els criteris fixats a les mencionades bases, 

segons consta a l’expedient. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat, amb diligència de proposta de la Gerència, en data 22 de desembre de 2016. 

 
Vist el Decret de Presidència núm. 163/2016, de 29 de juliol, i la Resolució de la 

Direcció General d’Administració Local de 7 de novembre de 2016, de nomenament amb caràcter 
accidental de diversos funcionaris en cas d’absència de la Secretària d’aquesta entitat. 
 

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

HE RESOLT 
 

PRIMER.- Aprovar el pagament a les empreses que tot seguit es relacionen i dels 
imports que es detallen en concepte d’incentiu a la contractació, d’acord al que fixen les “Bases 
reguladores per a la sol·licitud i l’atorgament de subvencions a empreses, entitats sense ànim de lucre 
i persones autònomes ubicades en la comarca del Baix Llobregat, que realitzin contractació en el marc 
del projecte «Promoure l'ocupació a la indústria local del Baix Llobregat- 2ª fase”: 

 
- Sentits del Born, S.L.: 4.800,00€ 
- Olis singulars, S.L.: 2.400,00€ 
- Oven’s Time Pan Ingles, S.L.: 1.800,00€ 
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SEGON.- Notificar aquest Decret a la Diputació de Barcelona i als ajuntaments 
participants en el referit projecte, així com a les tres empreses a les que se’ls ha aprovat l’ajut 
d’incentiu a la contractació, perquè en tinguin coneixement i als efectes.” 
 

nn) Decret núm. 295/16, de 22 de desembre, relatiu a aprovar l’atorgament de les 
beques per l’assistència i aprofitament i el seu pagament a les persones que han 
assistit al curs de formació de “Atenció al client”. 
 
“Vist que en data 24 de març de 2016 la Diputació de Barcelona va publicar al BOPB 

un anunci sobre la convocatòria 2016-17 per a l'atorgament de subvencions en règim de concurrència 
competitiva per promoure l'ocupació a la indústria local, sent l’objecte finançar projectes locals de 
millora de l’ocupabilitat i d’inserció de persones que tenen especials dificultats d’inserció, preferentment 
joves, majors de 45 anys i aturats de llarga durada, en sectors d’activitat econòmica industrial 
fortament consolidats al territori i/o amb perspectives de creixement. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 69/2016, de 26 d’abril, es va aprovar la 
sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per a la realització del projecte “Promoure 
l’ocupació a la indústria local al Baix Llobregat – 2a. Fase”, dins la referida convocatòria de 
subvencions; i que per Decret de Presidència núm. 162/2016, de a 28 de juliol, es va acceptar la 
referida subvenció. 
 

Atès que dins de l’eix 3 l’esmentat projecte es contempla la possibilitat d’atorgar 
beques a les persones que participin en els diferents cursos de formació així com en la realització de 
pràctiques no laborals en empreses. 
 

Vist que per acord de la Junta de Govern de 24 d’octubre de 2016 es van aprovar les 
“Bases reguladores per l’atorgament de beques a les persones participants en el projecte Promoure 
l’ocupació a la indústria local del Baix Llobregat – Fase 2, per l’assistència i aprofitament als cursos de 
formació i la realització de pràctiques no laborals en empreses i entitats sense ànim de lucre”, que 
contemplen els requisits i les característiques que han de tenir les persones beneficiàries per poder 
optar a aquestes beques, així com el procediment per a la seva sol·licitud, i que tenen una dotació 
econòmica total de 17.000,00€; i que han estat publicades al BOPB de data 8 de novembre de 2016. 
 

Vist que a data d’avui s’ha realitzat el curs “Atenció al client” en les dates compreses 
entre el 9 i 16 de desembre de 2016, segons consta a l’expedient. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat, amb diligència de proposta de la Gerència, en data 22 de desembre de 2016. 

 
Vist el Decret de Presidència núm. 163/2016, de 29 de juliol, i la Resolució de la 

Direcció General d’Administració Local de 7 de novembre de 2016, de nomenament amb caràcter 
accidental de diversos funcionaris en cas d’absència de la Secretària d’aquesta entitat. 
 

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

HE RESOLT 
 

PRIMER.- Aprovar l’atorgament de les beques per l’assistència i aprofitament i el seu 
pagament a les següents persones que han assistit al curs de formació de “Atenció al client”, d’acord 
amb el que es detalla: 
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NOM COGNOM 
1 

COGNOM 
2 DNI CURS 

SUPERAT 
DIES 

ASSISTENCIA 
IMPORT 

BECA/DIA 
TOTAL 
BECA 

José Antonio Tarifa Bermúdez 38554734H SI 6 5 € 30€ 
Francisco 
José Arjona Morente 37325293L SI 6 5 € 30€ 

Soranyeli Gutiérrez de la Cruz 49782608M SI 6 5 € 30€ 
Alexis  Beltrán  Sopó 39398665X SI 6 5 € 30€ 
Alejandro Jiménez Vidal 44415284F SI 6 5 € 30€ 
Marcial Hernández Vargas 33969051Y SI 5 5 € 25€ 
Ricard Yuste Escrivà 46619237P SI 5 5 € 25€ 
Ramón Sebastián Mínguez 35012743G SI 5 5€ 25€ 
Óscar Gutiérrez Amor 52460812C SI 6 5€ 30€ 
Alejandro Garcia Melgar 47876057Q SI 5 5€ 25€ 

 
Els imports a pagar estan calculats d’acord a les pautes fixades a les “Bases reguladores per 
l’atorgament de beques a les persones participants en el projecte Promoure l’ocupació a la indústria 
local del Baix Llobregat – Fase 2, per l’assistència i aprofitament als cursos de formació i la realització 
de pràctiques no laborals en empreses i entitats sense ànim de lucre”. 
 

SEGON.- Notificar aquest Decret a la Diputació de Barcelona i a les persones 
beneficiàries de les beques, perquè en tinguin coneixement i als efectes.” 
 

oo) Decret núm. 296/16, de 28 de desembre, relatiu a aprovar la relació valorada de 
partides imputables al Servei de Control de Mosquits - 2016 com a justificació de 
l’actuació corresponent al període 01/01/16-22/12/16 
 
"Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat, com a conseqüència de la 

transferència de serveis produïda a  partir de l’extinció de la Corporació Metropolitana, en virtut del 
Decret 5/88, de 13 de gener (DOGC. Núm. 942, de 22 de gener de 1988), va  assumir el Servei de 
Control de Mosquits que es presta en règim de gestió directa, amb caràcter comarcal des de 1989 fins 
a l’actualitat. 
 

Vist que per acord de la Junta de Govern de data 19 de desembre de 2016 s’ha 
aprovat la subscripció d’un conveni amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya de 
col·laboració en la prevenció i el control poblacional de mosquits a la comarca del Baix Llobregat 
durant l’any 2016 mitjançant el Servei de Control de Mosquits del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, sent l’aportació del Departament de Salut de 170.000,00€, que suposa un 23,45% de 
l’import del SCM previst per a 2016 que ascendeix a 725.089,8€. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics d’aquesta entitat, amb 
diligència de proposta de la Gerència, en data 22 de desembre de 2016, que s’adjunta a l’expedient, 
proposant l’aprovació de la justificació del Servei de Control de Mosquits de l’any 2016 (import i 
documentació relacionada) per tal de justificar les despeses i la subvenció del Departament de Salut 
de la Generalitat de Catalunya atorgada a aquesta anualitat del servei, corresponent al període 
01/01/16-22/12/16. 

 
Vist que per Decret de Presidència núm. 151/2015, de 24 de juliol, la Presidència 

podrà exercir, per raons d’urgència, les competències de la Junta de Govern, donant compte a l’òrgan 
competent als efectes de ratificació. 
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Vist el Decret de Presidència núm. 163/2016, de 29 de juliol, i la Resolució de la 
Direcció General d’Administració Local de 7 de novembre de 2016, de nomenament amb caràcter 
accidental de diversos funcionaris en cas d’absència de la Secretària d’aquesta entitat. 
 

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

HE RESOLT 
 

PRIMER.- Aprovar la relació valorada de partides imputables al Servei de Control de 
Mosquits - 2016 per un import de 675.994,39€ com a justificació de l’actuació corresponent al període 
01/01/16-22/12/16, formada per les següents partides: 
 
● Despeses directes 545.239,09€  
 
El desglossament general d’aquest import és el següent:  
 

Partida Descripció 
Import 
justificat 

311-PROTECCIO DE LA SALUBRITAT PÚBLICA   
12003 SOUS DEL GRUP C1 15.452,44 
12004 SOUS DEL GRUP C2 9.514,51 
12100 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ 8.280,23 
12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC 11.290,58 
13000 RETRIBUCIÓ PERSONAL LABORAL 292.520,40 
13002 ALTRES REMUNERACIONS 4.823,55 
13100 RETRIBUCIONS PEONS 34.735,91 
16000 SEGURETAT SOCIAL SCM 96.677,68 

  TOTAL CAPÍTOL 1 473.295,30 
20300 LLOGUER DE VESTIDORS 2.178,00 
21200 REPARACIÓ, MANTEN. EDIFICS I CONSTRUCCIONS 744,15 
21300 REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSER MAQUINÀRIA 397,55 
21400 REPARACIÓ I MANTENIMENT DE VEHICLES 12.962,85 
22000 MATERIAL D'OFICINA 1.812,44 
22103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS 4.644,09 
22109 ALTRES SUBMINISTRAMENTS 27.033,39 
22201 COMUNICACIONS I CORREUS 1.679,09 
22400 ASSEGURANCES 6.828,64 
22500 TRIBUTS 2.086,69 
22699 ALTRES DESPESES DIVERSES 4.306,91 
22700 NETEJA 1.599,08 
23101 DIETES I LOCOMOCIÓ SCM 2.053,01 

  TOTAL CAPÍTOL 2 68.325,89 
62600 EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ 2.873,75 
64100 APLICACIONS INFORMÀTIQUES 744,15 

  TOTAL CAPÍTOL 6 3.617,90 
  TOTAL DESPESES DIRECTES DEL SCM-2016 545.239,09 

 
El detall de partides i despeses  s’adjunta com a annex 1 al present Decret, que s’imputen al 100 % a 
la justificació del Servei de Control de Mosquits-2016. 
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● Despeses indirectes 130.755,30€, corresponents a:  
 
▪ Despeses de personal general per import de 130.755,30€, corresponents a les imputacions parcials 
percentuals dels treballadors/es del Consell Comarcal del Baix Llobregat i a les partides que es 
detallen a continuació: 
 
Treballador/a Departament Categoria Cost empresarial 

anual € 
Percentatge Total € 

imputats 

Ana Gómez Secretaria Administrativa 34.622,31 8,33% 2.884,04 
Zaida de la Hera Secretaria Secretària 64.989,59 25,00% 16.247,40 
Lluís González Secretaria Cap serveis jurídics 72.308,30 8,33% 6.023,28 
Cristina Rizzo Tresoreria Tresorera 48.289,84 8,33% 4.022,54 
José Luis Sanz Intervenció Tècnic superior 15.611,59 8,33% 1.300,45 
Francesc Roldán Intervenció Interventor 12.853,36 8,33% 1.070,68 
Eva Ramírez Intervenció Administrativa 31.667,00 8,33% 2.637,86 
Josep Sancho Intervenció Tècnic superior 26.733,91 8,33% 2.226,93 
Josep Sancho Intervenció Tècnic superior 5.414,27 8,33% 451,01 
Rosa Ciruela R. Humans Administrativa 53.883,50 31,00% 16.703,89 
Javier Porras Informàtica Tècnic mig 51.378,81 8,33% 4.279,85 
David López Informàtica Tècnic mig 50.274,69 8,33% 4.187,88 
Encarna Galán Informàtica Tècnic auxiliar 29.186,32 8,33% 2.431,22 
Rosa Pérez Serveis 

centrals 
Tècnic mig 70.312,68 33,00% 23.203,18 

Montserrat Ruiz Serveis 
centrals 

Administrativa 41.383,32 16,66% 6.894,46 

Antonio Juárez Serveis tècnics Capatàs 36.940,02 16,66% 6.154,21 
Rubén González Serveis tècnics Tècnic mig 37.240,93 16,66% 6.204,34 
Alfredo Santín Serveis tècnics Tècnic mig 72.218,38 33,00% 23.832,07 
    Total imputació personal general 130.755,30 

 
PARTIDA         
 PRESSUP.   CONCEPTE       
 PERSONAL CCBLL      Treballador/a  

  FUNCIONARIS GRUP A1    FUNCIONARIS/IES GRUP 
A1 INCLOSOS 

 

 920.12000   SOUS DEL GRUP A1    José Luis Sanz  
 920.12006   TRIENNIS     Zaida de la Hera  
 920.12100   COMPLEMENT DE DESTINACIÓ   Lluís González  
 920.12101   COMPLEMENT ESPECÍFIC    Francesc Roldán  
 920.15000   PRODUCTIVITAT      
 920.23120   LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL       
 920.16000   SEGURETAT SOCIAL      
 Dep. 105        

  FUNCIONARIS GRUP C1    FUNCIONARIS/IES  GRUP 
C1 INCLOSOS 

 

 920.12003   SOUS DEL GRUP C1    Cristina Rizzo  
 920.12006   TRIENNIS       
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 920.12100   COMPLEMENT DE DESTINACIÓ     
 920.12101   COMPLEMENT ESPECÍFIC      
 920.23120   LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL       
 920.16000   SEGURETAT SOCIAL      
 Dep. 106        

  SERVEIS CENTRALS    TREBALLADORS/ES 
SERVEIS CENTRALS 
INCLOSOS 

 

 920.13000   RETRIBUCIONS BÀSIQUES    Alfredo Santín Eva Ramírez 
 920.13002   ALTRES REMUNERACIONS+ C ESPECIFIC   Ana Gómez Montse Ruiz 
 920.15100   GRATIFICACIONS - FIRES    Antonio Juárez Javier Porras 
 920.23120   LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL    Rubén González Rosa Pérez 
 920.23300   ALTRES INDEMNITZACIONS     David López Rosa Ciruela 
 920.16000   S.S. PERSONAL LABORAL S.C.    Encarna Galán Josep Sancho 
 Dep. 004        

 
Que es detallen a l’annex 2 que s’adjunta a l’expedient.  
 
▪ Resum general: 
 
RESUM GENERAL SCM-2016 (Període 01/01/16-22/12/16) € 
Despeses directes   
311-PROTECCIÓ DE LA SALUBRITAT PÚBLICA 545.239,09 
Despeses indirectes   
920-ADMINISTRACIÓ GENERAL   
Imputació de personal general 130.755,30 
TOTAL JUSTIFICAR SCM 2016 (Període 01/01/16-
22/12/16) 675.994,39 

 
SEGON.- Aprovar la imputació del personal general següent al Servei de Control de 

Mosquits-2016, d’acord amb els percentatges que es detallen i que s’aplicaran sobre el cost 
empresarial del/de la treballador/a: 
 
Treballador/a Departament Categoria Percentatge 
Ana Gómez Secretaria Administrativa 8,33% 
Zaida de la Hera Secretaria Secretària 25,00% 
Lluís González Secretaria Cap serveis jurídics 8,33% 
Cristina Rizzo Tresoreria Tresorera 8,33% 
José Luis Sanz Intervenció Tècnic superior 8,33% 
Francesc Roldán Intervenció Interventor 8,33% 
Eva Ramírez Intervenció Administrativa 8,33% 
Josep Sancho Intervenció Tècnic superior 8,33% 
Josep Sancho Intervenció Tècnic superior 8,33% 
Rosa Ciruela R. Humans Administrativa 31,00% 
Javier Porras Informàtica Tècnic mig 8,33% 
David López Informàtica Tècnic mig 8,33% 
Encarna Galán Informàtica Tècnic auxiliar 8,33% 
Rosa Pérez Serveis centrals Tècnic mig 33,00% 
Montserrat Ruiz Serveis centrals Administrativa 16,66% 
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Antonio Juárez Serveis tècnics Capatàs 16,66% 
Rubén González Serveis tècnics Tècnic mig 16,66% 
Alfredo Santín Serveis tècnics Tècnic mig 33,00% 

 
TERCER.- Aprovar la imputació a la justificació de la subvenció atorgada pel 

Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya sobre el total de l’import de 675.994,39€, aprovat 
a l’Acord Primer d’aquest Decret. 
 

QUART.- Aprovar la justificació mitjançant certificats de despeses i imputacions per a 
la justificació de la subvenció atorgada pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, 
d’acord amb el format detallat a l’annex 3 que s’adjunta a l’expedient. 
  

CINQUÈ.- Comunicar el present Decret al Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya, perquè en tingui coneixement i als efectes. 
 

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

 
pp) Decret núm. 297/16, de 29 de desembre, relatiu a aprovar la modificació del 

pressupost 15/2016 
 
“Vist que el Ple, en sessió de caràcter ordinària celebrada el dia 26 de setembre de 

2016, va aprovar l’adhesió al conveni marc de col·laboració i cooperació amb entitats locals, en relació 
a actuacions dels seus Serveis bàsics d'Atenció Social destinades a la cancel·lació de deutes per 
subministraments bàsics d'aigua, llum i gas de persones físiques i unitats familiars en situació de 
pobresa energètica, subscrit entre l'Agència Catalana del Consum (ACC), el Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies, l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, la Federació de Municipis de 
Catalunya, en representació pròpia i dels Ajuntaments dels municipis de l’Àrea Bàsica del Baix 
Llobregat que a continuació es relacionen: Abrera, Castellví de Rosanes, Collbató, Corbera, Santa 
Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat i Vallirana. 

 
Vist que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 

Catalunya va aprovar, el 28 de setembre de 2016, el Contracte programa per a la coordinació, la 
cooperació i la col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat, en matèria de serveis 
socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques de igualtat per al període 2016-2019. 

 
Atès que, tal com manifesta la Coordinadora de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials en 

l’informe de 13 de desembre de 2016, en la fitxa 1 de l’esmentat document s’explicitava l’aportació de 
83.220,00€ al Consell Comarcal, per atendre necessitats puntuals d’alimentació, higiene personal, i 
altres necessitats bàsiques, així com de subministraments bàsics d’aigua, llum i gas d’unitats familiars 
en situació de pobresa energètica. 

 
Atès que aquests ajuts es distribuiran entre els diversos ajuntaments de l’àrea bàsica 

de serveis socials en què el Consell Comarcal del Baix Llobregat presta els seus serveis, de la manera 
que s’estableixi en els convenis que s’hi signen. 

 
Vist el Decret de Presidència núm. 163/2016, de 29 de juliol, i la Resolució de la 

Direcció General d’Administració Local de 7 de novembre de 2016, de nomenament amb caràcter 
accidental de diversos funcionaris en cas d’absència de la Secretària d’aquesta entitat. 
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Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc conferides 
 

RESOLC 
  

PRIMER.- Aprovar la modificació del pressupost 15/2016, 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: 

 
 

PRESSUPOST DE DESPESES  
    
Generació de crèdits:  
231 46271 Generalitat - Ajuts Urgències Socials 83.220,00 
  TOTAL DESPESES 83.220,00 

    
PRESSUPOST D’INGRESSOS  

      
  45008 GC- Ajuts urgències socials 83.220,00 
  TOTAL INGRESSOS 83.220,00 

 
SEGON.- Comunicar aquest Decret al servei gestor, així com 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.” 

 
qq) Decret núm. 298/16, de 29 de desembre, relatiu a aprovar la segona pròrroga del 

contracte i les modificacions subscrites amb l’empresa ““EMPRESA 
AUTOCARES CER, S.A.” Y AUTOCARES DEL NORESTE, S.A.”, UNIÓN 
TEMPORAL DE EMPRESAS, UTE NORESTE Y CERSA 5” per a la realització del 
servei de transport adaptat fix. 
 
“Vist que per acord de la Junta de Govern del Patronat Comarcal de Serveis a la 

Persona del Baix Llobregat de data 22 de juliol de 2013, es va aprovar l’inici de l’expedient 
d’adjudicació per procediment obert no harmonitzat i tramitació ordinària, per a l’adjudicació del 
contracte de diversos serveis de transport adaptat fix per a persones amb mobilitat reduïda de la 
comarca del Baix Llobregat per anar a diferents centres del Baix Llobregat i del Barcelonès, lots núms. 
1, 2, 3 i 4, així com l’inici de l’expedient d’adjudicació per procediment obert no harmonitzat i tramitació 
ordinària, per a l’adjudicació del contracte de prestació del servei de transport adaptat esporàdic per a 
persones amb mobilitat reduïda de la comarca del Baix Llobregat; així també els Plecs de clàusules 
econòmiques i administratives particulars i els Plecs de prescripcions tècniques, reguladors d’ambdós 
contractes. 
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Vist que el Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat per Decrets 
de Presidència núm. 2/2014, de 9 de gener, i 29/2013 de data 23 de desembre, va aprovar 
l’adjudicació a l’empresa ““EMPRESA AUTOCARES CER, S.A.” Y AUTOCARES DEL NORESTE, 
S.A.”, UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, Ley 18/1982, de 26 de mayo, UTE NORESTE Y CERSA 
5” dels lots núms. 2 i 4 del contracte del transport adaptat fix i del contracte del transport adaptat 
esporàdic, respectivament; contractes que es van iniciar l’1 de febrer de 2014, amb una durada de dos 
anys. 

Atès que la clàusula 8 dels Plecs de clàusules econòmiques i administratives 
particulars reguladors de les licitacions dels contractes de referència estipulen que els contractes es 
podran prorrogar d’any en any fins a un màxim de dos anys, per acord de l’òrgan de contractació, i es 
prorrogaran les rutes que siguin necessàries en el cas del contracte del transport adaptat fix.  
 

Atès que per acord de la Junta de Govern del Patronat Comarcal de Serveis a la 
Persona del Baix Llobregat de data 21 de desembre de 2015 es va aprovar la primera pròrroga dels 
contractes de referència d’un any a partir de l’1 de febrer de 2016. 

 
Vist que en el decurs de la vigència del contracte del transport adaptat fix, l’Ajuntament 

del Prat de Llobregat ha realitzat petició d’ampliació dels serveis que està rebent en l’àmbit del 
transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda, en el sentit d’ampliar l’itinerari de la ruta 2.06 
del Lot núm. 2 per tal de poder atendre el transport de 8 persones grans que han de ser transportades 
al Centre de Dia 1r de Maig del mateix municipi, a partir del dia 1 de febrer de 2017; i que el servei de 
transport de l’esmentada ruta l’està prestant l’empresa ““EMPRESA AUTOCARES CER, S.A.” Y 
AUTOCARES DEL NORESTE, S.A.”, UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, Ley 18/1982, de 26 de 
mayo, UTE NORESTE Y CERSA 5”. 
 

Atès la clàusula 35 del Plec de clàusules administratives particulars i econòmiques, 
regulador d’aquest contracte, que estableix la possibilitat de modificar el contracte per raons d’interès 
públic, que és el cas segons consta en l’informe emès per la Coordinadora del Servei de Transport 
Adaptat d’aquesta entitat, i que la referida modificació no supera el 10% del preu del contracte segons 
consta a l’expedient. 

 
Atès el que s’estableix a l’article 219 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 atesa la 
necessitat d’aquesta sol·licitud, segons consta en l’expedient, s’ha considerat convenient modificar el 
referit contracte subscrit amb l’empresa““EMPRESA AUTOCARES CER, S.A.” Y AUTOCARES DEL 
NORESTE, S.A.”, UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, Ley 18/1982, de 26 de mayo, UTE NORESTE 
Y CERSA 5”, en el sentit d’incorporar l’ampliació sol·licitada per l’Ajuntament del Prat de Llobregat. 

 
Vist que el Ple del Consell Comarcal del Baix Llobregat, en sessió celebrada el dia 15 

de febrer de 2016, va aprovar la dissolució de l’organisme autònom Patronat Comarcal de Serveis a la 
Persona del Baix Llobregat amb efectes del dia 1 de maig de 2016. 

 
Vist els informes emesos per la Coordinadora del Servei de Transport Adaptat 

d’aquesta entitat en data 28 de desembre de 2016, que s’adjunten a l’expedient. 
 

Atès que no hi ha previst sessió de la Junta de Govern i que és necessari, segons 
consta en l’expedient, aprovar la pròrroga dels referits contractes, es considera convenient aprovar-ho 
per Decret de Presidència, ratificant-lo en la propera sessió de la Junta de Govern que se celebri. 
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Vist que per Decret de Presidència núm. 151/2015, de 24 de juliol, la Presidència podrà 

exercir, per raons d’urgència, les competències de la Junta de Govern, donant compte a l’òrgan competent als 
efectes de ratificació. 

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

HE RESOLT 
  

PRIMER.- Aprovar la segona pròrroga d’un any a partir de l’1 de febrer de 2017, del 
contracte i les modificacions subscrites amb l’empresa ““EMPRESA AUTOCARES CER, S.A.” Y 
AUTOCARES DEL NORESTE, S.A.”, UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, Ley 18/1982, de 26 de 
mayo, UTE NORESTE Y CERSA 5” per a la realització del servei de transport adaptat fix per a 
persones amb mobilitat reduïda entre diferents municipis del Baix Llobregat i diversos centres de la 
comarca i del Barcelonès (Lots núms. 2 i 4), amb un cost estimat màxim per al Lot núm. 2 de dos-cents 
deu mil euros (210.000,00€) per a l’exercici 2017 i vint mil cinc-cents euros (20.500,00€) per a l’exercici 
2018, IVA exempt; i per al Lot núm. 4 de vuitanta-cinc mil euros (85.000€) per a l’exercici 2017 i vuit mil 
euros (8.000,00€) per a l’exercici 2018, IVA exempt, que anirà a càrrec de la partida pressupostària del 
Consell Comarcal dels anys 2016 i 2017, núm. 231 22300; de conformitat amb la minuta de pròrroga 
que s’adjunta al present Decret i s’aprova simultàniament. 

 
SEGON. Aprovar la modificació del contracte de servei subscrit amb l’empresa 

““EMPRESA AUTOCARES CER, S.A.” Y AUTOCARES DEL NORESTE, S.A.”, UNIÓN TEMPORAL 
DE EMPRESAS, Ley 18/1982, de 26 de mayo, UTE NORESTE Y CERSA 5” per a la realització del 
servei de transport adaptat fix per a persones amb mobilitat reduïda entre diferents municipis del Baix 
Llobregat i diversos centres de la comarca i del Barcelonès (Lots núms. 2 i 4), en el sentit de 
subscriure l’Annex de modificació número 1 d’ampliació del referit contracte, en el sentit d’ampliar la 
ruta 2.06 del Lot núm. 2, a partir del dia 1 de febrer de 2017, per portar a 8 persones grans al Centre 
de Dia 1r de Maig del municipi del Prat de Llobregat, amb un cost de l’ampliació del servei de vuitanta 
euros (80€), quantitat que inclou el cost de l’acompanyant, IVA exempt, i un cost estimat màxim de 
divuit mil cent seixanta euros (18.160,00€) per a l’exercici 2017 i de mil set-cents seixanta euros 
(1.760,00€) per a l’exercici 2018, IVA exempt; que anirà a càrrec de la partida pressupostària del 
Consell Comarcal dels anys 2016 i 2017, núm. 231 22300; d’acord amb el document que s’adjunta i 
s’aprova simultàniament. 
 

TERCER.- L’empresa “”EMPRESA AUTOCARES CER, S.A.” Y AUTOCARES DEL 
NORESTE, S.A.”, UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, Ley 18/1982, de 26 de mayo, UTE NORESTE 
Y CERSA 5”  haurà de constituir, a la Tresoreria del Consell Comarcal del Baix Llobregat, el cost del 
reajustament de la garantia definitiva, que és del 5% del cost de l’ampliació, que ascendeix a l’import 
de nou cents noranta-sis euros (996,00€). 
 

QUART.- Aprovar la segona pròrroga d’un any a partir de l’1 de febrer de 2017, del 
contracte i l’ampliació de serveis subscrits amb l’empresa ““EMPRESA AUTOCARES CER, S.A.” Y 
AUTOCARES DEL NORESTE, S.A.”, UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, Ley 18/1982, de 26 de 
mayo, UTE NORESTE Y CERSA 5” per a la realització del servei de transport adaptat esporàdic per a 
persones amb mobilitat reduïda de la comarca del Baix Llobregat, amb un cost estimat màxim, IVA 
exempt, de cent disset mil set-cents euros (117.700,00€) per a l’exercici 2017 i deu mil vuit-cents trenta 
euros (10.830,00€) per a l’exercici 2018, que anirà a càrrec de la partida pressupostària d’aquest 
Consell Comarcal dels anys 2017 i 2018, núm. 231 22300; de conformitat amb la minuta de pròrroga 
que s’adjunta al present acord i s’aprova simultàniament. 
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CINQUÈ.- Comunicar el present Decret a l’empresa ““EMPRESA AUTOCARES CER, S.A.” Y 

AUTOCARES DEL NORESTE, S.A.”, UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, Ley 18/1982, de 26 de mayo, UTE 
NORESTE Y CERSA 5”, perquè en tingui coneixement i als efectes, així com publicar-ho en el perfil del 
contractant d’aquesta entitat. 
 

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

 
rr) Decret núm. 299/16, de 29 de desembre, relatiu a aprovar la pròrroga, del 

contracte subscrit amb l’entitat CRUZ ROJA ESPAÑOLA per a la realització del 
servei de transport adaptat fix per a persones amb mobilitat reduïda. 
 
“Vist que per acord de la Junta de Govern del Patronat Comarcal de Serveis a la 

Persona del Baix Llobregat de data 5 de d’octubre de 2015 es va aprovar l’inici de l’expedient per a 
l’adjudicació, mitjançant procediment obert, del contracte de servei de transport adaptat fix per a 
persones amb mobilitat reduïda de la Comarca del Baix Llobregat per anar a diferents centres del Baix 
Llobregat i del Barcelonès (ruta núm. 6.01), així com el Plec de clàusules administratives particulars, i 
el Plec de prescripcions tècniques particulars, reguladors d’aquest contracte. 
 

Vist que el Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat per acord de 
la Junta de Govern de data 21 de desembre de 2015 va aprovar l’adjudicació del referit contracte a 
l’entitat CRUZ ROJA ESPAÑOLA; contracte que té una durada d’1 any i 25 dies, del dia 7 de gener de 
2016 i fins al 31 de gener de 2017. 
 

Atès que la clàusula 8 del Plec de clàusules econòmiques i administratives particulars 
reguladors de la licitació del contracte de referència estipula que el contracte es podrà prorrogar com a 
màxim un any més, per acord de l’òrgan de contractació.  
 

Vist que el Ple del Consell Comarcal del Baix Llobregat, en sessió celebrada el dia 15 
de febrer de 2016, va aprovar la dissolució de l’organisme autònom Patronat Comarcal de Serveis a la 
Persona del Baix Llobregat amb efectes del dia 1 de maig de 2016. 

 
Vist l’informe emès per la Coordinadora del Servei de Transport Adaptat d’aquesta entitat en 

data 28 de desembre de 2016, que s’adjunta a l’expedient. 
 

Atès que no hi ha previst sessió de la Junta de Govern i que és necessari, segons 
consta en l’expedient, aprovar la pròrroga del referit contracte, 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 pròrroga d’un any a partir de l’1 de febrer de 2017, del contracte 

subscrit amb l’entitat CRUZ ROJA ESPAÑOLA per a la realització del servei de transport adaptat fix 
per a persones amb mobilitat reduïda de la Comarca del Baix Llobregat per anar a diferents centres del 
Baix Llobregat i del Barcelonès (ruta núm. 6.01), amb un cost estimat màxim de trenta-quatre mil euros 
(34.000,00€) per a l’exercici 2017 i tres mil seixanta euros (3.060,00€) per a l’exercici 2018, IVA 
exempt, que anirà a càrrec de la partida pressupostària d’aquest Consell Comarcal dels anys 2017 i 
2018, núm. 231 22300; de conformitat amb la minuta de pròrroga que s’adjunta al present Decret i 
s’aprova simultàniament. 
 

SEGON. Comunicar el present Decret a l’entitat CRUZ ROJA ESPAÑOLA, perquè en 
tingui coneixement i als efectes, així com publicar-ho en el perfil del contractant d’aquesta entitat. 
 

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

 
ss) Decret núm. 300/16, de 29 de desembre, relatiu a aprovar la pròrroga, del 

contracte subscrit amb l’empresa TRANSPORTS CIUTAT COMTAL 2, S.L. per a 
la realització del servei de transport adaptat fix per a persones amb mobilitat 
reduïda 
 
“Vist que per acord de la Junta de Govern del Patronat Comarcal de Serveis a la 

Persona del Baix Llobregat de data 9 de novembre de 2015 es va aprovar l’inici de l’expedient per a 
l’adjudicació, mitjançant procediment obert, del contracte de servei de transport adaptat fix per a 
persones amb mobilitat reduïda d’Esplugues de Llobregat per anar a diversos centres de dia del mateix 
municipi (rutes núm. 7.01 i 7.02), així com el Plec de clàusules administratives particulars, i el Plec de 
prescripcions tècniques particulars, reguladors d’aquest contracte. 
 

Vist que el Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat per Decret 
de Presidència núm. 11/2016, de 2 de febrer, va aprovar l’adjudicació del referit contracte a l’empresa 
TRANSPORTS CIUTAT COMTAL 2, S.L.; contracte que es va iniciar el 8 de febrer de 2016 i finalitza el 
7 de febrer de 2017. 
 

Atès que la clàusula 8 del Plec de clàusules econòmiques i administratives particulars 
reguladors de la licitació del contracte de referència estipula que el contracte es podrà prorrogar com a 
màxim un any més, per acord de l’òrgan de contractació.  
 

Vist que el Ple del Consell Comarcal del Baix Llobregat, en sessió celebrada el dia 15 
de febrer de 2016, va aprovar la dissolució de l’organisme autònom Patronat Comarcal de Serveis a la 
Persona del Baix Llobregat amb efectes del dia 1 de maig de 2016. 

 
Vist l’informe emès per la Coordinadora del Servei de Transport Adaptat d’aquesta entitat en 

data 28 de desembre de 2016, que s’adjunta a l’expedient. 
 

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

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

HE RESOLT 
  

PRIMER.- Aprovar la pròrroga des del dia 8 de febrer de 2017 i fins al 31 de gener de 
2018, del contracte subscrit amb l’empresa TRANSPORTS CIUTAT COMTAL 2, S.L. per a la 
realització del servei de transport adaptat fix per a persones amb mobilitat reduïda d’Esplugues de 
Llobregat per anar a diversos centres de dia del mateix municipi (rutes núm. 7.01 i 7.02), amb un cost 
estimat màxim de  setanta-tres mil set-cents vuitanta euros (73.780,00€) per a l’exercici 2017 i set mil 
tres-cents dotze euros (7.312,00€) per a l’exercici 2018, IVA exempt, que anirà a càrrec de la partida 
pressupostària d’aquest Consell Comarcal dels anys 2017 i 2018, núm. 231 22300; de conformitat amb 
la minuta de pròrroga que s’adjunta al present Decret i s’aprova simultàniament. 

 
SEGON. Comunicar el present Decret a l’empresa TRANSPORTS CIUTAT COMTAL 

2, S.L., perquè en tingui coneixement i als efectes, així com publicar-ho en el perfil del contractant 
d’aquesta entitat. 
 

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

tt) Decret núm. 301/16, de 29 de desembre, relatiu a aprovar la segona pròrroga  del 
contracte i les modificacions subscrites amb l’empresa R.J. Autocares, S.L. per 
a la realització del servei de transport adaptat fix per a persones amb mobilitat 
reduïda entre diferents municipis del Baix Llobregat i diversos centres de la 
comarca i del Barcelonès 

  
“Vist que per acord de la Junta de Govern del Patronat Comarcal de Serveis a la 

Persona del Baix Llobregat de data 22 de juliol de 2013, es va aprovar l’inici de l’expedient 
d’adjudicació per procediment obert no harmonitzat i tramitació ordinària, per a l’adjudicació del 
contracte de diversos serveis de transport adaptat fix per a persones amb mobilitat reduïda de la 
comarca del Baix Llobregat per anar a diferents centres del Baix Llobregat i del Barcelonès, lots núms. 
1, 2, 3 i 4, així com el Plec de clàusules econòmiques i administratives particulars i el Plec de 
prescripcions tècniques, reguladors d’aquest contracte. 
 

Vist que el Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat per Decret 
de Presidència núm. 30/2013, de 23 de desembre, va aprovar l’adjudicació dels lots núms. 1 i 3 del 
referit contracte a l’empresa R.J. AUTOCARES, S.L.; contracte que es va iniciar l’1 de febrer de 2014, 
amb una durada de dos anys. 
 

Atès que la clàusula 8 del Plec de clàusules econòmiques i administratives particulars 
reguladors de la licitació del contracte de referència estipula que el contracte es podrà prorrogar d’any 
en any fins a un màxim de dos anys, per acord de l’òrgan de contractació, i es prorrogaran les rutes 
que siguin necessàries.  
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Atès que per acord de la Junta de Govern del Patronat Comarcal de Serveis a la 
Persona del Baix Llobregat de data 21 de desembre de 2015 es va aprovar la primera pròrroga del 
contracte de referència d’un any a partir de l’1 de febrer de 2016. 

 
Vist que el Ple del Consell Comarcal del Baix Llobregat, en sessió celebrada el dia 15 

de febrer de 2016, va aprovar la dissolució de l’organisme autònom Patronat Comarcal de Serveis a la 
Persona del Baix Llobregat amb efectes del dia 1 de maig de 2016. 

 
Vist l’informe emès per la Coordinadora del Servei de Transport Adaptat d’aquesta 

entitat en data 28 de desembre de 2016, que s’adjunta a l’expedient. 
 

Atès que no hi ha previst sessió de la Junta de Govern i que és necessari, segons 
consta en l’expedient, aprovar la pròrroga del referit contracte, 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 segona pròrroga d’un any a partir de l’1 de febrer de 2017, del 
contracte i les modificacions subscrites amb l’empresa R.J. Autocares, S.L. per a la realització del 
servei de transport adaptat fix per a persones amb mobilitat reduïda entre diferents municipis del Baix 
Llobregat i diversos centres de la comarca i del Barcelonès (Lots núms. 1 i 3), amb un cost estimat 
màxim per al Lot núm. 1 de tres-cents quaranta-vuit mil euros (348.000,00€) per a l’exercici 2017 i 
trenta-tres mil euros (33.000,00€) per a l’exercici 2018, IVA exempt; i per al Lot núm. 3 de tres-cents 
vint-i-dos mil euros (322.000,00€) per a l’exercici 2017 i trenta-un mil euros (31.000,00€) per a l’exercici 
2018, IVA exempt, que anirà a càrrec de les partides pressupostàries d’aquest Consell Comarcal dels 
anys 2017 i 2018, núm. 231.22300 (cost transport dels municipis del conveni amb l’AMB) i núm. 231 
22301 (cost transport dels municipis fora del conveni amb l’AMB); de conformitat amb la minuta de 
pròrroga que s’adjunta al present Decret i s’aprova simultàniament. 
 

SEGON. Comunicar el present Decret a l’empresa R.J. Autocares, S.L., perquè en 
tingui coneixement i als efectes, així com publicar-ho en el perfil del contractant d’aquesta entitat. 
 

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

 
uu) Decret núm. 302/16, de 29 de desembre, realtiu a aprovar la pròrroga del 

nomenament de la funcionària interina, de la Sra. Olívia González Fernández, 
amb la categoria de tècnica mitjana coordinadora de serveis socials de l’àrea 
bàsica comarcal. 
 
“Vist que per Decret de Presidència núm. 114/2016, de 15 de juny, es va aprovar l’inici 

del procés de selecció, així com les bases reguladores de la convocatòria, per a la selecció d’un/a 
tècnic/a mitjà/ana com a personal funcionari interí de programa vinculada a les tasques de coordinació 
i gestió derivades i emmarcades dins de les actuacions previstes al conveni de coordinació i 
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cooperació interadministrativa entre el Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat 
de Catalunya mitjançant el Contracte Programa 2016-2019, en matèria de Serveis Socials Bàsics, 
migracions i ciutadania, serveis d’intervenció socioeducativa no residencials per a infants i el programa 
d’inclusió social que es realitzen a la comarca des d’aquest Consell Comarcal l’any 2016.  
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 139/2016, de 13 de juliol, es va nomenar 
funcionària interina de programa a la Sra. Olívia González Fernández, amb NIF 38.152.761-Q, com a 
tècnica mitjana coordinadora de serveis socials de l’àrea bàsica comarcal, grup A, subgrup A2, escala 
tècnica, a jornada completa de 37 hores i 30 m. setmanals, vinculada a les tasques de coordinació i 
gestió, emmarcades dins de les actuacions previstes al conveni de coordinació i cooperació 
interadministrativa subscrit amb el Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de 
Catalunya mitjançant el Contracte Programa 2016-2019, en matèria de serveis socials bàsics, 
migracions i ciutadania, serveis d’intervenció socioeducativa no residencials per a infants i el programa 
d’inclusió social que es realitzen a la comarca des d’aquest Consell Comarcal, des del dia 18 de juliol 
de 2016 i fins la data màxima prevista inicialment del 31 de desembre de 2016. 
 

Atès que és necessari donar continuïtat al referit nomenament, d’acord amb l’informe 
emès per la Responsable del Departament de Recursos Humans i per la Coordinadora de Serveis 
Centrals d’aquesta entitat en data 29 de desembre de 2016, amb el v-i-p de l’Interventor i diligència de 
proposta de la Gerència, i que s’incorpora a l’expedient. 

 
Vist que aquest Consell Comarcal per acord de Ple de data 26 de setembre de 2016 

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

 
Vist que per acord de la Junta de Govern del Consell Comarcal de data 15 de febrer 

de 2016 es va aprovar la declaració de serveis prioritaris i essencials del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat a efectes de poder cobrir les necessitats de contractació temporal durant el període de 
vigència de la limitació de contractació continguda inicialment al Reial Decret-Llei 20/2011, de 30 de 
desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del 
dèficit públic, i posteriorment a la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat 
per a l’any 2016; i que un dels serveis declarats com essencial i prioritari d’aquesta entitat amb 
l’objecte de possibilitar la contractació temporal és el del personal vinculat als serveis socials (Àrea 
Bàsica i suport als ajuntaments). 
 

Atès que amb aquesta pròrroga del nomenament no s’incompleix la limitació prevista 
per 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 (TREBEP). 
 

Atès que l’art. 10.6 del TREBEP estableix que el personal funcionari interí designat per 
l’execució de programes de caràcter temporal podrà prestar els serveis que se li encomanin amb el 
límit establert a l’art. 10.1 c). 
 

Vist l’informe de la Secretaria general núm. 7/2016, de 15 de desembre, relatiu al 
procediment i requisits de contractació de personal. 
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Vist el Decret de Presidència núm. 163/2016, de 29 de juliol, i la Resolució de la 
Direcció General d’Administració Local de 7 de novembre de 2016, de nomenament amb caràcter 
accidental de diversos funcionaris en cas d’absència de la Secretària d’aquesta entitat. 
 

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

HE RESOLT 
 

PRIMER.- Aprovar la pròrroga del nomenament de la funcionària interina per 
programa, en virtut dels articles 10.1.c) i 10.6 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, de la Sra. Olívia González 
Fernández, amb NIF 38.152.761-Q, amb la categoria de tècnica mitjana coordinadora de serveis socials 
de l’àrea bàsica comarcal, grup A, subgrup A2, escala tècnica, a jornada completa de 37 hores i 30 m. 
setmanals, vinculada a les tasques de coordinació i gestió, emmarcades dins de les actuacions 
previstes al conveni de coordinació i cooperació interadministrativa subscrit amb el Departament de 
Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Contracte Programa 2016-
2019, en matèria de serveis socials bàsics, migracions i ciutadania, serveis d’intervenció 
socioeducativa no residencials per a infants i el programa d’inclusió social que es realitzen a la 
comarca des d’aquest Consell Comarcal, en el marc de la Fitxa 1, i amb un sou brut mensual de 
2.677,87€ (968,57€ de salari base, 478,09€ de complement de destí - nivell 21 i 1.231,21€ de 
complement específic) per catorze mensualitats, amb els imports de les pagues extraordinàries 
corresponents segons la normativa d’aplicació vigent. 
 
La pròrroga del nomenament tindrà vigència durant les tasques a les quals estigui adscrita la 
funcionària interina des del dia 1 de gener de 2017 i fins la data màxima prevista inicialment de 31 de 
desembre de 2017. No obstant si el Consell Comarcal del Baix Llobregat veiés reduït o suprimit el 
finançament d'aquest nomenament o l’acumulació de tasques es reduís considerablement, es produiria 
el cessament per desaparició de causa, segons preveu l'art. 10.3. del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 
30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 
 

SEGON.- Imputar la despesa prevista a les partides pressupostàries habilitades a tal 
efecte, d’acord amb el que es detalla: 
 
 

- 2311 12001  sous grup A2:    13.005,26€ 
- 2311 12006  Triennis:        1.223,46€ 
- 2311 12000  C. Destí:       6.693,26€ 
- 2311 12100  C. Específic:     17.236,94€ 
- 2311 16004 Quota patronal:  12.033,36€ 

 
TERCER.- Publicar la pròrroga de l’esmentat nomenament al Butlletí Oficial de la 

Província, d’acord amb el que disposa l’article 82 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals. 

 
QUART.- Comunicar el present Decret a l’esmentada treballadora, perquè en tingui 

coneixement i als efectes. 
 

CINQUÈ.- Informar del present Decret a la representació del personal funcionari 
d’aquest Consell Comarcal. 
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SISÈ.- Donar compte d’aquest Decret en la propera sessió del Ple que se celebri.”  
 

vv) Decret núm. 303/16, de 29 de desembre, relatiu a donar continuïtat a la 
contractació laboral temporal a jornada completa,  del Sr. Javier Blanco Ortega, 
tècnic mitjà treballador social. 
 
"Vist que, d’acord amb les previsions del sistema competencial establert per la Llei 

12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, els municipis ostenten competències en l’àmbit dels 
serveis socials bàsics, entre elles les de gestionar els serveis socials necessaris i complir les seves 
funcions pròpies, i, segons l’esmentada llei, corresponen a l’ens locals supramunicipals, com ara els 
consells comarcals, funcions de suport i assessorament en la prestació i gestió dels serveis socials 
bàsics dels municipis inferiors a 20.000 habitants; així mateix la referida llei també indica la possibilitat 
de que la comarca s’estableixi com Àrea Bàsica de Serveis Socials en relació als municipis de menys 
de 20.000 habitants, podent en aquest cas desenvolupar funcions de gestió i coordinació relacionades 
amb els serveis socials bàsics d’aquests municipis. 
 

Vist que aquest Consell Comarcal per acord de Ple de data 26 de setembre de 2016 
va aprovar la subscripció del Contracte-Programa 2016-2019 per a la coordinació, cooperació i 
col·laboració amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (DTASF) de la Generalitat de 
Catalunya, en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i polítiques 
d’igualtat i el seu protocol. 
 

Atès que en l’esmentat Contracte Programa es contempla, en la fitxa núm. 1, una 
aportació en concepte de Serveis Socials Bàsics per al manteniment dels Serveis Socials d’Atenció 
Primària dels municipis que pertanyen a l’Àrea Bàsica, dintre de la que es contempla la contractació 
tant dels professionals diplomats en treball social, amb la finalitats indicades a l’article 17 de la Llei 
12/2007 i de desenvolupament de la LAPAD (realització dels plans individuals d’atenció, PIA) als 
municipis de la Xarxa de Serveis Socials Bàsics, com dels referents comunitaris de la dependència, 
desenvolupant les següents funcions: 

- Equip de suport directe a la dependència, en el marc dels serveis socials bàsics 
municipals (1,5 tècnics/ques mitjans/es, treballadors/es socials): programa que es porta desenvolupant 
des de l’any 2007 per a tal de proporcionar les activitats d’informació i orientació de les persones 
respecte al reconeixement del dret a l’atenció a la dependència, així com establir els plans d’atenció 
individualitzats (PIA) a les persones amb reconeixement de dret a diferents municipis de la xarxa de 
serveis socials bàsics comarcal del Baix Llobregat. Programa amb una proporció de finançament 
entorn del 66% per part del DTASF, i del 34% més depeses de gestió dels ajuntament corresponents. 

- Referents comunitàries de la dependència: (2 tècnics/ques mitjans/es, treballadors/es 
socials), amb dedicació exclusiva i dependència funcional dels Serveis Territorials del DTASF. Amb 
funcions de coordinació i suport al procés d’implementació de la LAPAD al conjunt del territori del Baix 
Llobregat. També des de l’any 2007. Programa amb finançament 100% per part de l’actual DTASF. 

 
Atès que tant el Contracte-Programa com els diferents Protocols Addicionals anuals 

del mateix especifiquen clarament el cofinançament de l’equip de suport als serveis socials bàsics 
municipals, així com el finançament total de la contractació de les referents comunitàries de la 
dependència; i atès que al conveni de col·laboració en matèria de serveis socials subscrit entre aquest 
Consell Comarcal i els municipis corresponents s’expressa la voluntat de permanència i estabilitat del 
suport., indicant clarament que les condicions tècniques i econòmiques es mantindran al 2017 amb les 
mateixes característiques que a l’any  2016. 



103 - 122 
 
 

 
Vist que en sessió plenària del dia 26 de febrer de 2007 es va aprovar 

definitivament la constitució del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat 
com a organisme autònom de caràcter administratiu, per tal de gestionar, entre d’altres, el 
Programa d’Atenció Primària; i que per acord de Ple d’aquest Consell Comarcal de data 15 de 
febrer de 2016 es va aprovar la dissolució del referit organisme autònom amb efectes del dia 
1 de maig de 2016. 
 

Vist que el Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat va 
aprovar les contractacions laborals temporals per obra o servei determinat vinculades al programa de la 
dependència, mitjançant els Decrets de Presidència núm. 29/07, de 28 de desembre, de la Sra. 
Natàlia Aguilera Fernández, núm. 1/2011, de 7 de gener, de la Sra. Marina Muela Rodríguez de 
Guzmán, i núm. 22/2015, de 28 de maig, del Sr. Javier Blanco Ortega; i que aquest Consell 
Comarcal, mitjançant el Decret de Presidència núm. 103/2016, de data 2 de juny, va aprovar 
el nomenament com a funcionària interina per programa de la Sra. Marta Virino Santos. 

 
Atès que la responsable de l’Àrea Bàsica de serveis socials d’aquesta entitat ha 

manifestat la voluntat de continuar amb la prestació d’aquest servei, segons consta a l’expedient; i que 
les pròrrogues de les esmentades contractacions i nomenament estan vinculades a la subvenció del 
Contracte-Programa subscrit amb el DTASF de la Generalitat de Catalunya, i que les despeses 
d’aquestes contractacions i nomenament aniran a càrrec de les corresponents partides 
pressupostàries habilitades a tal efecte per l’any 2017. 
 

Vist que per acord de la Junta de Govern del Consell Comarcal de data 15 de 
febrer de 2016 es va aprovar la declaració de serveis prioritaris i essencials del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat a efectes de poder cobrir les necessitats de contractació 
temporal durant el període de vigència de la limitació de contractació continguda inicialment al 
Reial Decret-Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria 
pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic, i posteriorment a la 
Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016; i que un 
dels serveis declarats com essencial i prioritari d’aquesta entitat amb l’objecte de possibilitar 
la contractació temporal és el del personal vinculat als serveis socials (àrea bàsica i suport als 
ajuntaments).   

 
Vist l’informe emès per la Responsable del Departament de Recursos Humans i per la 

Coordinadora de Serveis Centrals d’aquesta entitat en data 14 de desembre de 2016, amb el v-i-p de 
l’Interventor i diligència de proposta de la Gerència, i que s’incorpora a l’expedient. 
 

Vist  l’informe 7/2016 de la Secretaria General sobre els límits en matèria de 
contractacions temporals. 
 
  Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc conferides 
 

HE RESOLT 
  

PRIMER.- Donar continuïtat a la contractació laboral temporal a jornada completa, 
mitjançant contracte per obra o servei determinat, del Sr. Javier Blanco Ortega, amb DNI 48.022.058-J, 
tècnic mitjà treballador social, adscrit al programa de suport tècnic de la dependència d’aquest Consell 
Comarcal a diversos municipis de menys de 20.000 habitants de la comarca del Baix Llobregat 
(Cervelló, Sant Climent de Llobregat, Sant Just Desvern, Abrera, Begues i Pallejà), vinculada a la 
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subvenció del Contracte-Programa subscrit amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de 
la Generalitat de Catalunya, des del dia 1 de gener de 2017 i fins al dia 31 de desembre de 2017, amb 
les mateixes condicions actuals de jornada completa i salari, per tal de seguir oferint el suport tècnic 
necessari als següents municipis i dedicació horària: 
 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

8.00 – 15.00 
- Cervelló  
- Sant Climent 
Ll. 
(quinzenalment) 

Sant Just 
Desvern Abrera Begues Pallejà 

Tarda 
Coordinació 
Consell 
Comarcal  

    

 
SEGON.- Aprovar la pròrroga de la contractació laboral temporal a temps parcial al 

42,86% de la jornada setmanal de l’entitat, mitjançant contracte per obra o servei determinat, vinculada al 
Programa per a l’impuls i l’ordenació de la promoció de l’autonomia personal i l’atenció a les persones amb 
situació de dependència (Prodep) com a tècnica de suport a l’atenció primària social de l’Àrea Bàsica, 
de la Sra. Marina Muela Rodríguez de Guzmán, amb DNI 47.166.177-P, com a tècnica mitjana 
treballadora social d’aquest Consell Comarcal, des del dia 1 de gener de 2017 i fins el dia 31 de desembre 
de 2017, amb les mateixes condicions laborals actuals de jornada completa i salari, vinculada a la 
subvenció del Contracte-Programa subscrit amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de 
la Generalitat de Catalunya. 
 
Per tal de seguir oferint el suport tècnic necessari als següents municipis i dedicació horària: 
 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

8.00 – 15.00  Torrelles de Ll.  Santa Coloma C.  

Tarda 
Coordinació 
Consell 
Comarcal  

    

 
TERCER.- Aprovar la pròrroga de la contractació laboral temporal a jornada completa, 

mitjançant contracte per obra o servei determinat, vinculada al Programa per a l’impuls i l’ordenació de 
la promoció de l’autonomia personal i l’atenció a les persones amb situació de dependència (Prodep) 
com a tècnica referent comunitària de la dependència, de la Sra. Natàlia Aguilera Fernández amb DNI 
52.918.201-P, com a tècnica mitjana treballadora social d’aquest Consell Comarcal, des del dia 1 de 
gener de 2017 i fins al dia 31 de desembre de 2017, amb les mateixes condicions laborals actuals de 
jornada completa i salari, vinculada a la subvenció del Contracte-Programa subscrit amb el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. 
 

QUART.- Aprovar la pròrroga del nomenament de la funcionària interina per programa, 
en virtut de l’article 10.2.c) del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, de la Sra. Marta Virino Santos, amb DNI  
45.756.226-B, amb la categoria de tècnica mitjana referent comunitari de la dependència, grup A, subgrup 
A2,  escala tècnica, des del dia 1 de gener de 2017 i fins al dia 31 de desembre de 2017, amb les 
mateixes condicions actuals de jornada completa i salari, vinculada a la subvenció del Contracte-
Programa subscrit amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya. 
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La pròrroga del nomenament tindrà vigència durant l’execució del projecte esmentat al qual està 
adscrita la funcionària interina. No obstant si el Consell Comarcal del Baix Llobregat veiés reduït o 
suprimit el finançament extern d’aquest programa d’actuació, es produiria el cessament per desaparició 
de causa, segons preveu l’art 10.3 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. 
 

CINQUÈ.- Publicar la pròrroga de l’esmentat nomenament en el Butlletí Oficial de la 
Província, d’acord amb el que disposa l’article 82 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals. 
 

SISÈ.- Comunicar el present Decret als esmentats treballadors, perquè en tinguin 
coneixement i als efectes. 

 
SETÈ.- Informar del present Decret a la representació del personal laboral i funcionari 

d’aquest Consell Comarcal. 
 

VUITÈ.- Donar compte d’aquest Decret en la propera sessió del Ple que se celebri.”  
 
ww) Decret núm. 304/16, de 29 de desembre, relatiu a aprovar la imputació de 

costos del personal d’aquesta entitat. 
 
“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. 
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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 
 

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: 
 

 
 Servei  Comarcal d’Informació i Assessorament a Dones, SIAD 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 CONCEPTE % màxim assignat Període 
Mònica Chaves Matillas Tècnica 15%  01/01/2016 al 

31/12/2016 
Montserrat Curtó  González Administrativa  20% 01/01/2016 al 

31/12/2016 

PERSONAL CONCEPTE % màxim 
assignat 

Període 

Mª Amor Rodriguez Lázaro Tècnica Coordinació 10% 01/01/2016 al 
31/12/2016 

Mònica Chaves Matillas Tècnica/Informadora 25% 01/01/2016 al 
31/12/2016 

Montserrat Curtó Gonzalez Suport administratiu 25% 01/01/2016 al 
31/12/2016 

Jorge Martinez Escudero Suport informàtic 17% 01/01/2016 al 
31/12/2016 
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 Dinamització del Consell Consultiu de la Gent Gran. Fons de prestació social 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.”   
 

xx) Decret núm. 306/16, de 29 de desembre, relatiu a aprovar l’adjudicació a l’empresa 
Mafre España Compañia de Seguros y Reaseguros SA de la pòlissa específica per 
actuacions dins de l’Aeroport del Prat de Llobregat per part del Servei de Control de 
Mosquits. 
 
“Atès que és necessari pels serveis que presta el Servei de Controls de Mosquits en el 

perímetre de seguretat interior de l’Aeroport del Prat disposar d’una assegurança de responsabilitat-
Aviació. 

 
Atès l’informe emès pel Tècnic responsable de l’Àrea Natural i Rural del Servei de 

Control de Mosquits en data 25 d’octubre de 2016 sol·licitant la renovació de l’esmentada pòlissa. 
 
Atès el pressupost presentat per Mafre, mitjançant l’assessorament i serveis propis de 

l’empresa de mediació d’assegurances AFIS, Corredoria d’Assegurances. 
 
Vist l’article 20, 138.3 i 111 del Real Decret Legislatiu 3/2011, pel qual s’aprova el Text 

refós de la Llei de contractes del sector public. 
 
Vist l’informe emès per la Tècnica del Departament de Secretaria en data 29 de 

desembre de 2016. 

PERSONAL CONCEPTE  % màxim 
assignat 

Període 

Mª Amor Rodríguez Lázaro Tècnica Coordinació 17 % 
8% 

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

Lluís Gonzalez Roig Tècnic Coordinador 
secretaria 

15% 01/01/2016 al 
31/8/2016 
 

Eva Ramirez Aux. administrativa 
Intervenció 

20% 01/01/2016 al 
31/8/2016 
 

PERSONAL CONCEPTE  % màxim assignat Període 
Mª Amor Rodriguez.Lázaro Coordinació 5% 

17% 
01/01/2016 al 
31/08/2016 

01/09/2016 al 
31/12/2016 

Monica Chaves Matillas Tècnica Gent 
Gran 

60% 01/01/2016 al 
31/12/2016 
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Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc conferides 
 

RESOLC 
 

  PRIMER.- Aprovar l’adjudicació a l’empresa Mafre España Compañia de Seguros y 
Reaseguros SA de la pòlissa de responsabilitat civil-Aviació núm. 0651679290122 específica per 
actuacions dins de l’Aeroport del Prat de Llobregat per part del Servei de Control de Mosquits, 
mitjançant l’assessorament i serveis propis de l’empresa de mediació d’assegurances AFIS, per al 
2017 amb efectes des de 1/01/2017 fins al 31/12/2017 i per un import de 1.114,58€, d’acord amb la 
documentació contractual de la pòlissa d’assegurances que s’adjunta i s’aprova simultàniament. 

 
SEGON.- La present despesa anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 92022400 

del pressupost de despesa dels exercicis 2017 restant condicionada a l’aprovació definitiva del 
pressupost per aquest exercici. 

 
TERCER.- Comunicar el present Decret a l’empresa de mediació Afis, Corredoria 

d’Assegurances pel seu coneixement i efectes. 
 
QUART.- Publicar l’esmentada adjudicació en el perfil del contractant així com 

comunicar al Registre de Contractes.” 
 

yy) Decret núm. 308/17, de 29 de desembre, relatiua aprovar la imputació de costos del 
personal d’aquesta entitat. 
 
“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. 
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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 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: 

 

   
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.” 
 

zz) Decret núm. 1/17, de 2 de gener, relatiu a donar la conformitat a la renúncia de la 
comissió de serveis de  la Sra. Zaida de la Hera Justicia 

 
“Atès que la Sra. Zaida de la Hera Justicia, funcionària d’habilitació de caràcter estatal 

subescala de secretària-intervenció i secretaria d’entrada té atorgada la plaça de secretaria-
interventora a l’Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls en virtut de Resolució de la Direcció General de la 
Funció Pública del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques de 5 març de 2014 (BOE núm. 74, 
de 26 de marzo de 2014). 
 

Atès que per Resolució de 17 de maig de 2016 de la Direcció General d’Administració 
Local se li va concedir a la Sra. Zaida de la Hera Justicia  una comissió de serveis per ocupar el lloc de 
treball de Secretaria del Consell Comarcal del Baix Llobregat per un període màxim d’un any 
prorrogable, prèvia sol·licitud un any més en cas de no haver-se cobert el lloc de treball amb caràcter 
definitiu. 
 

Atès que la Sra. Zaida de la Hera Justicia va pendre possessió de la Secretaria del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat  en data 19 de maig de 2016. 
 

Vist que l’article 32 del RD 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió dels llocs de 
treball reservats a funcionaris de l’Administració amb habilitació de caràcter nacional estableix que la 
comissió de serveis s’efectuarà a petició de l’Administració interessada i amb la conformitat de la 
entitat on el funcionari presta els seus serveis.  
 

Atès que la interessada mitjançant instància presentada el 2 de gener de 2017 
manifesta la seva voluntat a renunciar a la comissió de serveis abans indicada i sol·licita a la vegada la 
conformitat d’aquesta Corporació 
 

PERSONAL CONCEPTE MÀXIM  % 
IMPUTAT 

PERÍDODE 

Montserrat Ruiz Administrativa 40 % 01/01/2016 a 31/12/2016 
Mercè Ponsà Auxiliar administrativa 60 % 01/01/2016 a 31/12/2016 
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Per tot l’exposat i segons preveu l’article 32 del RD 1732/1994, de 29 de juliol, sobre 
provisió dels llocs de treball reservats a funcionaris de l’Administració amb habilitació de caràcter 
nacional,  
 

RESOLC 
 

PRIMER.- Donar la conformitat a la renúncia de la comissió de serveis de  la Sra. 
Zaida de la Hera Justicia aprovada per la DGAL en data 17 de maig de 2016 amb efectes del 2 de 
gener de 2017.  
 

SEGON.-  Notificar aquesta resolució a l’Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls i a la 
interessada.  
 

TERCER.- Comunicar aquesta resolució a la Direcció General d’Administració Local 
del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya conjuntament amb la conformitat de la 
interessada.”  
 

aaa) Decret núm. 2/17, de 3 de gener, relatiu a sol·licitar a la DGAL 
l’autorització el nomenament en règim d’accidentalitat del Sr. Lluis González 
Roig, per a ocupar la plaça de Secretari d’aquesta entitat. 
 
“Atès que la Sra. Zaida de la Hera Justicia, funcionària d’habilitació de caràcter estatal 

subescala de secretària-intervenció i secretaria d’entrada té atorgada la plaça de secretaria-
interventora a l’Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls en virtut de Resolució de la Direcció General de la 
Funció Pública del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques de 5 març de 2014 (BOE núm. 74, 
de 26 de març de 2014). 
 

Atès que per Resolució de 17 de maig de 2016 de la Direcció General d’Administració 
Local se li va concedir a la Sra. Zaida de la Hera Justicia  una comissió de serveis per ocupar el lloc de 
treball de Secretaria del Consell Comarcal del Baix Llobregat per un període màxim d’un any 
prorrogable, prèvia sol·licitud un any més en cas de no haver-se cobert el lloc de treball amb caràcter 
definitiu. 
 

Vist que la Sra. Zaida de la Hera Justicia va prendre possessió de la Secretaria del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat  en data 19 de maig de 2016. 
 

Atès que la Sra. de la Hera, mitjançant instància presentada el dia 2 de gener de 2017, 
manifesta la seva voluntat a renunciar a la comissió de serveis abans indicada i que per Decret de 
Presidència núm. 1/2017, de 2 de gener, es va donar la conformitat a la renúncia de la comissió de 
serveis de la Sra. Zaida de la Hera Justicia amb efectes del dia 2 de gener de 2017.  

 
Atès que el Sr. Lluis González Roig, funcionari de carrera d’aquest Consell Comarcal,  

fins l’incorporació de la Sra. de la Hera ocupava  amb caràcter accidental el lloc de treball de Secretari 
del Consell Comarcal del Baix Llobregat, havent acreditat així la seva capacitat per ocupar el lloc del 
treball, en el marc de l’article 30 del Decret 195/2008, de 7 d'octubre, pel qual es regulen determinats 
aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal de les entitats 
locals de Catalunya. 
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Atès el que disposa l’apartat setè de l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, pel qual s’atorga la competència a les Comunitats 
Autònomes per fer els nomenaments accidentals de funcionaris amb habilitació de caràcter nacional. 
 

Vista la conformitat del funcionari, com queda acreditat en l’expedient. 
 
Vist l’informe emès per la Responsable del Departament de Recursos Humans i per la 

Coordinadora de Serveis Centrals d’aquesta entitat, amb diligència de proposta de la Gerència, en 
data 3 de gener de 2017, que s’incorpora a l’expedient. 
 

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

RESOLC 
 

PRIMER.- Sol·licitar a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de 
Catalunya l’autorització el nomenament en règim d’accidentalitat del Sr. Lluis González Roig, funcionari 
de carrera d’aquesta corporació, per a ocupar la plaça de Secretari del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, per a la qual es manifesta que està suficientment capacitat com s’acredita pel 
desenvolupament previ de les tasques corresponents a la mateixa, amb efectes del dia 3 de gener de 
2017 i fins a la cobertura de la plaça per qualsevol dels mitjans legals previstos en la normativa. 
  

SEGON.- En el cas de que s’autoritzi el nomenament, les retribucions salarials del 
funcionari durant el termini del mateix correspondran a les previstes per al lloc de treball de Secretari/a 
General a la vigent relació de llocs de treball de l’entitat. 

 
TERCER.- Comunicar el present Decret a la Direcció General d’Administració Local del 

Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, així com al funcionari interessat, perquè 
en tinguin coneixement i als efectes. 
 

QUART.- Donar compte del present Decret en la propera sessió del Ple que se celebri.” 
 

bbb) Decret núm.3/17, de 9 de gener, relatiu a aprovar provisionalment la llista de 
persones aspirants admeses i excloses. 

 
“Vist que per Decret de Presidència 250/2016, de 24 de novembre, es va aprovar l’inici 

del procés i les bases que han de regir la convocatòria per a la selecció de 3 tècnics/ques mitjans/anes 
a jornada parcial del 75% de la jornada ordinària, Grup A, Subgrup A2, com a educadors/es socials, a 
adscriure  al projecte Servei Comarcal d’intervenció socioeducativa no residencial, per a infants i joves  
pels municipis de Corbera de Llobregat, Pallejà, Torrelles de Llobregat, La Palma de Cervelló, Santa 
Coloma de Cervelló i Vallirana, i per la selecció d’1 tècnic/a mitjà/na, Grup A, Subgrup A2, com a 
educador/a social a jornada completa, a adscriure al projecte Servei de suport als Serveis Socials 
Bàsics dels municipis de Corbera de Llobregat i Pallejà. 
 

Vist que d’acord a la base quarta, finalitzat el termini de presentació d’instàncies, el 
President dictarà resolució en el termini màxim d’un mes, en què declararà aprovada la llista 
provisional de persones admeses i excloses, que serà publicada al web de la corporació, determinant 
també el lloc, la data i l’hora del començament de les proves i l’ordre d’actuació de les persones 
aspirants, si s’escau. 
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Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals d’aquesta entitat en data 
9 de gener de 2017, amb 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.-  Aprovar provisionalment la llista de persones aspirants admeses i excloses 
següents: 
 
Admesos/es: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exclòs/a: 
  
Candidatura exclosa per no complir el requisit de titulació establert a la base segona apartat e) 
 

Darreres 3 xifres i lletra del NIF  
740 M 

 
SEGON.- Indicar que els/les aspirants que han de realitzar la prova de coneixement 

de la llengua catalana, de nivell C de català, per no haver-se acreditat formalment aquest requisit en 
seguiment de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú i l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per al qual es refonen i 
actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la 
Secretaria de Política Lingüística, i altres disposicions relacionades, son les següents: 
  
 

Darreres 3 xifres i lletra del NIF 
124 Z 
655 M  
217 Z 
017 J 
044 A  
190 J 
099 N 
694 T 
910 M  
288 T 
221 X 
050 D 
471 X 
084 M  
011 W 
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Les persones aspirants que han de realitzar aquesta prova queden convocades el dia 27 de gener de 
2017 a les 11.00 h. a la seu del Consell Comarcal del Baix Llobregat, Ctra. 340 s/n, Parc Torreblanca, 
Sant Feliu de Llobregat. 
 
Aquestes persones hauran de realitzar la prova corresponent si no aporten l’acreditació corresponent 
en la data fixada per a la realització de la primera prova. 
 

TERCER.- Les reclamacions contra aquesta resolució es poden interposar de 
conformitat amb el que preveu l’article 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, en el termini de 10 dies, 
a partir de la publicació al tauler d’anuncis de l’entitat i a la pàgina web. 
 

QUART.- Aquesta llista s’elevarà com a definitiva, si en el termini que s’exposa en 
l’apartat segon d’aquesta resolució, no s’ha presentat cap reclamació. 
 

CINQUÈ.- Convocar a les persones aspirants a la selecció el dia 25 de gener de 2017, 
a les 13.00 h. a la seu del Consell Comarcal del Baix Llobregat, Ctra. Nacional s/n, Parc de 
Torreblanca, Sant Feliu de Llobregat, per a la realització de la primera prova, part escrita. 
 

SISÈ.- Publicar aquest acord al tauler d’anuncis i al web de l’entitat, i comunicar-ho a tots 
els membres del Tribunal així com a la representació del personal laboral del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat.” 

 
ccc) Decret núm. 4/17, de 9 de gener, relatiu a autoritzar a la Sra. Silvia Almar 

Crespo, la utilització d’espai per instal·lar una parada/ocupació per a la venda de 
bijuteria al Parc Torreblanca. 
 
“Vist el conveni subscrit amb la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona, actual Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), i els Ajuntaments de Sant Joan Despí, Sant 
Just Desvern i Sant Feliu de Llobregat per l’establiment del servei de manteniment i conservació del 
Parc Torreblanca, aprovat per acord del Ple d’aquesta entitat celebrat el 27 de maig de 1998. 
 
  Atès que, d’acord amb el que preveu el pacte vuitè de l’esmentat conveni, correspon al 
Consell Comarcal del Baix Llobregat, com a propietari del Parc, l’atorgament d’autoritzacions per a la 
realització d’actes públics dins el recinte. 

 
Vista la sol·licitud presentada a aquesta entitat, en data 3 de gener de 2017 per la Sra. 

Silvia Almar Crespo, amb NIF 46.223.864-M, demanant autorització per instal·lar una parada/ocupació 
de 1,75 x 3,60 metres (inclòs l’espai d’un metre per a l’atenció de la persona al front de l’activitat) per a 
la venda de bijuteria al Parc Torreblanca aprofitant la Mostra de Pagès, els diumenges de l’any 2017 
de les 10:00 hores a les 14:00 hores. 

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

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

 

Darreres 3 xifres i lletra del NIF  
084 M 
011 W 
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Vist que per acord del Ple en sessió celebrada el dia 20 de febrer de 2012 es va 
aprovar inicialment l’actualització de l’esmentada Ordenança així com el llistat dels seus preus públics, 
i que es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona CVE-Núm. de registre 
022012008855 del dia 25 d’abril de 2012. 
 

Vist l’informe emès per l’Arquitecte Tècnic d’aquesta entitat, en data 9 de gener de 
2017, que s’adjunta. 
 

Vist que per acord de la Junta de Govern de data 19 de juliol de 2004 es va aprovar 
delegar en la Presidència les autoritzacions per a l’ús del Parc Torreblanca per a actes diversos. 

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

 
RESOLC 

 
PRIMER.- Autoritzar a la Sra. Silvia Almar Crespo, amb NIF 46.223.864-M, la 

utilització d’espai per instal·lar una parada/ocupació de 1,75 x 3,60 metres (inclòs l’espai d’un metre 
per a l’atenció de la persona al front de l’activitat) per a la venda de bijuteria al Parc Torreblanca 
aprofitant la Mostra de Pagès, els diumenges durant tot l’any 2017 de les 10:00 hores a les 14:00 
hores; d’acord amb el document d’autorització que s’adjunta a l’expedient i s’aprova simultàniament. 

 
SEGON.- Aprovar la liquidació núm. 2017/00001 a nom de la Sra. Silvia Almar Crespo, 

amb NIF 46.223.864-M, d’un import total anual de 170,86€, més IVA, (2,26€/m2/mes o fracció) pel 
concepte 2.8 de l’Ordenança de preus públics “Ocupació de terrenys per execució d’altres activitats 
econòmiques o productives diferents a la captació d’imatges” del capítol 2 de l’annex de tarifes de 
l’ordenança fiscal, per a la utilització del Parc Torreblanca per a la venda de bijuteria al Parc 
Torreblanca els diumenges durant tot l’any 2017. 

 
TERCER.- Condicionar aquesta autorització al compliment per part de la Sra. Silvia 

Almar Crespo del punt segon de la part dispositiva d’aquest Decret. 
 
QUART.- Comunicar el present Decret als Ajuntaments de Sant Joan Despí, Sant Just 

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

 
CINQUÈ.- Comunicar el present Decret a la sol·licitant fent constar que haurà de 

comparèixer davant del Departament de Secretaria General d’aquesta entitat per a la formalització de 
la present autorització. 
 

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

 
ddd) Decret núm. 5/17, de 11 de gener, relatiu a aprovar l’atorgament de les 

beques per l’assistència i aprofitament i el seu pagament a les persones que han 
assistit al curs de formació de “Seguretat i higiene alimentària”. 
 
“Vist que en data 24 de març de 2016 la Diputació de Barcelona va publicar al BOPB 

un anunci sobre la convocatòria 2016-17 per a l'atorgament de subvencions en règim de concurrència 
competitiva per promoure l'ocupació a la indústria local, sent l’objecte finançar projectes locals de 
millora de l’ocupabilitat i d’inserció de persones que tenen especials dificultats d’inserció, preferentment 
joves, majors de 45 anys i aturats de llarga durada, en sectors d’activitat econòmica industrial 
fortament consolidats al territori i/o amb perspectives de creixement. 
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Vist que per Decret de Presidència núm. 69/2016, de 26 d’abril, es va aprovar la 

sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per a la realització del projecte “Promoure 
l’ocupació a la indústria local al Baix Llobregat – 2a. Fase”, dins la referida convocatòria de 
subvencions; i que per Decret de Presidència núm. 162/2016, de a 28 de juliol, es va acceptar la 
referida subvenció. 
 

Atès que dins de l’eix 3 l’esmentat projecte es contempla la possibilitat d’atorgar 
beques a les persones que participin en els diferents cursos de formació així com en la realització de 
pràctiques no laborals en empreses. 
 

Vist que per acord de la Junta de Govern de 24 d’octubre de 2016 es van aprovar les 
“Bases reguladores per l’atorgament de beques a les persones participants en el projecte Promoure 
l’ocupació a la indústria local del Baix Llobregat – Fase 2, per l’assistència i aprofitament als cursos de 
formació i la realització de pràctiques no laborals en empreses i entitats sense ànim de lucre”, que 
contemplen els requisits i les característiques que han de tenir les persones beneficiàries per poder 
optar a aquestes beques, així com el procediment per a la seva sol·licitud, i que tenen una dotació 
econòmica total de 17.000,00€; i que han estat publicades al BOPB de data 8 de novembre de 2016. 
 

Vist que a data d’avui s’ha realitzat el curs “Seguretat i higiene alimentària” en les 
dates compreses entre el 14 i el 22 de desembre de 2016, segons consta a l’expedient. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 11 de gener de 2017, amb el v-i-p de l’Interventor i amb diligència de 
proposta de la Gerència, i que s’incorpora a l’expedient. 
 

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

HE RESOLT 
 

PRIMER.- Aprovar l’atorgament de les beques per l’assistència i aprofitament i el seu 
pagament a les següents persones que han assistit al curs de formació de “Seguretat i higiene 
alimentària”, d’acord amb el que es detalla: 

 
3 últimes xifres 

del DNI 
CURS 

SUPERAT DIES ASSISTENCIA IMPORT BECA/DIA TOTAL BECA 
298R SI 5 5 € 25€ 
644W SI 5 5 € 25€ 
484S SI 5 5 € 25€ 
419D SI 5 5 € 25€ 
416C SI 5 5 € 25€ 
417H SI 4 5 € 20€ 
695Y SI 5 5 € 25€ 
384L SI 5 5€ 25€ 
761K SI 5 5€ 25€ 
359P SI 5 5€ 25€ 
907E SI 5 5€ 25€ 
743C SI 5 5€ 25€ 
016P SI 4 5€ 20€ 
700R SI  5 5€ 25€ 
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089A SI 5 5€ 25€ 
528D SI 5 5€ 25€ 

 
Els imports a pagar estan calculats d’acord a les pautes fixades a les “Bases reguladores per 
l’atorgament de beques a les persones participants en el projecte Promoure l’ocupació a la indústria 
local del Baix Llobregat – Fase 2, per l’assistència i aprofitament als cursos de formació i la realització 
de pràctiques no laborals en empreses i entitats sense ànim de lucre”. 
 
Les dades completes de les persones beneficiàries d’aquestes beques estan contemplades dins de 
l’expedient del projecte que té custodiat el Departament de Promoció Econòmica d’aquest Consell 
Comarcal. 
 

SEGON.- Notificar aquest Decret a la Diputació de Barcelona i a les persones 
beneficiàries de les beques, perquè en tinguin coneixement i als efectes.” 
 

eee) Decret núm. 6/17, de 12 de gener, relatiu a aprovar l’atorgament de les 
beques per l’assistència i aprofitament i el seu pagament a les persones que han 
assistit al curs de formació de “Operador/a de carretons elevadors”. 

 
“Vist que en data 24 de març de 2016 la Diputació de Barcelona va publicar al BOPB 

un anunci sobre la convocatòria 2016-17 per a l'atorgament de subvencions en règim de concurrència 
competitiva per promoure l'ocupació a la indústria local, sent l’objecte finançar projectes locals de 
millora de l’ocupabilitat i d’inserció de persones que tenen especials dificultats d’inserció, preferentment 
joves, majors de 45 anys i aturats de llarga durada, en sectors d’activitat econòmica industrial 
fortament consolidats al territori i/o amb perspectives de creixement. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 69/2016, de 26 d’abril, es va aprovar la 
sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per a la realització del projecte “Promoure 
l’ocupació a la indústria local al Baix Llobregat – 2a. Fase”, dins la referida convocatòria de 
subvencions; i que per Decret de Presidència núm. 162/2016, de a 28 de juliol, es va acceptar la 
referida subvenció. 
 

Atès que dins de l’eix 3 l’esmentat projecte es contempla la possibilitat d’atorgar 
beques a les persones que participin en els diferents cursos de formació així com en la realització de 
pràctiques no laborals en empreses. 
 

Vist que per acord de la Junta de Govern de 24 d’octubre de 2016 es van aprovar les 
“Bases reguladores per l’atorgament de beques a les persones participants en el projecte Promoure 
l’ocupació a la indústria local del Baix Llobregat – Fase 2, per l’assistència i aprofitament als cursos de 
formació i la realització de pràctiques no laborals en empreses i entitats sense ànim de lucre”, que 
contemplen els requisits i les característiques que han de tenir les persones beneficiàries per poder 
optar a aquestes beques, així com el procediment per a la seva sol·licitud, i que tenen una dotació 
econòmica total de 17.000,00€; i que han estat publicades al BOPB de data 8 de novembre de 2016. 
 

Vist que a data d’avui s’ha realitzat el curs “Operador/a de carretons elevadors” en les 
dates compreses entre el 12 i el 16 de desembre de 2016, segons consta a l’expedient. 
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Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 12 de gener de 2017, amb el v-i-p de l’Interventor i amb diligència de 
proposta de la Gerència, i que s’incorpora a l’expedient. 
 

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

HE RESOLT 
 

PRIMER.- Aprovar l’atorgament de les beques per l’assistència i aprofitament i el seu 
pagament a les següents persones que han assistit al curs de formació de “Operador/a de carretons 
elevadors”, d’acord amb el que es detalla: 
 

3 últimes 
xifres del 

DNI 
CURS 

SUPERAT DIES ASSISTENCIA IMPORT BECA/DIA TOTAL BECA 

680Z SI 5 5 € 25€ 
603G SI 5 5 € 25€ 
284N SI 5 5 € 25€ 
006C SI 5 5 € 25€ 
228G SI 5 5 € 25€ 
192T SI 5 5€ 25€ 
413F SI 5 5€ 25€ 
552E SI 5 5€ 25€ 
790W SI 5 5€ 25€ 

 
Els imports a pagar estan calculats d’acord a les pautes fixades a les “Bases reguladores per 
l’atorgament de beques a les persones participants en el projecte Promoure l’ocupació a la indústria 
local del Baix Llobregat – Fase 2, per l’assistència i aprofitament als cursos de formació i la realització 
de pràctiques no laborals en empreses i entitats sense ànim de lucre”. 
 
Les dades completes de les persones beneficiàries d’aquestes beques estan contemplades dins de 
l’expedient del projecte que té custodiat el Departament de Promoció Econòmica d’aquest Consell 
Comarcal. 
 

SEGON.- Notificar aquest Decret a la Diputació de Barcelona i a les persones 
beneficiàries de les beques, perquè en tinguin coneixement i als efectes 

 
fff) Decret núm. 7/17, de 12 de gener, relatiu a aprovar l’inici de l’expedient de 

contractació, del sistema de correu electrònic Zimbra. 
 
“Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat actualment disposa de la plataforma 

de correu electrònic Zimbra versió 8.0.6, que dóna servei als dominis correu.elbaixllobregat.cat, 
innobaix.cat i caviga.net, i que aquest servei és àmpliament utilitzat per la majoria d’usuaris, contant 
amb més de 235 comptes operatives; per aquest motiu el seu correcte funcionament resulta molt 
important, segons consta a l’expedient. 
 

Atesa la necessitat, segons consta en l’expedient, d’iniciar l’expedient per a la 
contractació d’un servei de suport per a possibles incidències així com per al manteniment, 
actualització i monitorització del servei durant el període del 13 de febrer de 2017 fins al 12 de febrer 
de 2019.  
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Vist el Plec de condicions administratives per a la contractació del servei de 

manteniment del sistema de correu electrònic Zimbra del Consell Comarcal del Baix Llobregat i el Plec 
de condicions tècniques reguladors d’aquest contracte, que s’adjunten a l’expedient. 
 

Atesa la fiscalització i conformitat de l’Interventor General d’aquesta entitat. 
 

Vist l’informe emès pel Responsable d’Informàtica i Noves Tecnologies d’aquesta 
entitat en data 1 de desembre de 2016, que s’incorpora a l’expedient. 

 
Vist l’informe emès per la Tècnica de Contractació dels Serveis Jurídics amb data 12 

de gener de 2017. 
 

Vist que d’acord amb el Decret de la Presidència 151/2015, de 24 de juliol, aquesta 
adjudicació resta dins las competències de la Presidència en matèria de contractació pública. 
 
  Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc conferides 
 

HE RESOLT 
 

PRIMER.- Aprovar l’inici de l’expedient de contractació, per procediment obert amb 
mesures de gestió eficient en la tramitació i tràmit ordinari, del servei de manteniment del sistema de 
correu electrònic Zimbra del Consell Comarcal del Baix Llobregat, amb un pressupost de licitació, IVA 
exclòs, de tres mil tres-cents euros (3.300,00€) per als 2 anys inicials del contracte. 
 

SEGON.- Aprovar el Plec de condicions administratives per a la contractació del servei 
de manteniment del sistema de correu electrònic Zimbra del Consell Comarcal del Baix Llobregat i el 
Plec de condicions tècniques reguladors d’aquest contracte, que s’adjunten com a document annex al 
present Decret. 

 
TERCER.- Declarar la plurianualitat de la despesa de l’expedient per a la contractació 

del servei de manteniment del sistema de correu electrònic Zimbra del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, d’acord amb l’article 174.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, l’autorització o realització de les 
despeses de caràcter plurianual es subordinarà al crèdit que per a cada exercici autoritzin els 
pressupostos aprovats d’aquesta entitat. La present despesa anirà a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 920.22699 del pressupost de despesa dels exercicis 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021 
d’aquest Consell Comarcal, restant condicionada a l’aprovació definitiva del pressupost per aquests 
exercicis. 
 

QUART.- Publicar la convocatòria al Perfil de Contractant de l’entitat, i donar compte 
del present Decret a la propera sessió plenària que se celebri.” 
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7.-  Donar compte dels següents acords de la Junta de Govern: 
 

Sessió del 19 de desembre  
 

a) Aprovar la subscripció de sengles convenis amb els Ajuntaments de Castelldefels, El 
Prat de Llobregat i Viladecans, de col.laboració pel desenvolupament del Business 
Incubation Center de l’Agència Europea de l’Espai - Barcelona per a l’any 2017. 

 
“Atès que l’Agència Espacial Europea (ESA) té com a principal objectiu configurar el 

desenvolupament de la capacitat espacial europea i garantir que la inversió en activitats espacials 
tingui un rendiment positiu vers la ciutadania dels estats membres; i que la coordinació entre els 18 
estats membres que formen part de l’ESA permet desenvolupar programes i activitats d’un major 
impacte vers activitats realitzades de manera individual. 
 

Atès que la missió que té l’ESA, i per la que dissenya i orienta els seus projectes, és 
fonamentalment conèixer més a fons el planeta Terra, el seu entorn espacial que l’envolta, el sistema 
solar i l’univers, però també té com a prioritat bàsica el desenvolupament de tecnologies i serveis 
basats en satèl·lits i fomentar la indústria europea. 
 

Atès que l’ESA té una línia d’activitat anomenada “Xarxa de Centres d’Incubació 
d’Empreses” (BIC -Business Incubation Centers- Network), que tenen com a principal funció reduir la 
bretxa entre una idea empresarial basada en la transferència de tecnologia del món espacial o 
adreçada al sector espai i el desenvolupament d’aquesta idea en un projecte empresarial viable i d’èxit; 
i que està coordinada des de l’Oficina del Programa de Transferència de Tecnologia, que té com a 
principal missió la cerca de persones emprenedores amb idees innovadores per a que facin ús de la 
tecnologia espacial, les seves aplicacions i serveis.  
 

Atès que el Consell Comarcal del Baix Llobregat dins dels seus objectius d’afavorir el 
desenvolupament territorial de la comarca, a partir de la generació, creació i atracció d’activitat 
econòmica va realitzat a l’any 2010 un estudi per a definir la viabilitat per a la creació d’un Clúster 
d’Aviònica a la comarca del Baix Llobregat, que recollia una diagnosi que va permetre identificar els 
principals agents i actius del territori, amb una formulació detallada d’una sèrie de propostes per a la 
generació d’oportunitats de futur del sector de l’aviònica, l’aeronàutica i l’espai, tant a la comarca del 
Baix Llobregat com al conjunt de Catalunya. 
 

Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat, conjuntament amb l’Ajuntament de 
Barcelona, Barcelona Activa, la Universitat Politècnica de Catalunya i Caixa Capital Risc, van decidir 
treballar conjuntament per tal de realitzar les accions necessàries per presentar una candidatura per 
acollir a Catalunya un Centre d’Incubació d’Empreses (BIC Business Incubation Center) de l’Agència 
Espacial Europea (ESA); i que per regular els acords de gestió i coordinació de l’ESA BIC s’han 
subscrit diferents convenis que s’han anat modificant i ampliant en funció de les indicacions de la 
pròpia ESA, sent el dia 3 d’abril de 2013 la data d’aprovació del conveni definitiu. 
 

Atès que l’aportació econòmica del Consell Comarcal del Baix Llobregat per a la gestió 
i funcionament de l’ESA BIC serà de 250.000,00€, import que serà assumit entre els ajuntaments de  
Castelldefels, Gavà, el Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat i Viladecans i que es destinarà a ajuts 
a les empreses durant els 5 anys de durada del projecte. 
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Vist que per acord de la Junta de Govern de data 17 de febrer de 2014 es va aprovar 
la subscripció d’un conveni amb els Ajuntaments de Castelldefels, Gavà, El Prat de Llobregat, Sant Boi 
de Llobregat i Viladecans de col·laboració pel desenvolupament del Business Incubation Center de 
l’Agència Espacial Europea (ESA BIC) Barcelona. 
 

Atès que el Comitè promotor del projecte de l’ESA BIC en data 7 de març de 2014 va 
acordar modificar la distribució anual dels imports que les entitats participants havien de realitzar com 
incentius econòmics per a les empreses incubades; i que, per aquest motiu, per acord de la Junta de 
Govern de data 6 d’octubre d’enguany es va deixar sense efecte el conveni de referència i es va 
aprovar la subscripció d’un nou conveni amb els referits ajuntaments de col·laboració pel 
desenvolupament del Business Incubation Center de l’Agència Espacial Europea (ESA BIC) Barcelona. 

 
Vist que per acord de la Junta de Govern d’21 de desembre de 2015 es va aprovar la 

subscripció de sengles convenis de col·laboració amb els Ajuntaments de Castelldefels, El Prat de 
Llobregat i Viladecans pel desenvolupament del Business Incubation Center de l’Agència Europea de 
l’Espai (ESA BIC) Barcelona per a l’any 2016, la vigència dels quals finalitza a 31 de desembre. 

 
Vist que és necessari aprovar per l’any 2017 els convenis de col·laboració amb els 

Ajuntaments de Castelldefels, El Prat de Llobregat i Viladecans pel desenvolupament del Business 
Incubation Center de l’Agència Europea de l’Espai (ESA BIC) Barcelona, de conformitat amb els 
informes emesos pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic en data 30 de novembre 
de 2016, que s’incorporen a l’expedient. 

 
Vist l’informe 6/2016 de la secretaria general relatiu al contingut necessari dels 

convenis de col·laboració 
 

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 de 
Castelldefels pel desenvolupament del Business Incubation Center de l’Agència Europea de l’Espai 
(ESA BIC) Barcelona per a l’any 2017, de conformitat amb la minuta de conveni que s’adjunta a 
l’expedient i que s’aprova simultàniament, i mitjançant el qual l’Ajuntament de Castelldefels haurà de 
transferir al Consell Comarcal l’aportació econòmica de 25.000€( vint-i-cinc mil euros) 
 

SEGON.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’El 
Prat de Llobregat pel desenvolupament del Business Incubation Center de l’Agència Europea de 
l’Espai (ESA BIC) Barcelona per a l’any 2017, de conformitat amb la minuta de conveni que s’adjunta a 
l’expedient i que s’aprova simultàniament, i mitjançant el qual l’Ajuntament d’El Prat de Llobregat haurà 
de transferir al Consell Comarcal l’aportació econòmica de 6.250€ ( sis mil dos-cents cinquanta euros). 
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TERCER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de 
Viladecans pel desenvolupament del Business Incubation Center de l’Agència Europea de l’Espai (ESA 
BIC) Barcelona per a l’any 2017, de conformitat amb la minuta de conveni que s’adjunta a l’expedient i 
que s’aprova simultàniament, i mitjançant el qual l’Ajuntament de Viladecans haurà de transferir al 
Consell Comarcal l’aportació econòmica de 6.250€ ( sis mil dos-cents cinquanta euros). 

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

que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 

CINQUÈ.- Comunicar el present acord als Ajuntaments de Castelldefels, El Prat de 
Llobregat i Viladecans en la part que els afecta, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 
  SISÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se celebri de 
conformitat amb l’acord de Ple de delegació de competències en la Junta de Govern.” 
 

b) Aprovar la subscripció d’un conveni amb el Departament de Salut Pública de la 
Generalitat de Catalunya, de col.laboració en la prevenció i el control poblacional de 
mosquits a la comarca del Baix Llobregat durant l’any 2016 mitjançant el Servei de 
Control de Mosquits. 

 
“Vist que el Servei de Control de Mosquits (SCM) duu a terme el control de les 

poblacions de mosquits de la comarca, Aeroport de Barcelona, zona ZAL del Port de Barcelona i 
l’Hospitalet de Llobregat, en el marc de les campanyes anuals. 

 
Vist que el SCM realitza també inspeccions entomològiques per arbovirosis, dictàmens 

municipals, inspeccions i determinacions per plagues no únicament a la comarca, sinó en municipis 
barcelonins i tot un seguit de tasques divulgatives especialment a causa de l’emergència de malalties 
introduïdes com ara les causades pel virus del Nil Occidental (VNO), el virus del dengue, el virus de 
Chikungunya o el virus Zika, així com tasques de prevenció davant possibles nous virus que comencin 
a circular en properes campanyes. 

 
Vist que des de l’any 1988 fins l’any 2014, la Generalitat de Catalunya ha donat suport 

al finançament del Servei en el marc del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, però que des de la 
desaparició  d’aquesta via de finançament les actuacions del SCM no disposen de previsions estables, 
sent absolutament insuficients les aportacions que fan els municipis i les entitats beneficiàries dels 
seus serveis i no disposant el Consell Comarcal, ateses les seves limitacions pressupostàries, de 
capacitat financera pròpia per garantir el seu finançament, pel que resulta necessari dotar el servei 
d’un marc financer estable i sòlid. 

 
Vist que el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha participat en els 

darrers anys en el finançament d’actuacions concretes contra les plagues de la mosca negra i de 
mosquits en els territoris de les comarques de l’ Ebre, el Segre i el Ter i que resulta convenient que 
pugui participar en el finançament del control dels mosquits a la zona del Baix Llobregat, pel risc per a 
la salut pública que suposen les plagues de mosquits i la seva incidència en l’augment de les malalties 
emergents.  

 
Atès que el  Departament de Salut Pública ha manifestat la seva voluntat de participar 

d’aquesta tasca mitjançant la subscripció d’un conveni de col.laboració en el co-finançament. 
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Vist l’informe emès pel Coordinador del Servei de Control de Mosquits. 

Vist l’informe 6/2016 de la secretaria general relatiu al contingut necessari dels 
convenis de col·laboració 

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

següents 
ACORDS 

 
PRIMER.-  Aprovar la subscripció d’un conveni amb el Departament de Salut Pública 

de la Generalitat de Catalunya, de col.laboració en la prevenció i el control poblacional de mosquits a 
la comarca del Baix Llobregat durant l’any 2016 mitjançant el Servei de Control de Mosquits del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat, d’acord amb la minuta de conveni que s’adjunta com a part 
integrant a aquest acord i s’aprova de manera simultània. 

 
SEGON.- Acceptar expressament l’ajut de 170.000 euros previst al conveni per a 

l’exercici 2016, així com la resta d’obligacions previstes al document convenial, i instar l’inici dels 
tràmits de modificació pressupostària necessaris per a la seva incorporació al pressupost comarcal 
vigent. 

TERCER.- Sol.licitar al Departament de Salut Pública una pròrroga del termini de 
justificació de la subvenció previst al conveni, fins el 30 de desembre. 

 
QUART.- Comunicar el present acord al Departament de Salut de la Generalitat de 

Catalunya, pel seu coneixement i efectes, i donar compte del mateix a la propera sessió plenària que 
se celebri.” 
 
A continuació pren la paraula el Sr. President que diu: 
 
Els voldria informar de dues coses: que el dia 2 en aquesta sala es farà l’acte de presentació de les 
conclusions que el Centre d’Estudis Comarcals va fer al congrés el Baix a Debat i també nosaltres al 
fòrum de municipalisme. Faríem les conclusions, portaríem i explicaríem el que podia ser el contingut 
general d’una declaració d’alcaldes i alcaldeses en un futur immediat sobre aquest posicionament. 
 
També dir que a Córnella de Llobregat, el dia 3 al Citilab concretament, es fa una jornada específica 
sobre el desenvolupament que la Generalitat està explicant en el territori de la Llei  de Governs locals, 
ja hem participat en altres sessions però aquesta es fa aquí al Baix Llobregat . 
 

I no havent altres assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de la Presidència 
a les dinou hores i vint-i-set minuts, signant aquest acta el President del Consell Comarcal juntament 
amb mi, la Secretària General, que ho certifico. 


