CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT
PLE
ACTA NÚM. 1/2018

A la ciutat de Sant Feliu de Llobregat, el dia 19 de febrer de 2018, 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 González Roig.
ASSISTENTS
PRESIDENT
JOSEP PERPINYÀ I PALAU (PSC-CPM)
Alcalde de Sant Just Desvern
VICEPRESIDENTS/ES
RAQUEL SÁNCHEZ JIMÉNEZ (PSC-CPM)
Alcaldessa de Gavà
XAVIER FONOLLOSA COMAS (CiU)
Alcalde de Martorell
JORDI GIL DORADO (ICV-CE)
Regidor de Sant Vicenç dels Horts
CONSELLERS/ES ASSISTENTS
PSC – CPM
JESÚS NAHARRO RODRIGUEZ
Alcalde d’Abrera
CRISTINA MARTINEZ RODRIGUEZ
Regidora de Cervelló
MIQUEL COMINO HARO
Regidor de Sant Vicenç dels Horts
VICTORIA CASTELLANOS NUÑEZ
Regidora de Castellví de Rosanes
MARIA MIRANDA CUERVAS
Regidora de Castelldefels
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JOAN CARLES MARTINEZ ROMERO
Regidor de Torrelles de Llobregat
JOSÉ ÁNGEL CARCELÉN LUJÁN
Regidor de Sant Boi de Llobregat
JUAN PEDRO PEREZ CASTRO
Regidor del Prat de Llobregat
XAVIER PAZ PENCHE
Regidor de Molins de Rei
COALICIÓ ENTESA
JOAN PARERA GARCÍA
Regidor de Pallejà
JESÚS BLANCO FLÓREZ
Regidor de Santa Coloma de Cervelló
JORDI MARTÍNEZ VALLMITJANA
Regidor d’Olesa de Montserrat
LIDIA MUÑOZ CÀCERES
Regidora de Sant Feliu de Llobregat
LLUIS MONFORT PELIGERO
Regidor de Sant Just Desvern
ERC-AM
LLUÍS FABRÉS I PÉREZ
Regidor de Sant Joan Despí
BÀRBARA LLIGADA I MUÑOZ
Regidora de Viladecans
ANDREU PÉREZ I LORITE
Regidor de Gavà
ORIOL BOSSA I PRADAS
Regidor de Sant Feliu de Llobregat
MIREIA MONFORT I SÒRIA
Regidora d’Olesa de Montserrat
JAUME OLIVELLA I RIBA
Regidor de Begues
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CiU
IMMACULADA LLOPIS CLIMENT
Regidora del Prat de Llobregat
XAVIER AMATE PAZ
Regidor de Castelldefels
JORDI GARCÍA I MAS
Regidor de Sant Boi de Llobregat
CIUTADANS
JOSÉ LUIS CERRO FERNÁNDEZ
Regidor de Sant Joan Despí
ANNA CLARA MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
Regidora de Cornellà de Llobregat
JOSEP MARIA GONZÁLEZ MURT
Regidor d’Esparreguera
SARAY CANTERO GARCIA
Regidora de Sant Andreu de la Barca
PP
FERNANDO MOYA CANTARERO
Regidor de Begues
MARIA JOSÉ DIAZ ALGARÍN
Regidora de Viladecans
SONIA MOTOS PÉREZ
Regidora de Castelldefels
CUP-PA
MIQUEL ALTADILL ROVIRA (CUP-PA)
Regidor d’Esparreguera
CONSELLERS/ES QUE EXCUSEN ASSISTÈNCIA
ENRIC CARBONELL JORBA
Regidor de Sant Esteve Sesrovires
ALBA MARTÍNEZ VÉLEZ (ICV-CE)
Regidora de Sant Boi de Llobregat
LAIA FLOTATS BASTARDES (CiU)
Regidora de Sant Just Desvern
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SECRETÀRIA ACCIDENTAL
Lluís González Roig
INTERVENTOR
Francesc Roldan Burgos
I. PART RESOLUTIVA
1.
Aprovar l’esborrany de l’acta núm. 6/2017, corresponent a la sessió ordinària celebrada
el dia 22 de desembre.
Els presents aproven per unanimitat l’acta núm. 6/17, corresponent a la sessió celebrada el dia 22 de
desembre.
2.
Prendre compte del nomenament del Conseller Sr. Oriol Bossa Pradas com a nou
portaveu del grup d’Esquerra Republicana de Catalunya.
Es llegeix la proposta d’acord de la Presidència que es transcriu literalment:
“Vist que aquesta entitat en el Ple celebrat el dia 24 de juliol de 2015, entre d’altres, va
donar-se per assabentat de la constitució dels grups polítics i la designació del Sr. Andreu Pérez i
Lorite com a portaveu del grup comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal.
Atès que en data 30 de gener de 2018 el grup comarcal d’Esquerra Republicana de
Catalunya-Acord Municipal, mitjançant instància amb número d’entrada al registre general 636, va
comunicar a aquesta entitat el canvi de portaveu del referit grup comarcal al Sr. Oriol Bossa Pradas.
Per tot això, aquesta Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Prendre compte del nomenament del conseller comarcal Sr. Oriol Bossa i
Pradas com a nou portaveu del grup comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal.
SEGON.- Notificar el present acord al Sr. Oriol Bossa Pradas i als Portaveus dels
diferents grups polítics comarcals per al seu coneixement i efectes.”
3.
Prendre compte dels informes del quart trimestre de l’exercici 2017 del sector públic
comarcal, sobre el compliment de terminis de pagament als efectes del que disposa la Llei
15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
Es llegeix la proposta d’acord de la Presidència que es transcriu literalment:
“Atès que la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials,
en el seu article 4.3 disposa que els tresorers o, en el seu defecte, interventors de les corporacions
locals elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis previstos en la referida
llei per al pagament de les obligacions pendents en les que s’estigui incomplint el termini.
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Vistos els informes del quart trimestre de l’exercici 2017 del Consell Comarcal del Baix
Llobregat, del Consorci de Turisme del Baix Llobregat i del Consorci de la Colònia Güell sobre el
compliment de terminis de pagament d’acord amb el que disposa l’ esmentada llei, que s’adjunten a
l’expedient.
Vist que l’article 4.4 de la llei de referència disposa que sense perjudici de la seva
possible presentació i debat al Ple de la corporació local, el referit informe haurà de remetre’s, en tot
cas, als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit territorial,
als de les Comunitats Autònomes que, conforme als seus respectius Estatuts d’Autonomia, tinguin
atribuïda la tutela financera de les entitats locals.
Atès que, d’acord al que disposa l’article 5.4 de l’esmentada llei, la intervenció o òrgan
de l’entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat incorporarà a l’informe trimestral al Ple
regulat a l’article 4 de la referida llei una relació de les factures o documents justificatius respecte als
quals hagin transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el referit registre i no s’hagin
tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l’obligació o s’hagi justificat per l’òrgan
gestor l’absència de tramitació dels mateixos.
Per tot això, aquesta Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Prendre compte dels informes del quart trimestre de l’exercici 2017 del
Consell Comarcal del Baix Llobregat, del Consorci de Turisme del Baix Llobregat i del Consorci de la
Colònia Güell sobre el compliment de terminis de pagament als efectes del que disposa la Llei
15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, que s’incorporen a l’expedient.
SEGON.- Publicar un informe agregat de la relació de factures i documents que se li
hagin presentat agrupant-los segons el seu estat de tramitació, en el termini de 15 dies contats des del
dia de la reunió en la que es tingui coneixement de la referida informació, d’acord amb el que disposa
l’article 5.4 de la referida llei.”
ANNEX
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4.
Prendre compte de l’Informe d’Avaluació de compliment d’objectius de sostenibilitat
pressupostària i sostenibilitat financera referit al quart trimestre de l’exercici 2017 del
pressupost del sector públic comarcal, en compliment de la Llei Orgànica 2/2012.
Es llegeix la proposta d’acord de la Presidència que es transcriu literalment:
“Vista l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions
de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Estabilitat Financera, que estableix les obligacions trimestrals de subministrament
d’informació per les Entitats Locals (article 16), que s’ha d’efectuar per mitjans electrònics a través del
sistema que el Ministeri habiliti a l’efecte.
Vist que en el termini previst des de la Intervenció d’aquesta entitat es va enviar i
signar electrònicament l’execució trimestral del Pressupost referida al quart trimestre de l’exercici 2017.
Vist que el Ple de la Corporació ha de tenir coneixement de l’informe d’avaluació enviat.
Per tot això, aquesta Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Prendre compte de l’Informe d’Avaluació de compliment d’objectius que
contempla la Llei Orgànica 2/2012, referit al quart trimestre de l’exercici 2017 del pressupost de les
entitats que formen part del sector Administracions Públiques d’aquesta Corporació, i que suposa:
1. Estabilitat pressupostària:
Ingrés no
financer

Despesa no Ajustament Capac/ Nec
financera
entitat
finançament

Consorci Colònia Güell
175.330,39
142.296,48
3.688,98
Consorci Turisme Baix Llobregat
384.762,08
270.875,29
0,00
Consell Comarcal del Baix Llobregat
18.112.809,05 19.079.598,89 1.018.857,76
Capacitat / necessitat de finançament de la corporació

36.722,85
113.886,79
52.067,92
202.677,56

S’estima que la corporació complirà amb l’objectiu de la regla de la despesa.”
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5.

Aprovar definitivament el compte general corresponent a l’exercici 2016.
Es llegeix la proposta d’acord de la Presidència que es transcriu literalment:

“Atès que la Comissió Especial de Comptes, en sessió celebrada el dia 12 de juny de
2017, va informar favorablement el Compte General del Consell Comarcal del Baix Llobregat, integrat
pel compte general del Consell Comarcal i el del seu únic organisme autònom, Patronat Comarcal de
Serveis a la Persona del Baix Llobregat, corresponents a l’exercici 2016.
Atès que l’expedient i documentació integrant del Compte General van estar exposats
al públic, mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 22 de juny de 2017
(CVE-Núm. de registre 022017011603), durant el termini legalment establert en el Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals.
Vist que per acord de Ple de 24 de juliol de 2017 es va aprovar el Compte General
d’aquesta entitat, integrat pels comptes anuals del Consell Comarcal, els del Patronat Comarcal de
Serveis a la Persona del Baix Llobregat i els del Consorci de Turisme del Baix Llobregat, corresponent
a l’exercici de 2016; així com es va condicionar l’efectivitat del referit acord a la no presentació de
reclamacions, al·legacions o observacions al Compte General en el tràmit d’exposició pública, el qual
finalitzava el dia 25 de juliol de 2017.
Atès que no es va presentar cap reclamació, al·legació o observació al Compte
General en el referit tràmit d’exposició pública, segons consta a l’expedient.
Per tot això, el President del Consell Comarcal, d’acord amb el que preveu l’article 212.4
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, sotmet a consideració del Ple el Compte General de 2016 i proposa l’adopció dels
següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar definitivament el Compte General del Consell Comarcal del Baix
Llobregat, integrat pels comptes anuals del Consell Comarcal, els del Patronat Comarcal de Serveis a la
Persona del Baix Llobregat i els del Consorci de Turisme del Baix Llobregat, corresponent a l’exercici de
2016, integrat pels següents estats financers i comptables:

- Balanç.
- Compte de resultats econòmic-patrimonial.
- Estat de liquidació del pressupost.
- Memòria.
- Estat de fluxes de Tresoreria
- Estat de variació del patrimoni net.
SEGON.- Remetre l’aprovació definitiva del Compte General a la Sindicatura de Comptes
de Catalunya, d’acord amb el que disposa l’article 212 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, en concordança amb
l’article 43 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei
d’Organització Comarcal de Catalunya., així com al Departament de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge.
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Pren la paraula el Sr. Interventor, que diu:
Aquest punt, si em permeten, mereix una explicació una mica singular. El compte del Consell
Comarcal i del seu grup ja el vam aprovar en aquest Ple comarcal en termini i en l’acord d’aprovació es
va fer constar que l’aprovació quedava condicionada a que en el termini d’exposició pública no hi
hagués cap reclamació ni cap observació; això ho vam fer d’aquesta manera perquè els calendaris
naturals de les convocatòries del plens ordinaris del consell no permeten tampoc esperar diguéssim
tres mesos més. Llavors amb aquest instrument, amb aquest acord d’aprovació, vam remetre els
comptes a la Sindicatura i vam remetre aquest acord d’aprovació definitiva i ara, quan la Sindicatura ho
està revisant, ens demana que expressament el propi Plenari del Consell faci constar expressament
que en l’últim dia d’exposició publica no hi va haver cap al·legació, cosa que realment és el que va
succeir i que per tant consideràvem definitivament aprovat el compte, i és la proposta d’acord que la
Presidència demana que s’adopti en aquest acte.
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, CIU i
Ciutadans, i l’abstenció dels membres presents dels grups comarcals del PP i la CUP.
6.
Revocar la dedicació parcial atorgada a favor del Conseller Sr. Xavier Amate Paz (CiUPDeCat).
Es llegeix la proposta d’acord de la Presidència que es transcriu literalment:
“Vist l’article 31 i següents del Reglament Orgànic Comarcal, segons els que, a
proposta de la Presidència, el Ple del Consell Comarcal del Baix Llobregat pot determinar la
conveniència de que determinats/des Consellers i Conselleres tinguin dedicació exclusiva o parcial per
a tasques relacionades amb l’activitat comarcal, així com percebre retribucions per la mateixa.
Atès que la Presidència considera convenient la disponibilitat de determinats/des
consellers/es de grups polítics amb responsabilitats de govern, per tal de dotar l’estructura comarcal de
major eficàcia.
Vist que per acord de Ple celebrat el dia 22 de desembre de 2017, entre d’altres, es va
aprovar, amb efectes de l’1 de gener de 2018, la dedicació parcial al 50% de la jornada del Sr. Xavier
Amate Paz, del grup comarcal de Convergència i Unió (PDeCat).
Atès que el Sr. Xavier Amate Paz ha manifestat la seva impossibilitat i renúncia a
ocupar l’esmentada dedicació parcial per incompatibilitats que li impossibiliten poder-la portar a terme,
segons consta a l’expedient.
Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, es reconeix als membres de les Corporacions Locals el dret
a percebre retribucions per l’exercici dels seus càrrecs, quan exerceixin en règim de dedicació
exclusiva o dedicació parcial, en la quantia que acordi el Ple, amb les limitacions establertes a l’apartat
bis del referit article introduït per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat
de l’Administració Local; i que les esmentades retribucions han de ser consignades en el pressupost
de la Corporació, respectant els límits que, legalment i amb caràcter general s’estableixin.
Per tot això, la Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents

9 - 51

ACORDS
PRIMER.- Revocar l’atorgament de dedicació parcial al 50% de la jornada al Sr.
Xavier Amate Paz, del grup comarcal de Convergència i Unió (PDeCat).
SEGON.- Mantenir la previsió orgànica i pressupostària de la dedicació parcial al 50%
corresponent al grup comarcal de Convergència i Unió (PDeCat) fins que es determini el Conseller o
Consellera que ha de donar-li cobertura.
TERCER.- Les retribucions a percebre per aquestes activitats s’estableixen en la
següent quantitat anual:
-

16.827€ amb 19 cèntims la dedicació parcial del 50% de la jornada

Aquestes retribucions es faran efectives per períodes mensuals en dotze pagaments
proporcionals i s’entenen determinades en quantitat bruta, estant subjectes a les deduccions i
retencions establertes per la legislació vigent en cada moment.
QUART.- Notificar el present acord al Sr. Xavier Amate Paz, així com als diferents
grups polítics comarcals, per al seu coneixement i efectes.”
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, CIU i Ciutadans, i
l’abstenció dels membres presents dels grups comarcals d’ERC-AM, PP i la CUP.
7.
Aprovar inicialment l’actualització de l'ordenança fiscal per a l’aprofitament i prestació de
serveis del Cementiri Comarcal de Roques Blanques.
Es llegeix la proposta d’acord de la Presidència que es transcriu literalment:
“Vist l’escrit presentat per l’empresa concessionària del servei del Cementiri Comarcal de
Roques Blanques, pel qual sol·licita l’actualització de tarifes de la ordenança reguladora de l’aprofitament i
prestació de serveis del cementiri per a l’any 2018.
Atès que d’acord amb l’article 23 del plec de condicions i de la clàusula tretzena del
contracte reguladors de la concessió administrativa del servei de cementiri, el Consell Comarcal del Baix
Llobregat ha d’aprovar anualment les tarifes a aplicar.
Vist l'informe favorable de la Gerència.
Vist l'informe de la Intervenció Comarcal.
Vist el que estableix l’article 17, apartat 1) i l’article 152 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.
Atès que per tractar-se d’una ordenança fiscal, la competència per a la seva aprovació i
modificació correspon al Ple del Consell Comarcal del Baix Llobregat.
Per tot això, aquesta Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents
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ACORDS
PRIMER.- Aprovar inicialment l’actualització de l'Ordenança fiscal per a l’aprofitament i
prestació de serveis al Cementiri Comarcal de Roques Blanques, que incorpora l’increment de l’1,1% de
l’IPC, i segons annex que forma part integrant del present acord.
La gestió de les taxes es durà a terme mitjançant concessió administrativa a favor de
l’empresa Gestió Integral Cementiris de Nomber, S.L, segons acord del Ple del Consell Comarcal de data
26 de juliol de 1990.
SEGON.- Exposar al públic l’actualització aprovada per un termini de 30 dies, en les
condicions establertes en l’art. 17 apartats 1) i 2) 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.
TERCER.- Donar per definitiu el present acord, als efectes previstos en els arts. 17 i 19
apartat 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, si durant el termini d’exposició pública no es presenta cap reclamació.
L’actualització de referència entrarà en vigor a partir de l’endemà de la publicació del text íntegre de
l’ordenança fiscal en el Butlletí Oficial de la Província”.
El Sr. President dóna la paraula a la Sra. Mª Jose Diaz, portaveu del grup comarcal del PP, que diu:
Volia fer una pregunta al Secretari, i és que pel que tinc entès a l’Ajuntament, suposo que al Consell és
el mateix, si votem abstenció no podem presentar després al·legacions, és a dir, o tenim que votar si o
tenim que votar no, perquè estem parlant d’una aprovació inicial d’una ordenança. Vull que m’ho
confirmin per fer el nostre vot en conseqüència, gràcies.
Intervé el Sr. Secretari, que diu:
Molt breument en relació a la no votació com a requisit o no per fer les impugnacions, efectivament el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals no ho contempla, és
cert que demana que sigui un vot en contra com a legitimador, però el Reglament el que està parlant
aquí, entenc jo, que és en relació als recursos, és dir, si voleu impugnar, si voleu presentar un recurs
administratiu o si voleu presentar un recurs contenciós administratiu en el seu cas contra l’acord del
Consell, però si el que voleu fer és presentar al·legacions o consideracions al contingut de
l’Ordenança, com he entès que plantejàveu, de fet no hi ha cap impediment al fet de que s’hagi optat
per abstenció, en el sentit que aquí el que estem fent és obrir un tràmit d’informació publica i si el que
voleu presentar son al·legacions al contingut, aclariments o propostes de modificació al contingut de
l’ordenança no hi ha cap problema amb el vot. I en el cas de que el que m’estiguéssiu comentant és
que en el futur voleu presentar un altre tipus de recurs, si que caldria doncs el vot en contra
oficialment.
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, CIU i
Ciutadans, i l’abstenció dels membres presents dels grups comarcals del PP i la CUP.
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8.
Donar compte de la Moció de la Unió General de Treballadors i Comissions Obreres
relativa a la vaga laboral convocada el dia 8 de març.
La Sra. Saida Ehliluch i la Sra. Victoria Corbacho, de CC.OO i UGT respectivament, exposen la moció
següent:
“Les polítiques neoliberals i les reformes laborals dutes a terme arran de la crisi han colpejat
amb força el conjunt de la ciutadania, però amb més evidència encara les persones amb una situació
prèvia més desigual, com és el cas de les dones. A Catalunya les dones són el 52% de la població en
edat de treballar i, en canvi, no arriben a ser la meitat de la població activa.
En l’actualitat, la taxa d’ocupació femenina és 10 punts percentuals inferior a la masculina, això vol dir
que l’actual mercat de treball segueix discriminant les dones.
Les dones es fan càrrec majoritàriament del treball de cura i de la llar, són la majoria de les persones
aturades de llarga durada i de les que tenen contractes a temps parcial obligat; pateixen contractació
temporal en massa, la seva jornada està en molts casos desregulada i són, per tant, protagonistes
principals de la precarietat.
Segons l’última Enquesta d’estructura salarial (juny de 2017) la bretxa salarial entre dones i homes a
Catalunya se situa en el 24% del salari mitjà anyal. És a dir que, teòricament, en una jornada de 8
hores les dones treballen quasi dues hores sense cobrar-les. Una bretxa salarial que afecta més les
ocupacions de menys retribució, en què arriba a ser de més del 37%.
El 18% de les dones treballadores té guanys inferiors o iguals a l’SMI i més de la meitat tenen
ingressos inferiors als 18.160 euros anyals.
La violència masclista a la feina i a tot arreu és una de les mostres més flagrants de la manca de
justícia social i democràtica envers les dones; la violència masclista ataca un dels valors centrals de la
societat: la llibertat. En l’any 2017, 9 dones van ser assassinades per la seva parella o ex-parella
home, hi va haver 17.513 denúncies per violència masclista i 4.209 ordres de protecció. L’assetjament
sexual i per raó de sexe a les empreses és una de les situacions més esteses però a la vegada més
ocultes en l’àmbit laboral.
Cal establir mesures de corresponsabilitat que facilitin el repartiment del treball de cura entre dones i
homes, acabar amb la segregació laboral, la divisió sexual del treball i la desvalorització social dels
sectors laborals feminitzats.
S’han d’obtenir polítiques orientades al bé comú, a la vida plena, al benestar i a la sostenibilitat. Un
sistema de protecció social igualitari i amb equitat en condicions de vida per a les dones. Cal que les
dones tinguin més poder econòmic a les dones, element estratègic per a la reducció de la pobresa.
Volem i ens volem vives i lliures, unim-nos per a la igualtat!
ACORDS
1. Donar suport a la vaga laboral convocada per CCOO i UGT de 2 hores per torn el dia 8 de
març, i sumar-nos a les concentracions previstes per al mateix dia, a les 12 hores, a les places
i portes dels ajuntaments.
2. Donar suport a la vaga de consum, a la vaga de cures i a la vaga d’estudiants del dia 8 de
març.
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3. Defensar la pujada dels salaris i de les pensions, garantint la recuperació del poder adquisitiu,
especialment dels més baixos, i l’increment de l’SMI.
4. Plans d’igualtat obligatoris en totes les empreses com a veritable eina per garantir la igualtat
d’oportunitats entre dones i homes, i per evitar la bretxa salarial i els assetjaments sexuals.
5. Instar els grups parlamentaris presents al Congreso de los Diputados a l’aprovació d’una llei
transparència i d’igualtat salarial que posi fi a la bretxa salarial real entre dones i homes al
nostre país.
6. Demanar al Govern central la ratificació del conveni 189 de l’OIT (Conveni sobre el treball
decent per les treballadores i treballadors de la llar).
7. Establir el compromís amb la lluita contra la precarietat social i laboral, amb la priorització de
pressupostos per a les polítiques públiques per al benestar: dependència, salut, educació i
criança.
8. Fomentar i donar suport a la lluita contra la xacra social de la violència masclista i exigir la
posada en marxa immediata del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere amb una dotació
pressupostària real”.
El Sr. President dóna la paraula a la Sra. Viky Castellanos, consellera del grup comarcal del PSCCPM, que diu:
Bona tarda a tots i a totes. Simplemente comunicaros que desde el Consell de Dones del Baix
Llobregat donem suport a la vaga feminista del 8 de març. Sobre el 7 u 8 de febrero enviamos a todos
los ayuntamientos de la comarca un comunicado en el que dábamos unas acciones, decíamos que
convocábamos, os lo leeré para que lo sepáis: “Entitats feministes de tot el món han convocat una
vaga per dijous 8 de març, dia internacional de les dones. Es tracta d’una crida a la vaga laboral, de
cura de consum i estudiantil per conscienciar que sense les dones el món s’aturaria i també per
denunciar la situació de discriminació, desigualtat i violència que les dones patim dia a dia pel sol fet
de ser-ho. Els sindicats majoritaris, UGT i CC.OO, han convocat una vaga laboral de dues hores, i des
del Consell de Dones del Baix Llobregat proposem als ajuntaments de la comarca les següents
accions: d’una banda donar suport a la vaga feminista del 8 de març, facilitar que els treballadors i
treballadores de l’ajuntament puguin sumarse a la vaga, programar els actes commemoratius del 8 de
març al matí per afavorir l’assistència a la manifestació de la tarda.
Fer difusió i convocatòria a la manifestació organitzada per col·lectius feministes a Barcelona a les 19
hores. Es proposarà un punt de trobada per totes les persones de la comarca i es portarà una pancarta
amb el lema al Baix Llobregat 100 x % feminista, que com sabeu és el lema del sisè Congrés de les
Dones”.
Simplemente, cómo no, desde el Consell de Dones damos apoyo a estas reivindicaciones que ya se
vienen trabajando desde el Consell con diferentes informes y con diferentes estudios.
Intervé el Sr. Miquel Altadil, portaveu del grup comarcal de la CUP, que diu:
Primer de tot agrair a les companyes el presentar la moció. Nosaltres com ja ens ha passat en altres
espais, serem una mica crítics no amb el contingut i amb la vaga sinó en com s’ha dut a terme i com
han anat canviant algunes propostes que venien donades per moltes de les organitzacions feministes.
Com el nom indica és una vaga general, i una vaga general al menys des de la CUP entenem que és
aturar el país durant tota una jornada. El que molts sindicats majoritaris i ajuntaments, entitats, consells
comarcals,... promouen és l’aturada de dues hores, mentre que nosaltres convoquem la vaga tot el dia,
i no només una vaga de les dones, sinó que interpel·lem també als homes, perquè com es diu també
no només és les dones deixar els seus llocs de treball i anar a la vaga sinó també pel tema de cures i
de cuidar, de les feines domèstiques o de cuidar a gent gran, temes que sempre van associats a les
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dones; per tant s’interpel·la als homes a que moltes d’aquestes feines ho hauran de fer durant aquesta
jornada per tal que es pugui visualitzar la lluita de totes aquestes dones.
Per tant sobretot agrair el suport que hi pot haver-hi des de diferents entitats, però si aquesta crítica
d’intentar diluir com les organitzacions feministes havien proposat una vaga de tota la jornada. Moltes
gràcies.
A continuació pren la paraula la Sra. Mª Jose Diaz, portaveu del grup comarcal del PP, que diu:
Estamos de acuerdo con lo que acaba de decir nuestro compañero anteriormente, solamente decir que
yo he pertenecido a la Asociación de Dones del Baix Llobregat desde el 2003 y hemos luchado mucho,
hemos hecho muchísimas cosas, hemos logrado muchísimas cosas en todos estos años, pero yo
nunca recuerdo haber oído el pedir una huelga general y más dentro de la realidad actual en la que
está viviendo nuestro país. Como he dicho antes me remito a las palabras que ha dicho el compañero
anteriormente y no entendemos que sea necesario el paralizar, y lo vuelvo a repetir porque creo que
se han conseguido muchísimas cosas, y no haciendo una huelga general que paralice al país y que
quien lo padecerá durante esas dos horas serán nuestros mayores, los enfermos, los niños. Creo que
a estas alturas, habiendo conseguido todo lo que se ha hecho, se pueden conseguir muchas más
cosas no haciendo daño, no perjudicando, que no el derecho a la mujer. Gracias.
El Sr. President dóna la paraula a la Sra. Anna Clara Martínez, consellera del grup comarcal del
Ciutadans, que diu:
En primer lugar agradecerles el tipo de iniciativa que han presentado y agradecerles que la hayan
expuesto aquí en el Pleno del Consell Comarcal. Evidentemente nosotros estamos totalmente a favor
de avanzar en la igualdad entre los hombres y las mujeres. Es obvio de los datos que se han aportado
que existe una brecha salarial entre lo que es el sueldo del hombre y de la mujer, siendo más elevado
en este caso el del hombre y creemos que esto es un tema más bien de justicia, de igualdad, y que
hay de seguir luchando, especialmente nosotros los partidos políticos desde las instituciones y en
representación de todas estas mujeres que viven en la sociedad actual.
Sin embargo no podemos compartir el hecho de que se mezclen reivindicaciones feministas con la
lucha contra el capitalismo en el que se apelan este tipo de huelgas que se proponen en los acuerdos
de la iniciativa presentada.
Creemos que no es bueno politizar, por llamarlo de alguna manera, este tipo de reivindicaciones que
tendrían que unir a todos los partidos políticos, y al final lo que hacen es fragmentarlos en un tema tan
trascendental y tan crucial como el que estamos hablando. No creemos por tanto oportuno que se nos
venda este pack feminista-anticapitalista todo unido, sino que esto debería separarse, y en este caso
no podemos compartir que en los acuerdos se exponga el apoyo a este tipo de huelgas. Con todo ello,
nosotros seguiremos trabajando tanto a nivel de Congreso, a nivel de Parlamento, como a nivel de
Ayuntamientos, Consells Comarcals, Diputación, en conseguir la igualdad de salarios y aspiraciones, y
oportunidades, independientemente del sexo de cada uno. Como ya he comentado, creemos que es
un tema de justicia, de igualdad, que hay que eliminar las brechas salariales existentes a día de hoy y,
en definitiva, hay que avanzar entre la igualdad de los hombres y las mujeres. Gracias.
Pren la paraula el Sr. Xavier Fonollosa, Vice-president i conseller del grup comarcal de Convergència i
Unió (PdeCAT), que diu:
Bona tarda a tothom. En primer lloc em sumo als agraïments dels meus companys a les representants
de las dos centrals sindicals de CC.OO i UGT, i agrair-vos també que ens feu arribar aquesta moció
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que nosaltres donem compte i que toqueu dos temes que crec que malauradament i al segle XXI i
aquestes alçades encara hem de tocar, dos temes molt importants: un és la bretxa salarial entre
homes i dones, i per tant la desigualtat que hi ha encara a l’àmbit laboral com a molts altres àmbits, i
també la violència masclista, és a dir, la violència de gènere. Toqueu dos temes que jo crec que és trist
que haguem de parlar encara a les administracions, això hauria de ser història, però malauradament
encara és realitat i molta realitat. Les dades que ens expliqueu a la pròpia moció son certes i per tant el
nostre grup donarà suport en totes les accions que vagin encaminades a resoldre tant una com altra
situació, ja que les dues són lamentables.
També, només a títol de comentari, els dos grups que m’han precedit sembla que en principi estaven
d’acord, però desprès han fet un gir i sembla que ja no hi estan, és una cosa que també ens hi tenen
una mica acostumats. Fins i tot la representant del Partit Popular, i pensant que soc gran i que porto un
cert temps aquí però que encara haig de veure moltes coses, ha començat dient que estava totalment
d’acord amb el que deia el company de la CUP, però acte seguit ja ha rectificat i ha dit que no anem
be; per tant, escolta, la vida ens dóna sorpreses, i tan de bo doncs estiguéssim tots d’acord, perquè jo
crec que aquesta és una moció que aquest Consell Comarcal, com a ens que representa a una de les
comarques més important del país, dons li donés un ampli consens i per tant es pogués aprovar per
unanimitat; tinc la sospita de que no serà així, però tant de bo fos així. Per tant el nostre grup si suma i
a més si suma amb cert entusiasme. Gràcies.
A continuació intervé el Sr. Oriol Bossa, portaveu del grup comarcal d’Esquerra Republicana de
Catalunya, que diu:
Nosaltres també afegir-nos a les felicitacions dels altres grups i les gràcies per haver presentat aquesta
moció. Des del grup comarcal d’Esquerra Republicana òbviament donar tot el suport a tota
mobilització feminista que sorgeixi i tant és així que la moció l’ha presentat la nostra formació política
perquè poguí ser presentada a diferents municipis del país i de la comarca. La diagnosi que fa el
nostre partit i la diagnosi que fan les dues organitzacions sindicals gairebé son idèntiques, la nostra
moció parla igual de las desigualtats i discriminacions en la conciliació de la vida laboral i familiar, en
reivindicar el dret a decidir de les dones sobre el propi cos i al dret a una maternitat lliure i segura,i
parla també molt especialment en els casos d’agressions i de les agressions masclistes que tant
durament pateixen les dones.
Res més a afegir, només apel·lar a tota la comarca a la mobilització a favor dels drets de les dones, no
només el 8 de març sinó avui i cada dia de l’any, i per seguir contribuint a una ciutat més justa,
igualitària, que faci de la futura República Catalana una República feminista de dones i homes lliures.
El Sr. President dóna la paraula a la Sra. Lidia Muñoz, consellera del grup comarcal de Coalició
Entesa, que diu:
Primer de tot agrair a les companyes per agafar el pols de tota la societat i traslladar el que durant molt
de temps ha estat una reivindicació al carrer dels moviments feministes a una vaga sindical i a una
vaga del món del treball que també necessitava aquest sacseig per reivindicar, per portar el moviment
feminista també al món del treball d’una manera molt més contundent.
Com deia agafar el crit de les feministes argentines, del moviment feminista a nivell mundial, de les
feministes que durant dos anys portem també reivindicant la vaga de totes i esperem que el 8 de març
sigui un dia de reivindicacions i de mobilitzacions sense precedents, perquè el que esta en joc no és un
tema menor, és un tema d’igualtat, és un tema de tota la societat; la bretxa salarial no és com deien les
veus del PP per un tema de menys formació o menys preparació, perquè està demostrat que les dones
entre vint-i-cinc i trenta-cinc anys tenen molta més preparació que el homes, però desprès els homes
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obtenen una feina vinculada a aquella titulació de manera més fàcil que qualsevol dona; de manera,
que son moltes les desigualtats que trobem les dones a l’hora d’accedir a un treball i vaja que és més
necessària que mai aquesta reivindicació traslladar-la a una vaga, que necessitem això una societat
igualitària, una societat sense violències, que al cap i a la fi les conquestes de les dones son
conquestes de tota la societat i és al que totes aspirem i esperem; això que el dia 8 sigui una fita
històrica per al feminisme i per una millor societat.
Pren la paraula el Sr. José Ángel Carcelén, portaveu del grup comarcal del PSC-CPM, que diu:
Agrair també a Zaida i a Viky que hagin portat l’iniciativa al plenari del Consell Comarcal i, com a
socialistes i també com a feministes, donem tot el suport a la convocatòria de vaga laboral realitzada
per la UGT. i CC.OO., i aquí si que ens agradaria recalcar que no només és una vaga laboral, també
és una vaga feminista, de cures, també és una vaga de consum i també és una vaga estudiantil, i és
una vaga laboral perquè dades subjectives, i algunes s’han esmentat quan llegien la proposta, com la
taxa d’activitat femenina, és aprop de 10 punts menor a la dels homes i la taxa d’atur al contrari és 4
punts superior, a més a més la bretxa salarial està al entorn del 23%, o sigui que hi ha motius per
continuar lluitant i reivindicant la igualtat i la no discriminació de les dones en el món laboral, però
també és una vaga feminista, de cures i volem posar en valor el treball domèstic, de cures, no
remunerat que no només és menyspreat pel sistema econòmic sinó que és utilitzat per ocultar
retallades del servei de l’estat de benestar; o sigui pensem que també és el moment de denunciar i de
reivindicar el treball que es fa de cures. També donem suport a la vaga de consum, tal com es deia en
la proposta, per recordar a les empreses que han d’incloure la visió de gènere a totes les seves
accions des de la producció fins al marketing passant per descomptat per les condicions laborals de
les treballadores, i també la vaga estudiantil, perquè la lluita feminista s’ha de fer en xarxa
intergeneracional implicant ells i les joves. El nostre objectiu, com no pot ser d’una altra manera, és la
lluita per una societat lliure de masclisme i per posar el valor imprescindible de les dones.
Volem dir que no s’ha de confondre feminisme i dones, o sigui és una vaga feminista, hi ha homes i
dones, i els homes també estan interpel·lats, aquells que volen lluitar per una societat més justa i una
societat igualitària, o sigui ens sentim interpel·lats aquells que lluitem per una societat més justa, i el
que estem denunciant no és el sistema capitalista, sinó les politiques neoliberals que generen
desigualtat i que generen una societat on hi ha gent que pateix de la situacions de desigualtat que
genera el sistema, i des dels poders públics no es lluita per contrarestar aquesta desigualtat que
genera el sistema i les politiques neoliberals, això també ho volem recalcar o sigui és una lluita contra
la desigualtat i és una lluita per la igualtat real entre homes i dones. Per això els socialistes hi votem a
favor i agraïm l’iniciativa als sindicats UGT i CC.OO.
El Sr. President dóna la paraula a la Sra. Mª Jose Diaz, portaveu del grup comarcal del PP, que diu:
Me explicaré, porque tal vez es que no lo he hecho bien antes, quizás no me he explicado bien, no me
habéis entendido, todo lo que ayude. Lo único que intentábamos decir desde el grupo del Partido
Popular es que todo lo que ayude a la igualdad entre hombres y mujeres, es decir, los planes de
igualdad, el Partido Popular estará a favor, no solamente aquí sino en los ayuntamientos, en el
Parlament y también en el Congreso, como lo hemos demostrado muchísimas veces.
En lo que estamos a favor con nuestro compañero de la CUP es en que lo que si que entendemos es
que, a pesar de estar a favor, creemos que tiene que ser dentro de la realidad actual y no entendemos
que sea necesario paralizar o hacer daño, porque siempre salen perjudicados los mismos. Estamos
hablando de sanidad, estamos hablando de los profesores de escuelas, estamos hablando de
enfermos y estamos hablando de mayores, y no creemos que sea necesario. Yo antes he dicho que yo
pertenezco al primer Congreso de Dones que hubo en el Baix Llobregat y no me quiero equivocar creo
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que fue en el año 2002. Desde el 2002 hasta ahora el Baix Llobregat, y he de decir y además con
mucho orgullo, que es la comarca quizás no solamente de Cataluña sino de toda España, que más ha
luchado con este Congreso de Dones del Baix Llobregat, que más hemos luchado y más hemos
conseguido no solamente en Cataluña sino en toda España. Entonces yo creo que no es necesario,
vuelvo a repetir, hacer daño a los más débiles, porque son dos horas que paralizamos el país y son
personas mayores a los que no atenderemos, y es, vuelvo a repetir, con lo que estábamos de acuerdo
con nuestro compañero de la CUP, son dos horas que vamos a perjudicar quizás a personas que son
más desfavorecidas que nosotras.
Quiero contaros una anécdota, y es muy divertido porque el compañero de Convergencia i Unió
también me ha hecho un apunte, hubo un programa de televisión del Baix Llobregat, yo creo que sobre
el 2004 y debe constar en internet, que hoy en día las hemerotecas son muy fáciles de ver y de volver
a escuchar, y era yo contra el Partido Socialista, Iniciativa, varios y se hablaba de la violencia de
género y de la ley de violencia de género. Quiero recordaros, y si podéis os emplazo a que lo veáis,
que me decíais que se había hecho la ley pero como no había dotación no era necesaria. Se había
creado una ley a favor de la mujer, pero no había dotación presupuestaria y vuestra propuesta, tanto
del Partido de Convergencia i Unió como del Partido Socialista, era que una ley se pueda aprobar hoy,
pero no tiene porque ser dotada económicamente hasta dentro de veinticinco años.
II. PART DE CONTROL
9.

Donar compte dels Decrets de la Presidència del núm. 296/17, de 2 d’octubre, 355/17 de
5 de desembre i al 357/2017, al 16/2018 de 26 de gener.
a) Decret núm. 296/17, de data 2 d’octubre,relatiu a aprovar la modificació del pressupost
vigent 7/2017.

““Atès que la Diputació de Barcelona ha atorgat al Consell Comarcal del Baix
Llobregat una subvenció de 1.000,00€ per al desenvolupament de l’activitat Estratègia comunicativa
mitjançant les xarxes socials per promoure la Baixcicletada 2017.
Atès que tal com s’explicita en l’informe, de 23 d’agost de 2017, del Tècnic de Mobilitat
i infraestructures, aquests import es destinarà a la les despeses de subministrament i serveis inherents
a l’esmentada activitat.
Atès que aquesta activitat no estava prevista en el pressupost del Consell Comarcal
del Baix Llobregat per l’exercici 2017.
Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc conferides
RESOLC
PRIMER.- Aprovar la modificació del pressupost vigent 7/2017 del Consell Comarcal
del Baix Llobregat, en concepte de generació de crèdits, que es detalla:


Alta pressupost d’ingressos

Concepte Descripció
DBCN 46123 BAIXCICLETADA

Previsió
inicial
0,00

Modificació
proposada
1.000,00

Previsió
definitiva
1.000,00
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2017

Cl.
Prog.

Alta pressupost de despeses

Cl.
_Econ.

4100

Descripció

Activitats
22799 Baixcicletada 2017

Crèdit
inicial
0,00

Modificació
proposada
1.000,00

Crèdit
definitiu
1.000,00

SEGON.- Comunicar aquest acord al Servei de Mobilitat i Infraestructures, per tal que
efectuï les actuacions necessàries per dur a terme l’objecte de la subvenció.
TERCER.- Donar compte del present Decret a la propera sessió de la Junta de Govern i
del Ple que se celebrin.”
b) Decret núm. 355/17, de data 5 de desembre, relatiu a aprovar el nomenament com a
funcionària interina, de la Sra. Carla Hermida Villalvilla, vinculada al projecte “Servei Comarcal
d’Intervenció Socioeducativa no residencial per a Infants i Joves” municipis de Santa Coloma de
Cervelló i la Palma de Cervelló.

“Vist que per Decret de Presidència núm. 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; i que per
Decret de Presidència núm. 61/2017, de 24 de febrer, entre d’altes, es va aprovar el nomenament com
a funcionària interina de la Sra. Rebeca Tevar Lago vinculada al referit projecte als municipis de Santa
Coloma de Cervelló i la Palma de Cervelló.
Atès que en data 24 de novembre de 2017 la Sra. Rebeca Tevar Lago,
mitjançant instància amb número d’entrada 8426 del Registre General, ha presentat la seva
baixa voluntària per motius personals a partir del dia 10 de desembre d’enguany.
Atès que el servei s’ha de seguir prestant, d’acord amb els compromisos adoptats a
través del Contracte Programa subscrit amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
(DTASF) de la Generalitat de Catalunya i amb els ajuntaments participants en el servei, tal i com
manifesta i sol·licita la Coordinadora de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials; i que consta a l’expedient.
Atès que la Sra. Carla Hermida Villalvilla va resultar reserva del procés de selecció de
referència i té disponibilitat d’incorporació immediata.
Vist que l’article 19, Dos de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2017, estableix que no es podrà procedir a la contractació de personal
temporal, així com al nomenament de personal estatutari temporal i de funcionaris interins excepte en
casos excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inaplaçables.
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Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals d’aquesta entitat en data
5 de desembre de 2017, amb la conformitat de l’Interventor general i amb diligència de proposta de la
Gerència, i que s’adjunta a l’expedient.
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
RESOLC
PRIMER.- Aprovar el nomenament com a funcionària interina, 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. Carla Hermida Villalvilla, amb NIF 46.979.099-N,
vinculada al projecte “Servei Comarcal d’Intervenció Socioeducativa no residencial per a Infants i
Joves” municipis de Santa Coloma de Cervelló i la Palma de Cervelló, amb la categoria de tècnica
mitjana educadora social, Escala d’Administració Especial, subescala tècnica, grup A, subgrup A2, a
jornada parcial (75% jornada ordinària de 37 h. 30 m. Setmanals en horari de matins de dilluns a dijous
i tardes de dilluns a divendres), adscrita al Departament de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials d’aquest
Consell Comarcal, des del dia 12 de desembre de 2017 i com a màxim fins al dia 31 de desembre de
2017, emmarcat en el Contracte Programa (2016-2019) entre el DTASF i aquest Consell Comarcal; i
amb un sou brut mensual de 1.432,46€ (733,70€ de salari base, 319,24€ de complement de destí nivell 19 i 379,52€ de complement específic) per catorze mensualitats segons els imports que
legalment estiguin establerts per les pagues extraordinàries.
Aquest nomenament tindrà vigència durant l’execució del projecte esmentat al qual estigui adscrita la
funcionària interina des del dia 12 de desembre de 2017 i fins la data màxima del 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.- Donar d’alta a l’esmentada treballadora en el Règim General de la Seguretat
Social.
TERCER.- Disposar notificar aquest nomenament a l’esmentada treballadora, perquè
prengui possessió de la referida plaça.
QUART.- Publicar 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.
CINQUÈ.- Imputar la despesa prevista mensual a les partides pressupostàries
habilitades a tal efecte ja sol·licitades:
- 2311 12018 Retribucions SIS fitxa 2.2
- 2311 16018 Seguretat Social SIS fitxa 2.2
SISÈ.- Informar d’aquest Decret a la representació del personal funcionari de l’entitat.
SETÈ.- Donar compte d’aquest nomenament en la propera sessió del Ple que se
celebri.”
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c) Decret nún. 357/17, de data 11 de desembre, relatiu a classificar les proposicions

presentades per les empreses participants per a l’adjudicació del contracte de diversos
serveis de transport adaptat fix i esporàdic per a persones amb mobilitat reduïda de la
comarca del Baix Llobregat.
“Vist que per acord de la Junta de Govern de data 2 d’octubre de 2017 es va aprovar
l’inici de l’expedient per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert harmonitzat, del contracte de
diversos serveis de transport adaptat fix i esporàdic per a persones amb mobilitat reduïda de la
comarca del Baix Llobregat per anar a diferents centres o destinacions del Baix Llobregat i del
Barcelonès, per a les rutes compreses en els lots números 1, 2, 3 ,4, 5, 6 i 7; 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 als diferents lots que s’indiquen a continuació:
Empresa
RJ AUTOCARES, S.L
UTE AUTOCARES DEL
NORESTE, S.A. EMPRESA DE
AUTOCARES CER, SA
TRANSPORTS CIUTAT
COMTAL 2 S.L

LOTS
1-2-3-4-5-6-7
1-5-6-7

3

Atès que l’empresa RJ Autocares s.l. ha presentat millor oferta en un total de 5 lots i
d’acord amb les clàusules 1 i 14.2 del Plec de clàusules administratives particulars es limita
l’adjudicació a la mateixa empresa a un màxim de 4 lots establint-se com a criteri objectiu per
determinar quins lots ha de resultar adjudicatària l’empresa que ha presentat les ofertes més
avantatjoses en un nombre de lots superior al màxim permès, que ho sigui dels lots en què ha obtingut
més bona puntuació en relació amb l’obtinguda per la resta d’ofertes presentades.
Atès les clàusules 1 i 14.2 del Plec de clàusules administratives particulars reguladors
d’aquesta licitació, l’empresa RJ Autocares s.l. ha presentat millor oferta en els lots 2, 4, 5 i 7, restant el
lot 3 a la següent empresa classificada que és Transports Ciutat Comtal 2 s.l.
Vist les actes de la Mesa de contractació, que s’adjunten a l’expedient.
Vist l’informe emès per la Coordinadora del Servei de Transport Adaptat en data 11
de desembre de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència i que s’incorpora 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 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, llevat en cas d’urgència que es por fer per Decret de
Presidència donant compte als efectes de ratificació en la següent sessió que se celebri.
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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 procediment obert,
harmonitzat i tramitació ordinària, per a l’adjudicació del contracte de diversos serveis de transport
adaptat fix i esporàdic per a persones amb mobilitat reduïda de la comarca del Baix Llobregat per anar
a diferents centres o destinacions del Baix Llobregat i del Barcelonès, lots números 1, 2, 3 ,4, 5, 6 i 7,
segons el que es detalla:
Lot núm. 1: ORDRE ADJUDICACIÓ
UTE AUTOCARES DEL NORESTE, S.A. – EMPRESA DE AUTOCARES
1
CER, SA
2 RJ AUTOCARES S.L.

PUNTUACIÓ

Lot núm. 2: ORDRE ADJUDICACIÓ
1 RJ AUTOCARES S.L.

PUNTUACIÓ
66,00

Lot núm. 3: ORDRE ADJUDICACIÓ
1 RJ AUTOCARES S.L.
2 TRANSPORTS CIUTAT COMTAL 2, S.L.

PUNTUACIÓ
65,96
64,67

Lot núm. 4: ORDRE ADJUDICACIÓ
1 RJ AUTOCARES S.L.

PUNTUACIÓ
66,00

Lot núm. 5: ORDRE ADJUDICACIÓ
1 RJ AUTOCARES S.L.
UTE AUTOCARES DEL NORESTE, S.A. – EMPRESA DE AUTOCARES
2
CER, SA

PUNTUACIÓ
66,00

Lot núm. 6: ORDRE ADJUDICACIÓ
UTE AUTOCARES DEL NORESTE, S.A. – EMPRESA DE AUTOCARES
1
CER, SA
2 RJ AUTOCARES S.L.

PUNTUACIÓ

Lot núm. 7: ORDRE ADJUDICACIÓ
1 RJ AUTOCARES S.L.
UTE AUTOCARES DEL NORESTE, S.A. – EMPRESA DE AUTOCARES
2
CER, SA

PUNTUACIÓ
66,00

65,92
63,91

64,64

65,92
65,69

64,23

SEGON.- De conformitat amb la limitació d’adjudicació de les clàusules 1 i 14.2 del
Plec de clàusules administratives particulars reguladors d’aquesta licitació, l’empresa RJ Autocares s.l.
ha presentat millor oferta en els lots 2, 4, 5 i 7, restant el lot 3 a la següent empresa classificada que és
Transports Ciutat Comtal 2 s.l.
TERCER.- Requerir a cada una de les empreses de cadascun dels lots que es
relacionen en la taula següent per a què 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 22 del Plec de clàusules econòmiques i administratives particulars
regulador d’aquesta licitació.
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Lot
núm.
1
2
3
4
5
6
7

EMPRESA REQUERIDA
UTE AUTOCARES DEL NORESTE, S.A. –
EMPRESA DE AUTOCARES CER, SA
RJ AUTOCARES S.L.
TRANSPORTS CIUTAT COMTAL 2, S.L.
RJ AUTOCARES S.L.
RJ AUTOCARES S.L.
UTE AUTOCARES DEL NORESTE, S.A. –
EMPRESA DE AUTOCARES CER, SA
RJ AUTOCARES S.L.

CIF
A28357622
A41115783
B80615495
B61095121
B80615495
B80615495
A28357622
A41115783
B80615495

QUART.- Les empreses requerides constituiran, a la Tresoreria del Consell Comarcal
del Baix Llobregat, la garantia definitiva que, d’acord amb allò estipulat en la clàusula 23.1 del Plec de
clàusules econòmiques i administratives particulars regulador de la licitació, ascendeix a:
Núm.
lot
1
2
3
4
5
6
7

import adjudicació de febrer 2018 a gener 2020, 2
anys de contracte, sense IVA.
627.967,10
429.824,08
580.834,52
580.786,92
174.114,72
514.802,52
326.880,00

garantia 5% import
adjudicació
31.398,36
21.491,20
29.041,73
29.039,35
8.705,74
25.740,13
16.344,00

CINQUÈ.- Comunicar el present Decret a les empreses requerides perquè en tingui
coneixement i als efectes.
SISÈ.- Donar compte del present Decret en la propera sessió de la Junta de Govern i
plenària que se celebri.”
d) Decret núm. 365/17, de data 15 de desembre, relatiu a aprovar la modificació del contracte
de servei de transport escolar obligatori i no obligatori a centres docents d’ensenyament de la
comarca del Baix Llobregat per als cursos escolar 2017-2018 i 2018-2019 adjudicat a l'empresa
AUTOCARES CER, S.A..

“Vist que per acord de la Junta de Govern de 20 de març de 2017 es va aprovar l’inici
d’expedient per a l’adjudicació mitjançant procediment obert harmonitzat del contracte de servei de
transport escolar obligatori i no obligatori a centres docents d’ensenyament de la comarca del Baix
Llobregat per als cursos escolar 2017-2018 i 2018-2019 i dues possibles pròrrogues 2019-2020 i 20202021, així com el Plec de clàusules econòmiques i administratives particulars i el Plec de Prescripcions
tècniques reguladors d’aquest contracte.
Vist que per Decret de Presidència núm. 254/2017, de 28 de juliol, es van adjudicar,
entre d’altres, la ruta 311 del lot 9 del referit contracte a l’empresa AUTOCARES CER, S.A., la ruta 332
del lot 11 del referit contracte a l’empresa R.J.AUTOCARES, S.L., i la ruta 343 del lot 12 del referit
contracte a l’empresa LA HISPANO IGUALADINA, S.L.
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Atès que recentment s’ha produït un increment d’alumnes per al curs 2017-2018
comunicats pels centres escolars en les rutes 311 i 343, així com incidents en la ruta 332, per la qual
cosa es manifesten les següents necessitats que determinen la modificació de les rutes; segons consta
a l’expedient:
a. Ruta 311: augment d’alumne del Prat de Llobregat en cadira de rodes per anar al CEE
Can Rigol del Prat de Llobregat.
b. Ruta 332: incorporació del 2n acompanyant, degut a diversos incidents amb els alumnes
reflectits en l’informe del centre Pilot de Sant Just Desvern, on indica la necessitat, per tal
d’atendre en millors condicions als alumnes d’educació especial transportats.
c. Ruta 343: augment de dues alumnes de Cervelló en cadira de rodes per anar al CEE Iris
de Sant Vicenç dels Horts.
Atès el que disposa la clàusula 36 del Plec de clàusules econòmiques i administratives
particulars regulador d’aquest contracte.
Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques
Socials d’aquesta entitat en data a 15 de desembre de 2017, amb diligència de proposta de la
Gerència i que s’incorpora a l’expedient, proposant la modificació dels esmentats contractes amb
caràcter d’urgència per tal d’atendre l’increment de l’alumnat i les necessitats requerides en els serveis
de transport escolar de caràcter obligatori indicats.
Vist que no hi ha sessió prèvia de la Junta de Govern i que és necessari aprovar la
modificació dels contractes de referència, segons consta en l’expedient, es considera convenient
aprovar-ho per Decret de Presidència ratificant-lo en la propera sessió de la Junta de Govern i del Ple
que se celebrin.
Vist que per Decret de Presidència núm. 151/2015, de 24 de juliol, la Presidència
podrà exercir, per raons d’urgència, les competències de la Junta de Govern, donant compte a l’òrgan
competent als efectes de ratificació.
Per tot això, aquesta Presidència, en ús de les facultats que legalment tinc conferides
HE RESOLT
PRIMER.- Aprovar la modificació del contracte de servei de transport escolar obligatori
i no obligatori a centres docents d’ensenyament de la comarca del Baix Llobregat per als cursos
escolar 2017-2018 i 2018-2019 adjudicat a l'empresa AUTOCARES CER, S.A., amb NIF A41115783,
en el sentit d’ampliar el nombre de places de cadira de rodes en la ruta 311 del lot 9 del referit
contracte, amb efectes retroactius del dia 1 de desembre de 2017; i d’acord amb el cost i
característiques que es detallen a continuació:
Ruta

31
1

Descripció

El Prat de
Llobregat al
CEE Can
Rigol del Prat
de Llobregat

Concepte
ampliació

Cost/dia
modificació

Ampliació 50,00 €
d’una
(IVA
plaça en exempt)
cadira de
rodes

Cost
màxim
IVA
exempt
15.100,0
0€

Cost màxim (IVA exempt)
2017

2018

2019

900,00 €

8.900,00
€

5.300,00
€
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Total adjudicació Decret de Presidència núm. 254 de 28 de juliol de 2017
contracte
Ampliació màxima 20%

1.859.498,36 €

1a. ampliació Decret de Presidència núm. 267 de 6 de setembre de 2017
Cost 2a ampliació
TOTAL cost ampliacions

29.797,20 €
15.100,00 €
44.897,20 €

371.899,67 €

La facturació serà per serveis reals efectuats i mensualment.
SEGON.- Aprovar la modificació del contracte de servei de transport escolar obligatori
i no obligatori a centres docents d’ensenyament de la comarca del Baix Llobregat per als cursos
escolar 2017-2018 i 2018-2019 adjudicat a l'empresa R.J.AUTOCARES, S.L., amb NIF B80615495, en
el sentit d’incorporar un/a 2n acompanyant en la ruta 332 del lot 11 del referit contracte, amb efectes
retroactius del dia 1 de desembre de 2017; i d’acord amb el cost i característiques que es detallen a
continuació:
Ruta

33
2

Descripció

ST VICENÇ DELS
H.-MOLINS DE
REI-ST FELIU al
CEE PILOT DE
SANT JUST
DESVERN

Concepte
ampliació

Cost/diari
modificac
ió

2n.
30,94 €
acompanya (IVA
nt
exempt)

Cost
màxim
IVA
exempt
9.343,88
€

Cost màxim (IVA exempt)
2017

2018

2019

556,92
€

5.507,32
€

3.279,64
€

Total adjudicació Decret de Presidència núm. 254 de 28 de juliol de 2017
contracte
Ampliació màxima 20%

242.589,08 €
48.517,81 €

Cost 1a ampliació

9.343,88 €

La facturació serà per serveis reals efectuats i mensualment.
TERCER.- Aprovar la modificació del contracte de servei de transport escolar
obligatori i no obligatori a centres docents d’ensenyament de la comarca del Baix Llobregat per als
cursos escolar 2017-2018 i 2018-2019 adjudicat a l'empresa LA HISPANO IGUALADINA, S.L., amb
NIF B27383454, en el sentit d’ampliar el nombre de places de cadira de rodes en la ruta 343 del lot 12
del referit contracte, amb efectes retroactius del dia 24 de novembre de 2017, segons el cost i
característiques següents:
Ruta

34
3

Descripció

Vallirana –
Cervelló al
CEE Iris de

Concepte
ampliació

Cost/diari Cost màxim
modificac IVA exempt
ió

Ampliació 101,00 €
de dues
(IVA
places en exempt)

31.007,00€

Cost màxim (IVA exempt)
2017

2018

2019

2.323,00€

17.978,00
€

10.706,00
€
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Sant
Vicenç els
Horts

cadira de
rodes

Total adjudicació Decret de Presidència núm. 254 de 28 de juliol de
2017 contracte
Ampliació màxima 20%
Cost 1a ampliació

1.691.804,56 €
338.360,91 €
31.007,00 €

La facturació serà per serveis reals efectuats i mensualment.
QUART.- La present despesa anirà a càrrec de la partida pressupostària 326022300
de pressupost del present exercici.
CINQUÈ.- Comunicar el present Decret a les empreses AUTOCARES CER, S.A.,
R.J.AUTOCARES, S.L. i LA HISPANO IGUALADINA, S.L., perquè en tinguin coneixement i als
efectes.
SISÈ.- Ratificar el present Decret en la propera sessió de la Junta de Govern i del Ple
que se celebrin.”
e) Decret núm. 370/17, de data 19 de desembre, relatiu a nomenar membres de ple dret de
la Junta de Govern i delegació general d’atribucions de diferents àreas a diversos
cunsellers
“Vist que el President del Consell Comarcal del Baix Llobregat, per Decret de
Presidència núm. 151/2015, de 24 de juliol, va procedir al nomenament de membres de ple dret de la
Junta de Govern de l’entitat.
Vist que l’article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local estableix que la Junta de Govern, està integrada pel President/a i un número de consellers/es no
superior a un terç del seu nombre legal, nomenats i separats lliurement per la Presidència, donant
compte al Ple.
Vist que els articles 8 i ss. del vigent Reglament Orgànic Comarcal recullen
expressament la constitució de la Junta de Govern dins l’organització de l’entitat, així com les normes
del seu funcionament i atribucions, en el marc de les potestats d’auto-organització previstes en l’article
12.3 de la LOCC.
Vist igualment que mitjançant Decret de Presidència núm. 152/2015, de la mateixa
data, el President va efectuar a favor de determinats consellers/es una delegació general d’atribucions de
diferents àrees d’actuació.
Atès que amb data 6 de novembre d’enguany es va comunicar a la Presidència,
mitjançant escrit del grup comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya, la decisió d’aquest grup de no
continuar formant part de l’equip de govern de l’entitat, amb renúncia expressa als càrrecs que vinguessin
ocupant els seus representants fins a la data.
Vist que aquesta situació implica una necessària actualització del cartipàs de l’entitat.
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Per tot això, fent ús de les facultats que em confereixen els articles 21.1 i 3, 23.2b i
23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, els articles 53, 54 i 56 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 i de conformitat amb els articles 43, 44, 52 i 53 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público i el Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Organització Comarcal de Catalunya.

HE RESOLT
PRIMER.- Nomenar membres de ple dret de la Junta de Govern d’aquest Consell
Comarcal als consellers Sr. Juan Pedro Pérez Castro, del grup comarcal de Coalició Candidatura de
Progrés – PSC, i Sr. Jordi Martínez Vallmitjana, del grup comarcal de Coalició Entesa, en substitució
dels consellers Sr. Lluis Fabrés i Pérez i Sr. Oriol Bossa i Prades, del grup comarcal d’Esquerra
Republicana de Catalunya.
SEGON.- Efectuar a favor del conseller Sr. Xavier Amate Paz, del grup comarcal de CiU
(actual PDeCat) una delegació general d’atribucions de l’àrea d’actuació de Mobilitat, en substitució del
conseller Sr. Jaume Olivella i Riba, del grup comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya, amb les
característiques ja previstes en el citat Decret de Presidència núm. 152/2015.
TERCER.- Efectuar a favor del conseller Sr. Jordi Martínez Vallmitjana, del grup comarcal
de Coalició Entesa, una delegació general d’atribucions de l’àrea d’actuació d’Habitatge amb les
característiques següents:
ÀREA D’HABITATGE
-

Coordinar i mancomunar esforços i voluntats entre els ajuntaments i altres
administracions, també amb les entitats financeres, en tot allò relatiu a les polítiques
en matèria d'habitatge a la comarca. Treballar conjuntament amb l'Àrea Social del
Consell Comarcal, en el marc d'una estratègia compartida des del Govern Comarcal,
per fer front a la situació de manca d'habitatges públics de lloguer social.

QUART.- Efectuar a favor del conseller Sr. Juan Pedro Pérez Castro, del grup comarcal
de Candidatura de Progrés - PSC, una delegació general en matèria de Turisme, amb les característiques
ja previstes en el Decret de Presidència núm. 152/2015 citat, en substitució de la consellera Sra. Mireia
Momfort i Sòria, del grup comarcal d’ERC, així com una comissió general de funcions en matèria
d’Innovació amb les característiques següents:
-

Fer de la innovació un eix central de l’estratègia territorial de la comarca, enfortint i
coordinant les diferents iniciatives que ja existeixen, especialment amb Innobaix, amb
l’objectiu de reforçar el nexe amb els ajuntaments comarcals.

CINQUÈ.- Les atribucions delegades s’hauran d’exercitar en els termes i dins dels límits
de la present delegació i de les previsions de la normativa vigent en cada moment en matèria de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques, no sent susceptibles de ser delegades pels seus
titulars en un altre òrgan o conseller/a. Les ordres que s’adoptin per delegació s’entendran adoptades per
aquesta Presidència com a titular de la competència originària, a la qual s’haurà de mantenir informada de
l’exercici de la delegació.
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SISÈ.- Comunicar el present Decret als/a les Consellers/es afectats/des pel mateix,
entenent-se acceptats els nomenaments o les competències delegades de forma tàcita si dintre del termini
de les vint-i-quatre hores següents a la seva notificació no es manifesta res en contra o es fa ús de la
delegació.
SETÈ.- Els nomenaments i delegacions que preveu aquest Decret entraran en vigor
el dia 1 de gener de 2018 i produiran efectes jurídics fins que la Presidència no els revoqui o no es
produeixi el nomenament d’un nou/va President/a.
VUITÈ.- Donar compte al Ple del present Decret a la primera sessió que se celebri i
procedir a la seva preceptiva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, en compliment del que
disposa l’article 44.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions
Locals.”
f) Decret núm. 375/17 de data 21 de desembre, relatiu a aprovar la subscripció d’un
conveni amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, de col.laboració
per al finançament de la campanya anual de control i desinsectació corresponent a l’any
2017
“Vist que amb data 21 de desembre s’ha rebut a aquesta entitat l’acord del Ministerio
de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad del Gobierno de España, autoritzant al Departament de Salut
de la Generalitat de Catalunya a concedir una subvenciò al Consell Comarcal del Baix Llobregat per la
realització de la campanya anual de control de mosquits mitjançant el Servei de Control de Mosquits,
corresponent a l’any 2017.
Atès que des de la seva assumpció l’any 1988 fins l’any 2014 la Generalitat de
Catalunya va fer efectiu aquest co-finançament realitzant les corresponents aportacions segons plans
plurianuals en el marc del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya però que des de la desaparició
d’aquesta via de finançament, les actuacions del Servei de Control de Mosquits no disposen de
previsions estables, sent absolutament insuficients les aportacions que fan els municipis i les entitats
beneficiàries dels seus serveis i no disposant el Consell Comarcal del Baix Llobregat, entitat sense
previsions de finançament propi, de capacitat per garantir el seu manteniment.
Vist que, amb caràcter general, l’atorgament de subvencions es regula en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol que
la desenvolupa, dels quals alguns preceptes tenen caràcter de bàsics, i en el capítol IX de la Llei de
finances públiques de Catalunya, el Text refós de la qual va ser aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de
24 de desembre, i que l’article 94.5 d’aquest últim disposa que excepcionalment, la concessió de
subvencions es pot produir mitjançant acords, pactes, convenis i contractes amb entitats de dret públic
o privat, si aquests mitjans són més eficients per a assolir els objectius fixats.
Vist que anteriorment s’havia aprovat per acord plenari una minuta de conveni que ha
estat modificat a partir de la participació del mateix del Gobierno de España, produïda a l’ampara de
l’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola respecte a l’administració de la Generalitat de
Catalunya, raó per la qual cal procedir a una nova aprovació del conveni modificat.
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Vist però que, ateses les instruccions del Departament de Salut, conforme cal entregar
informe d’auditoria el dia 27 de desembre, i considerant que el conveni amb aquesta instrucció s’ha
comunicat amb data 21 de desembre i sent els dies entre ambdues dates de caràcter no laboral resulta
de difícil compliment l0’entrega en termini de l’informe d’auditoria, tot i que aquest es troba ja en fase
de realització.
Atès que d’acord amb aquesta temporalitat i que la Presidència del Consell Comarcal
del Baix Llobregat disposa, mitjançant el seu règim de distribució competencial aprovat mitjançant
acord plenari de 24 de juliol de 2015 i Decrets 151/2015 i 152/2015, d’igual data, de la possibilitat
d’aprovar per raons d’urgència convenis de competència comarcal quan no hi hagi prevista en temps
sessió de l’òrgan de govern corresponent, com és el cas, amb posterior ratificació.
Per tot això, aquesta Presidència, en ús de les facultats que legalment tinc conferides
HE RESOLT
PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni amb el Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya, de col.laboració per al finançament de la campanya anual de control i
desinsectació corresponent a l’any 2017 del Servei de Control de Mosquits, d’acord amb la minuta de
conveni que s’adjunta com a part integrant del present Decret i s’aprova de forma simultània.
SEGON.- Acceptar de manera expressa la subvenció de 525.000 euros prevista en
l’esmentat conveni.
TERCER.- Atesa la data de comunicació del document i contingut del conveni i les
dificultats per donar compliment a les previsions relatives a l’auditoria de despeses, demanar al
Departament de Salut de la Generalitat i al Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, segons
correspongui,la pròrroga fins el dia 15 de gener de 2018 del termini per presentar l’informe d’auditoria,
tot considerant també que d’acord al propi conveni es poden incorporar despeses fins a la data d’ú de
gener del 2108.
QUART.- Comunicar en temps i forma aquest Decret, juntament amb el conveni
degudament signat, al Departament de Salut de la Generalitat i al Ministerio de Sanidad, Asuntos
Sociales e Igualdad.
CINQUÈ.- Donar compte del present Decret a la propera sessió de la Junta de Govern
que se celebri, per a la seva ratificació, així com al Plenari per al seu coneixement.”
g) Decret núm. 3/18, de data 9 de gener, relatiu a aprovar la subscripció d’un conveni de
col·laboració entre el Servei d’Ocupació de Catalunya i aquesta entitat en el marc del
programa UBICAT, dins la convocatòria de l’any 2017
“Vist que per Decret de Presidència núm. 326/2017, de 2 de novembre, es va aprovar
la sol·licitud de subvenció al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya per
un import total de 142.360,00€ per al projecte UBICAT 2017, per atendre a 325 persones amb una
borsa d’hores d’orientació sol·licitades de 2.600, de conformitat amb el que disposen l’Ordre
TSF/220/2017, de 22 de setembre i la Resolució TSF/2426/2017, d’11 d’octubre; i d’acord amb el
següent detall de subvenció per tipologia d’actuacions:
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-

Actuacions d’orientació laboral: 104.000,00€
Actuacions de coneixement de l’entorn productiu, apropament a les empreses i prospecció
laboral: 20.800,00€
Recursos per a la capacitació del personal tècnic: 3.000,00€
Ajuts de transport i incentius: 14.560,00€

Atès que per acord de la Junta de Govern de 18 de desembre de 2017 es va acceptar
la referida subvenció pel mateix import i les mateixes característiques sol·licitades (núm. d’expedient
UBI-05-2017).
Atès que en data 20 de desembre de 2017 el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
ha publicat a l’E-Tauler la resolució d’atorgament definitiva de les subvencions per a la realització del
programa Ubicat, d’acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió social.
Vist que per Decret de Presidència núm. 376/2017, de 21 de desembre, es va aprovar
l’inici del projecte així com l’habilitació de les partides pressupostàries corresponents.
Vist que d’acord a les pautes tècniques de gestió del programa, cal aprovar un conveni
de col·laboració entre el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix
Llobregat, de conformitat amb el Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic.
Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic
d’aquesta entitat en data 9 de gener de 2018, amb diligència de proposta de la Gerència i que
s’incorpora a l’expedient.
Vist que no hi ha sessió prèvia de la Junta de Govern i que és necessari, segons
consta en l’expedient, aprovar l’esmentat conveni, es considera convenient aprovar-ho per Decret de
Presidència ratificant-lo en la propera sessió de la Junta de Govern que se celebri.
Vist que per Decret de Presidència núm. 151/2015, de 24 de juliol, la Presidència
podrà exercir, per raons d’urgència, les competències de la Junta de Govern, donant compte a l’òrgan
competent als efectes de ratificació.
Per tot això, aquesta Presidència, en ús de les facultats que legalment tinc conferides
HE RESOLT
PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració entre el Servei
d’Ocupació de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix Llobregat en el marc del programa UBICAT,
dins la convocatòria de l’any 2017, de conformitat amb la minuta de conveni que s’adjunta al present
Decret i s’aprova simultàniament.
SEGON.- Comunicar el present Decret als ajuntaments participants en el programa
UBICAT 2017 i al Servei d’Ocupació de Catalunya perquè en tinguin coneixement i als efectes.
TERCER.- Donar compte del present Decret en la propera sessió de la Junta de
Govern i del Ple que se celebri.”
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h) Decret núm. 16/18, de data 26 de gener, relatiu a sol·licitar a la Diputació de Barcelona la
inclusió dins del Pla Zonal de Carreteres del Camí de la Colònia Sedó

“Atès que la Diputació de Barcelona està finalitzant el procés d’elaboració del Pla
Zonal de Carreteres, instrument amb rang normatiu a través del qual es porta a terme l’anàlisi i la
priorització d’actuacions per a la transformació de camins a carreteres locals i la definició de la xarxa
local de carreteres.
Atès que prèviament es va elaborar la Diagnosi Zonal de la Xarxa Local de Carreteres,
que va determinar aquells camins que compleixen els requisits necessaris per incorporar-se a la Xarxa
Local de carreteres, i que com a resultat dels treballs de la Diagnosi es van identificar un total de deu
camins al Baix Llobregat susceptibles de transformar-se en carreteres i incorporar-se a la xarxa local,
afegint-se conseqüentment al Pla Zonal de Carreteres.
Atès que la Diputació de Barcelona va sol·licitar a aquest Consell Comarcal la
formulació d’una proposta d’actuacions prioritàries en el marc del Pla Zonal de Carreteres, i que per
Decret de Presidència núm. 108/2017, de 18 d’abril, es va formular a la Diputació de Barcelona la
proposta de priorització d’actuacions en el marc del Pla Zonal de Carreteres que s’indica a continuació:
Codi

Denominació

Origen

Destí

BL017T
BL056
BL078

Carretera de la Sentiu
Camí de Fontpineda
Carretera de Mas d’en Gall
Camí de Corbera a Sant
Andreu de la Barca

Gavà
Pallejà
Esparreguera

Castelldefels
Pallejà
Esparreguera
Sant Andreu de
la Barca

BL060T

Corbera

Longitud
Km
2,93
2,38
2,65
5,81

IMD
5.583
2.796
2.298
989

Vist que amb posterioritat l’Ajuntament d’Esparreguera va sol·licitar a la Diputació de
Barcelona i al Consell Comarcal del Baix Llobregat la substitució de la Carretera de Mas d’en Gall
(BL078) pel camí de la Colònia Sedó (BL901) dins de l’esmentada priorització, atès que el Camí de la
Colònia Sedó presenta importants problemes de seguretat, a més d’una IMD elevada, i que el Camí de
Mas d’en Gall ha estat objecte d’obres de millora importants durant l’any 2017.
Atès que el dia 2 de gener de 2018 s’ha rebut un escrit de la Diputació de Barcelona
informant de la situació actual del Pla Zonal de Carreteres amb la relació de camins a incorporar al Pla
i les actuacions prioritàries dins del mateix, i que en la relació de camins a incorporar el Pla no
contempla el camí de la Colònia Sedó (BL901), tot i que el camí esmentat si que figura en el plànol que
acompanya l’escrit.; segons consta a l’expedient.
Atès que el referit escrit de la Diputació de Barcelona informa que el Camí de Pallejà a
Fontpineda (BL056), malgrat complir requisits funcionals per ser transformat en carretera, existeixen
condicionants tècnics i ambientals que fan inviable aquesta transformació i la inclusió de l’esmentat
camí al Pla Zonal de Carreteres.
Vist que l’esmentat escrit de la Diputació de Barcelona conté una proposta de
priorització formada per tres camins:
- Carretera de la Sentiu (BL017).
- Camí de Pallejà a Fontpineda (BL056). Malgrat no incloure’s al PZC, la Diputació de Barcelona
estudia una línia de subvenció per a actuacions de millora.
- Carretra de Mas d’en Gall (BL078)
Atès que el cost previst per les actuacions prioritzades es significativament inferior a la
inversió estimada per la Diputació de Barcelona per les actuacions a la comarca del Baix Llobregat
(entre 3 i 3,5 MEUR).
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Vist l’informe emès pel Tècnic de Mobilitat i Infraestructures d’aquesta entitat en data
25 de gener de 2018, amb diligència de proposta de la Gerència, i que s’adjunta a l’expedient.
Vist que la Diputació de Barcelona preveu l’aprovació inicial del Pla Zonal de
Carreteres en el Ple del mes de febrer d’enguany i que no hi ha prevista sessió de Ple amb anterioritat,
cal procedir a l’aprovació per Decret de Presidència ratificant-lo en la propera sessió plenària que se
celebri.
Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc conferides
RESOLC
PRIMER.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona la inclusió dins del Pla Zonal de
Carreteres del Camí de la Colònia Sedó (BL901).
SEGON.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona la inclusió del Camí de la Colònia
Sedó (BL901) dins de les actuacions prioritàries en el marc del Pla zonal de Carreteres, en substitució
de la Carretera de Mas d’en Gall (BL078).
TERCER.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona la inclusió del Camí de Corbera a
Sant Andreu de la Barca (BL060T) dins de les actuacions prioritàries en el marc del Pla Zonal de
Carreteres.
QUART.- Formular a la Diputació de Barcelona la proposta d’actuacions prioritàries
dins del Pla Zonal de Carreteres que s’indica a continuació:
Codi
Denominació
BL017T Carretera de la Sentiu
BL056 Camí de Fontpineda
Camí de la Colònia
BL901
Sedó
Camí de Corbera a
BL060T Sant Andreu de la
Barca

Origen
Gavà
Pallejà

Destí
Castelldefels
Pallejà

Longitud (m)
2.940
2.369

IMD
3.572
2.796

Esparreguera Esparreguera

3.030

1.893

5.810

989

Corbera

Sant Andreu de
la Barca

CINQUÈ.- Comunicar el present Decret a la Diputació de Barcelona, perquè en tingui
coneixement i als efectes oportuns.
SISÈ.- Ratificar el present Decret en la propera sessió de Ple que se celebri.”
10.

Donar compte dels següents acords de la Junta de Govern:

Sessió del 18 de desembre 2017

a) Aprovar la pròrroga per l’any 2018 dels convenis subscrits amb els Ajuntaments
d’Abrera i Corbera de Llobregat, de col.laboració en relació al Servei d’Informació i
Atenció a les Dones.
“Vist que des del mes de setembre de l’any 2011 el Consell Comarcal del Baix
Llobregat, mitjançant el contracte-programa subscrit amb el Departament de Benestar i Família de la
Generalitat de Catalunya, té per objecte articular els mecanismes de coordinació, cooperació i
col·laboració interadministratius per tal d’establir els eixos estratègics i els objectius generals, les
actuacions, els mecanismes d’avaluació i el sistema de finançament, desenvolupa el Servei
d’informació i atenció a les dones (SIAD)- Baix Llobregat.
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Atès que la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència
masclista, en el seu preàmbul estableix que la complexitat de les estratègies necessàries en la lluita
contra la violència masclista requereix establir mecanismes de col·laboració i cooperació entre les
distintes administracions públiques implicades, i també fomentar la participació i la col·laboració de les
entitats i les organitzacions socials, en especial els consells i les associacions de dones.
Vist que una de les finalitats d’aquesta llei, d’acord amb el que disposa el seu article
54, és la de crear la Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral per a les dones en situacions de violència
masclista, i que aquesta Xarxa està integrada per un conjunt de recursos i serveis públics entre els
quals està el Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD).
Atès que el referit text normatiu estableix en el seu article 56.1 que els serveis
d’informació i atenció a les dones són serveis d’informació, assessorament, primera atenció i
acompanyament, si escau, en relació a l’exercici dels drets de les dones en tots els àmbits relacionats
amb llur vida laboral, social, personal i familiar; i que especialment es destinen a les dones que
pateixen situació de violència masclista, d’acord amb el que disposa l’article 15.3 de l’esmentada llei.
Vist que l’article 83.a de la referida llei estableix que els municipis de més de 20.000
habitants tenen la responsabilitat de “programar, prestar i gestionar els serveis d'informació i atenció a
les dones i efectuar la derivació als diferents serveis en els termes especificats per aquesta llei; i que
els ajuntaments de menys de 20.000 habitants poden delegar llurs competències a una mancomunitat
de municipis o a altres ens locals, d’acord amb el que disposa l’article 80.12 de la mateixa llei.
Atès que des del dia 7 de novembre de 2011 fins al dia 30 d’abril de 2012 es va
realitzar la prova de l’experiència pilot a la comarca, i des de llavors s’ha prestat el servei en tres punts
d’actuació: Abrera, Corbera de Llobregat i Sant Feliu de Llobregat (Consell Comarcal).
Atès que els Ajuntaments d’Abrera i de Corbera de Llobregat han actuat des de l’inici
com a punts d’actuació del servei psicològic i jurídic per a l’atenció de dones dels municipis de menys
de 20.000 habitants, posant a disposició del servei els espais adequats i els recursos d’infraestructura
corresponent pel seu desenvolupament, i sent el Consell Comarcal del Baix Llobregat el que
contractarà al personal per a la prestació del servei (psicòlogues i juristes).
Vist que per acord de la Junta de Govern de 18 de novembre de 2016 es va aprovar la
subscripció de sengles convenis amb els Ajuntaments d’Abrera i de Corbera de Llobregat de
col·laboració en el desenvolupament del Servei Comarcal d’Informació i Assessorament per a Dones
Baix Llobregat (SIAD) per als anys 2016 i 2017.
Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques
Socials d’aquesta entitat en data 5 de desembre de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència i
que s’incorpora a l’expedient.
Vist que per acord de Ple celebrat en data 24 de juliol de 2015, s’ha procedit, entre
d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a favor de la Junta
de Govern, i entre les que es troba la present.
Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels
següents
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ACORDS
PRIMER.- Aprovar la pròrroga per a l’any 2018 dels convenis subscrits amb els
Ajuntaments d’Abrera i de Corbera de Llobregat de col·laboració en el desenvolupament del Servei
Comarcal d’Informació i Assessorament per a Dones Baix Llobregat (SIAD); de conformitat amb la
minuta de pròrroga de convenis que s’adjunten al present acord i s’aproven simultàniament.
El servei resta condicionat a l’obtenció del finançament per part del contracte-programa subscrit amb
l’Institut Català de les Dones.
SEGON.- Facultar a la Presidència d’aquesta entitat per a la signatura dels documents
que siguin necessaris per a la formalització del present acord.
TERCER.- Comunicar el present acord als Ajuntaments d’Abrera i de Corbera de
Llobregat, perquè en tinguin coneixement i als efectes.
QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se
celebri.”
b) Aprovar la subscripció d’una addenda per l’any 2018 al Conveni de col·laboració i
encàrrec de gestió subscrit amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a
l’assessorament i la gestió de serveis en matèria d'habitatge per mitjà de l'Oficina Local
d'Habitatge del Baix Llobregat.
“Atès que aquesta entitat disposa, des de l’any 1989, d’una Oficina local d’Habitatge,
que ha estat subvencionada per la Generalitat de Catalunya, ja sigui mitjançant convocatòria de
subvencions o mitjançant convenis.
Vist que per acord de la Junta de Govern de 8 de maig de 2014 es va aprovar la
subscripció d'un conveni de col·laboració i encàrrec de gestió amb l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya, amb efectes per a l’any 2014, per a l'assessorament i la gestió de serveis en matèria
d'habitatge per mitjà de l'Oficina Local d'Habitatge situada en la comarca del Baix Llobregat, amb la
finalitat de facilitar la proximitat a la ciutadania de les gestions i serveis relatius a l'habitatge.
Atès que el Pacte Desè del referit conveni preveu una vigència fins al dia 31 de
desembre de 2014, podent ser prorrogat per mutu acord de les parts, prèvia petició per escrit de
qualsevol de les parts signatàries, que ho haurà de realitzar amb un preavís d’un mes del venciment
del termini inicial; i que per acord de la Junta de Govern de 15 de desembre de 2014, 21 de març de
2016 i 6 de març de 2017 es va aprovar la subscripció d'una addenda al conveni de referència amb
efectes per als anys 2015, 2016 i 2017, respectivament.
Vist l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics d’aquesta entitat en data 12
de desembre de 2017, amb el v-i-p de l’Interventor i diligència de proposta de la Gerència, que
s’adjunta a l’expedient, proposant la subscripció d’una nova addenda per regular el funcionament de
l'Oficina Local d'Habitatge durant l’any 2018, atès que aquesta entitat té voluntat de mantenir
l’esmentat servei i que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha manifestat la seva voluntat en el
mateix sentit proposant la subscripció de la referida addenda.
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.
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Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels
següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la subscripció d'una addenda al conveni de col·laboració i encàrrec
de gestió entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix Llobregat amb
efectes per a l’any 2018 per a l'assessorament i la gestió de serveis en matèria d'habitatge per mitjà de
l'Oficina Local d'Habitatge situada en la comarca del Baix Llobregat, amb la finalitat de facilitar la
proximitat a la ciutadania de les gestions i serveis relatius a l'habitatge, de conformitat amb la minuta
d’addenda, que s’adjunta a l’expedient i s’aprova simultàniament.
SEGON.- Facultar a la Presidència d’aquest Consell Comarcal per a la signatura dels
documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord.

Treballador/a

% Imputat

Categoria

Concepte/tasca i/o responsabilitat

Montserrat Camprubí Casas

100,00%

Administrativa

Atenció al públic i gestió d'expedients - jubilació parcial

David Luque Luque

100,00%

Administratiu

Atenció al públic i gestió d'expedients - contracte de relleu

Ana Maranillo Nogal

10,00%

Administrativa

Atenció al públic i gestió d'expedients

Rubén González Belloc

30,00%

Arquitecte tècnic

Atenció al públic, gestió d'expedients i gestions tècniques

Alfredo Santín Pérez

10,00%

Arquitecte tècnic

Coordinació OLH del C. C. Baix Llobregat

QUART.- Aprovar la Memòria explicativa del funcionament de l’Oficina Local
d’Habitatge i el Protocol d’actuació relatiu al funcionament de l’Oficina Local d’Habitatge per al 2018,
que s’incorporen a l’expedient i s’aproven simultàniament.
CINQUÈ.- Comunicar el present acord a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, per al
seu coneixement i als efectes escaients.
SISÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se celebri.”
c) Aprovar la pròrroga per l’any 2018 dels contractes de servei jurídic dins el Servei
d’Informació i Atenció a les Dones adjudicats a diferents professionals.
“Vist que per acord de la Junta de Govern de 18 de gener de 2016 es va aprovar l’inici
de l’expedient per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert i tràmit d’urgència, del contracte per a
la realització del servei psicològic i jurídic del Servei d’Informació i Assessorament a Dones (SIAD) del
Baix Llobregat per als anys 2016 i 2017.
Vist que per acord de la Junta de Govern de data 18 d’abril de 2016 es van adjudicar
els lots del referit contracte a les següents professionals: Josefina Caro Blanco el Lot 1, M. Jesús
Rodríguez Carrero el Lot 2, Núria Milà Gonzalo els Lots 3 i 4, i Marta Argudo Alsina el Lot 5; pels
imports que es detallen a continuació:
Lot Professional

1
2

Import/hora Import màxim Import màxim
Sense IVA 2016 sense
2016 amb IVA
IVA
Josefina Caro Blanco
35,00 €
8.050,00
8.050,00
M. Jesús Rodríguez Carrero
35,00 €
10.500,00
10.500,00
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3
4
5

Nuria Milà Gonzalo
Nuria Milà Gonzalo
Marta Argudo Alsina

38,70 €
38,70 €
38,75 €

2.322,00
1.548,00
775,00

2.809,62
1.873,08
937,75

Atès que la clàusula 7 dels plecs reguladors de la referida licitació estableix que els
referits contractes podran ser prorrogats com a màxim dos anys més per acord de l’òrgan de
contractació.
Atès que al mes de desembre d’enguany la professional M. Jesus Rodriguez ha
comunicat que per incompatibilitat laboral no podrà prestar el servei durant l’any 2018, per la qual cosa
no es tramità la pròrroga del seu contracte.
Vist que, prèviament a la formalització del contracte, la professional M. Jesus
Rodriguez va prestar la garantia definitiva corresponent al 5% del pressupost base de licitació, IVA
exclòs, que ascendia a la quantitat de 1.050,00€.
Vist el que disposen els articles 102 i 222 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 l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques
Socials d’aquesta entitat en data 5 de desembre de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència i
que s’incorpora a l’expedient.
Vist que per acord de Ple celebrat en data 24 de juliol de 2015, s’ha procedit, entre
d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a favor de la Junta
de Govern, i entre les que es troba la present.
Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels
següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la pròrroga per a l’any 2018 dels contractes per a la realització del
servei psicològic i jurídic del Servei d’Informació i Assessorament a Dones (SIAD) del Baix Llobregat
per als anys 2016 i 2017 adjudicats a les professionals Josefina Caro Blanco pel Lot 1, Núria Milà
Gonzalo pels Lots 3 i 4, i Marta Argudo Alsina pel Lot 5, pels imports que es detallen a continuació, i de
conformitat amb la minuta de pròrroga de contractes que s’adjunten a l’expedient i s’aproven
simultàniament.
Lot Professionals

1
3
4
5

Josefina Caro Blanco
Nuria Milà Gonzalo
Nuria Milà Gonzalo
Marta Argudo Alsina

Psicòloga
Advocada
Advocada
Advocada

Import/hora Import màxim Import màxim
Sense IVA 2017 sense
2017 amb IVA
IVA
35,00 €
8.050,00
8.050,00
38,70 €
2.322,00
2.809,62
38,70 €
1.548,00
1.873,08
38,75 €
775,00
937,75
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SEGON.- Aprovar la devolució de la garantia definitiva per import de 1.050,00€ (mil
cinquanta euros) a la professional M. Jesús Rodríguez Carrero, adjudicatària del lot 2 del contracte per
a la realització del servei psicològic i jurídic del Servei d’Informació i Assessorament a Dones (SIAD)
del Baix Llobregat per als anys 2016 i 2017.
TERCER.- Comunicar el present acord a les professionals Josefina Caro Blanco, M.
Jesús Rodríguez Carrero, Núria Milà Gonzalo, i Marta Argudo Alsina, perquè en tingui coneixement i
als efectes.
QUART.- 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 de data 24 de juliol de 2015.”
d) Aprovar la pròrroga per l’any 2018 del convenis subscrits amb diferents Ajuntaments,
de col.laboració per al servei d’assessoria de mobilitat internacional per a joves, així
com el contracte corresponent adjudicat a l’associació Taller d’art, cultura i creació.
“Vist que per acord de la Junta de Govern de 20 de juny de 2016 es va aprovar la
subscripció de sengles convenis amb els Ajuntaments de Castelldefels, Esplugues de Llobregat, Gavà,
el Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Vicenç dels Horts i Viladecans, de col·laboració per al
desenvolupament d’un servei d’assessoria de mobilitat internacional per a joves durant els anys 2016 i
2017; i que la clàusula onzena del referit conveni estableix que tindrà una vigència fins al 31 de
desembre de 2017, entenent-se prorrogat per un any sempre i quan alguna de les parts signants no
sol·liciti algun tipus de variació o baixa del servei i sempre que l’empresa adjudicatària del servei
mantingui les condicions del contracte.
Vist que per Decret de Presidència núm. 155/2016, de 26 de juliol, es va adjudicar el
contracte de servei d’assessoria de mobilitat internacional per a joves a diferents municipis del Baix
Llobregat a l’associació Taller d’art, cultura i creació, per un preu d’adjudicació de contracte de
20.280,00€ més IVA ( 24.538,80€) i per una durada de 16 mesos a comptar des del 19 de setembre de
2016 i fins el 31 de desembre de 2017, podent-se prorrogar com a màxim 1 any més.
Atès la disponibilitat dels referits municipis de continuar la prestació del servei amb
l’entitat adjudicatària, així com la conformitat de l’associació Taller d’art, cultura i creació de la pròrroga
del contracte de referència; segons consta a l’expedient.
Vist l’informe emès per la Coordinadora del Departament de Joventut i pel
Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic d’aquesta entitat en data 5 de desembre de
2017, amb diligència de proposta de la Gerència i que s’incorpora a l’expedient, proposant la pròrroga
del servei de referència amb l’associació Taller d’art, cultura i creació durant els període comprés entre
el dia 1 de gener de 2018 i fins al 31 de desembre de 2018.
Vist que per acord de Ple celebrat en data 24 de juliol de 2015, s’ha procedit, entre
d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a favor de la Junta
de Govern, i entre les que es troba la present.
Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels
següents
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ACORDS
PRIMER.- Aprovar la pròrroga per a l’any 2018 dels convenis subscrits amb els
Ajuntaments de Castelldefels, Esplugues de Llobregat, Gavà, el Prat de Llobregat, Sant Joan Despí,
Sant Vicenç dels Horts i Viladecans, de col·laboració per al desenvolupament del servei d’assessoria
de mobilitat internacional per a joves; de conformitat amb la minuta d’annex de pròrroga del conveni
que s’adjunta i s’aprova simultàniament.
Els preus que s’estableixen pels serveis i hores a cada municipi per a l’any 2018 son els següents:
Servei

Hores

Tipus
impositiu
IVA

Import
IVA

88

Import
màxim
IVA
exclòs
2.112,00 €

21%

443,52 €

Total
import
màxim
IVA inclòs
2.555,52 €

Assessoria de mobilitat internacional
per a joves al municipi de Castelldefels
Assessoria de mobilitat internacional
per a joves al municipi d’Esplugues de
Llobregat
Assessoria de mobilitat internacional
per a joves al municipi de Gavà
Assessoria de mobilitat internacional
per a joves al municipi del Prat de
Llobregat
Assessoria de mobilitat internacional
per a joves al municipi de Sant Joan
Despí
Assessoria de mobilitat internacional
per a joves al municipi de Sant Vicenç
dels Horts
Assessoria de mobilitat internacional
per a joves al municipi de Viladecans
TOTAL

176

4.224,00 €

21%

887,04 €

5.111,04 €

88

2.112,00 €

21%

443,52 €

2.555,52 €

88

2.112,00 €

21%

443,52 €

2.555,52 €

88

2.112,00 €

21%

443,52 €

2.555,52 €

88

2.112,00 €

21%

443,52 €

2.555,52 €

88

2.112,00 €

21%

443,52 €

2.555,52 €

704

16.896,00€

21%

3.548,16€ 20.444,16€

SEGON.- Aprovar la pròrroga per a l’any 2018 dels contracte subscrit amb l’associació
Taller d’art, cultura i creació per al desenvolupament del servei d’assessoria de mobilitat internacional
per a joves a diferents municipis del Baix Llobregat per un import de 16.896,00€ més IVA (20.444,16€).
D’acord amb el que preveu la Clàusula 24 dels plecs reguladors del referit contracte, l’adjudicatari
presentarà 4 factures electròniques en les següents dates:
 1a. factura a 31 de març de 2018 per una quarta part del cost l’adjudicació.
 2a. factura a 30 de juny de 2018 per una quarta part del cost de l’adjudicació.
 3a. factura a 30 de setembre de 2018 per una quarta part del cost de l’adjudicació.
 4a. factura a 31 de desembre de 2018 per una quarta part del cost de l’adjudicació.
El servei no es prestarà durant el mes d’agost de 2018.
TERCER.- Facultar a la Presidència d’aquesta entitat per a la signatura dels
documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord.
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QUART.- Habilitar la partida pressupostària corresponent per a la pròrroga de la
contractació del servei d’assessoria de mobilitat internacional que contempla el conveni de referència.
CINQUÈ.- Comunicar el present acord a l’associació Taller d’art, cultura i creació, així
com als Ajuntaments de Castelldefels, Esplugues de Llobregat, Gavà, el Prat de Llobregat, Sant Joan
Despí, Sant Vicenç dels Horts i Viladecans, perquè en tinguin coneixement i als efectes.
SISÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se celebri.”
Sessió del 22 de gener 2018
e) Aprovar l’adjudicació dels contractes dels diferents serveis de transport adaptat fix i
esporàdic per a persones amb mobilitat reduïda del Baix Llobregat a diferents centres o
destinacions del Baix Llobregat i del Barcelonès, lots números 1 a 7.
“Vist que per acord de la Junta de Govern de data 2 d’octubre de 2017 es va aprovar
l’inici de l’expedient per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert harmonitzat, del contracte de
diversos serveis de transport adaptat fix i esporàdic per a persones amb mobilitat reduïda de la
comarca del Baix Llobregat per anar a diferents centres o destinacions del Baix Llobregat i del
Barcelonès, per a les rutes compreses en els lots números 1, 2, 3 ,4, 5, 6 i 7; així com el Plec de
clàusules administratives particulars, i el Plec de prescripcions tècniques particulars, reguladors
d’aquest contracte.
Vist que per Decret de Presidència núm. 357/2017, 11 de desembre, es va classificar
les proposicions presentades per les empreses participants, i que no han estat declarades
desproporcionades o anormals, en la licitació, per procediment obert, harmonitzat i tramitació ordinària,
per a l’adjudicació del contracte de diversos serveis de transport adaptat fix i esporàdic per a persones
amb mobilitat reduïda de la comarca del Baix Llobregat per anar a diferents centres o destinacions del
Baix Llobregat i del Barcelonès, lots números 1, 2, 3 ,4, 5, 6 i 7, així com es va requerir a les empreses
la documentació especificada en el Plec de clàusules administratives particulars.
Vist que dins del termini legalment establert, les empreses han presentat la
documentació requerida i que és conforme amb l’establert en els Plecs de clàusules reguladors de la
licitació, de conformitat amb l’Acta de la Mesa de contractació que s’adjunta.
Vist l’informe emès per la Coordinadora del Servei de Transport Adaptat en data 12
de gener de 2018, amb diligència de proposta de la Gerència i que s’incorpora a l’expedient.
Vist que per acord de Ple celebrat en data 24 de juliol de 2015, s’ha procedit, entre
d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a favor de la Junta
de Govern, i entre les que es troba la present.
Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels
següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar l’adjudicació de la licitació, per procediment obert, harmonitzat i
tramitació ordinària, del contracte de diversos serveis de transport adaptat fix i esporàdic per a
persones amb mobilitat reduïda de la comarca del Baix Llobregat per anar a diferents centres o
destinacions del Baix Llobregat i del Barcelonès, lots números 1, 2, 3 ,4, 5, 6 i 7 que s’estima el seu
inici el 19 de febrer de 2018, amb una durada inicial de dos anys i possibilitat de dues pròrrogues d’un
any cadascuna, segons el que es detalla:
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Lot
núm.
1
2
3
4
5
6
7

EMPRESA ADJUDICATÀRIA

NIF

UTE AUTOCARES DEL NORESTE, S.A. – EMPRESA DE AUTOCARES
CER, SA
RJ AUTOCARES S.L.
TRANSPORTS CIUTAT COMTAL 2, S.L.
RJ AUTOCARES S.L.
RJ AUTOCARES S.L.
UTE AUTOCARES DEL NORESTE, S.A. – EMPRESA DE AUTOCARES
CER, SA
RJ AUTOCARES S.L.

U67139204
B80615495
B61095121
B80615495
B80615495
U67139204
B80615495

L’import ofertat de les rutes, l’import d’adjudicació i la previsió total del cost pels anys 2018, 2019 i
2020, per a cadascun dels lots, es detalla en la taula següent:
LOT 1
Rutes
núm:
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

Preu dia
total
135,20
135,20
143,65
135,20
135,20
139,43
139,43
143,65
135,20
114,08

Preu dia
servei

Preu dia
acomp

111,54
111,54
118,30
111,54
111,54
114,92
114,92
118,30
111,54
114,08

Import
adjudicació
(Iva exempt)

23,66
23,66
25,35
23,66
23,66
24,51
24,51
25,35
23,66
0,00
total

627.967,10

Total previsió Total previsió Total previsió
2018 (IVA
2019 (IVA
2020 (IVA
exempt)
exempt)
exempt)
29.068,00
29.068,00
30.884,75
29.203,20
29.203,20
30.116,88
30.116,88
31.028,40
29.068,00
3.308,32

33.664,80
33.664,80
35.768,85
33.800,00
33.800,00
34.857,50
34.857,50
35.912,50
33.664,80
3.992,80

4.596,80
4.596,80
4.884,10
4.596,80
4.596,80
4.740,62
4.740,62
4.884,10
4.596,80
684,48

271.065,63

313.983,55

42.917,92

LOT 2
Rutes
núm:

Preu dia
total

Preu dia
servei

Preu dia
acomp

Import
adjudicació
(Iva exempt)

Total
Total
Total
previsió 2018 previsió 2019 previsió 2020
(IVA exempt) (IVA exempt) (IVA exempt)

201

149,87

120,87

29,00

27.576,08

32.072,18

4.496,10

202

154,41

124,41

30,00

33.352,56

38.602,50

5.249,94

203

154,41

124,41

30,00

33.352,56

38.602,50

5.249,94

204

154,41

124,41

30,00

28.565,85

33.198,15

4.632,30

205

154,41

124,41

30,00

28.565,85

33.198,15

4.632,30

206

181,66

121,66

60,00

33.788,76

39.238,56

5.449,80

185.201,66

214.912,04

29.710,38

total

429.824,08

LOT 3
Rutes
núm:

Preu dia
total

Preu dia
servei

Preu dia
acomp

Import
adjudicació
(Iva exempt)

Total previsió Total previsió Total previsió
2018 (IVA
2019 (IVA
2020 (IVA
exempt)
exempt)
exempt)

301

166,08

137,61

28,47

30.558,72

35.541,12

4.982,40

302

166,08

137,61

28,47

30.558,72

35.541,12

4.982,40
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303

166,08

137,61

28,47

30.558,72

35.541,12

4.982,40

304

170,82

141,40

29,42

31.430,88

36.555,48

5.124,60

305

170,82

141,40

29,42

31.430,88

36.555,48

5.124,60

306

170,82

141,40

29,42

31.430,88

36.555,48

5.124,60

307

175,57

145,20

30,37

32.304,88

37.571,98

5.267,10

308

170,82

141,40

29,42

31.430,88

36.555,48

5.124,60

249.704,56

290.417,26

40.712,70

total

580.834,52

LOT 4
Rutes
núm:
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410

Preu dia
total
154,41
149,87
154,41
154,41
154,41
158,95
158,95
145,32
122,62
122,62

Preu dia
servei

Preu dia
acomp

124,41
120,87
124,41
124,41
124,41
128,95
128,95
117,32
122,62
122,62

Import
adjudicació
(Iva exempt)

30,00
29,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
28,00
0,00
0,00
total

580.786,92

Total previsió Total previsió Total previsió
2018 (IVA
2019 (IVA
2020 (IVA
exempt)
exempt)
exempt)
28.411,44
27.576,08
33.352,56
30.727,59
33.198,15
29.246,80
29.246,80
26.738,88
4.169,08
6.744,10

33.043,74
32.072,18
38.602,50
35.977,53
38.448,09
34.015,30
34.015,30
31.098,48
4.904,80
8.215,54

4.632,30
4.496,10
5.249,94
5.249,94
5.249,94
4.768,50
4.768,50
4.359,60
735,72
1.471,44

249.411,48

290.393,46

40.981,98

LOT 5
Rutes
núm:
501
502

Import
Total previsió Total previsió Total previsió
Preu dia Preu dia
Preu dia adjudicació
2018 (IVA
2019 (IVA
2020 (IVA
(Iva exempt)
exempt)
exempt)
exempt)
total
servei
acomp
204,36
146,36
58,00
37.397,88
43.528,68
6.130,80
204,36
146,36
58,00
37.397,88
43.528,68
6.130,80
total
174.114,72
74.795,76
87.057,36
12.261,60

LOT 6
Rutes
núm:

Preu dia
total

Preu dia
servei

Preu dia
acomp

Import
adjudicació
(Iva exempt)

Total previsió Total previsió Total previsió
2018 (IVA
2019 (IVA
2020 (IVA
exempt)
exempt)
exempt)

601

143,20

118,14

25,06

30.788,00

35.656,80

4.868,80

602

152,15

125,30

26,85

32.712,25

37.885,35

5.173,10

603

156,63

129,78

26,85

33.675,45

39.000,87

5.325,42

604

143,20

118,14

25,06

30.788,00

35.656,80

4.868,80

605

147,68

121,72

25,96

31.751,20

36.772,32

5.021,12

606

143,20

118,14

25,06

30.788,00

35.656,80

4.868,80

607

147,68

121,72

25,96

31.751,20

36.772,32

5.021,12

222.254,10

257.401,26

35.147,16

total

LOT 7

514.802,52

Nombre
Import
serveis
adjudicació
Preu servei
(Iva exempt) anuals
(Iva exempt)
27,24
6.000
326.880,00

Total previsió
2018 (IVA
exempt)
141.511,80

Total previsió
2019 (IVA
exempt)
163.440,00

Total previsió
2020 (IVA
exempt)
21.928,20
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SEGON.- Facultar a l’Il·lm. Sr. Josep Perpinyà i Palau per a la signatura dels
documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord.
TERCER.- La formalització d’aquest contracte es publicarà en el perfil del contractant
de l’òrgan de contractació i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. A més l’anunci s’enviarà
al Diari Oficial de la Unió Europea i es publicarà en el Butlletí Oficial de l’Estat.
QUART.- Comunicar el present acord a la UTE “AUTOCARES DEL NORESTE Y
AUTOCARES CER, S.A.” UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, ley 18/1982, de 26 de mayo “UTE
NORESTE Y CERSA 4” amb NIF U67139204, a l’empresa RJ AUTOCARES, SL. amb NIF B80615495
i a l’empresa TRANSPORTS CIUTAT COMTAL 2, S.L. amb NIF B61095121, perquè en tingui
coneixement i als efectes.
CINQUÈ.- Aquesta adjudicació quedarà condicionada a l’obtenció de la corresponent
autorització per a la prestació del servei de transport, a atorgar per l’autoritat competent (Direcció
General de Ports i Transports, Àrea Metropolitana de Barcelona,...) Així mateix, l’adjudicació restarà
també condicionada a que abans de l’inici del servei es presenti la documentació acreditativa dels
conductors i acompanyants i la relació de vehicles amb les dates de les renovacions de les pòlisses de
les assegurances i de les revisions de la ITV, segon el model G, així com aquella documentació
necessària que acrediti que tots els vehicles que es posaran a disposició del contracte, hauran
d’ajustar-se a les característiques específiques que, per aquesta tipologia de transport recull el Plec de
clàusules econòmiques i administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques reguladors
d’aquest contracte.
La no obtenció de la corresponent autorització de l’autoritat competent o la no idoneïtat dels vehicles,
provocarà la resolució d’adjudicació sense derivar cap dret d’indemnització a favor de l’empresa
adjudicatària.
SISÈ.- Registrar aquest contracte en el Registre Públic de contractes.
SETÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se celebri.”
f) Aprovar la classificació de les ofertes presentades al procés d’adjudicació dels
contractes de servei de transport escolar (rutes 501, 502 i 503), així com el requeriment a
l’empresa que ha presentat l’oferta més avantatjosa.
“Vist que per acord de la Junta de Govern de data 6 de novembre de 2017 es va
aprovar l’inici de l’expedient per a l’adjudicació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, dels
contractes dels serveis del transport escolar individual al CEE Balmes II del municipi de Sant Boi de
Llobregat (rutes 501, 502 i 503), d’acord amb els lots que es detallen a continuació, des del dia 1 de
febrer de 2018 i fins al darrer dia del curs lectiu de juny de 2019, amb una possible pròrroga màxima
fins al darrer dia del curs lectiu de juny de 2020, i amb un tipus màxim de licitació, IVA exclòs, de doscents deu euros (210,00 €) per dia efectiu de servei, que inclou la totalitat de despeses inherents al
servei, inclòs el servei d’acompanyament; el que suposa un total de 171.990,00€, exempt d’IVA;
d’acord amb el següent detall:
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LOT
núm.:

RUTA
NÚM.

Preu
servei/dia
(IVA exclòs)

1

501

170 €

Preu
acompanyant/di
a
(IVA exclòs)
40 €

210 €

Previsió
màxima dies de
servei
contracte
273

Import màxim
previst del
contracte,
sense IVA
57.330,00 €

2

502

170 €

40 €

210 €

273

57.330,00 €

3

503

170 €

40 €

210 €

273

57.330,00 €

Preu
total/dia
(IVA exclòs)

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

EMPRESA
FACKL VL SERVEIS SANITARIS, S.L
LAFUENTE SERVEIS SANITARIS,
S.L.

LOTS
Lot 3
Lot 1
Lot 2
Lot 3

Vist les actes de la Mesa de contractació, que s’adjunten a l’expedient.
Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat i Polítiques de Gènere
d’aquesta entitat en data 12 de gener de 2018, amb diligència de proposta de la Gerència i que
s’incorpora 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.
Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels
següents
ACORDS
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 dels
contractes dels serveis del transport escolar individual al CEE Balmes II del municipi de Sant Boi de
Llobregat (rutes 501, 502 i 503), segons els lots i per ordre decreixent de puntuacions, segons el que
es detalla:
EMPRESA
LOT
LAFUENTE SERVEIS SANITARIS, Lot 1 ( ruta 501)
S.L.
Lot 2 ( ruta 502)
Lot 3 ( ruta 503)
FACKL VL SERVEIS SANITARIS, Lot 3 (ruta 503)
S.L.

PUNTUACIÓ TOTAL
70
70
70
10

SEGON.- Requerir a l’empresa LAFUENTE SERVEIS SANITARIS, S.L. com a
adjudicatària dels lots 1 (ruta 501), 2 (ruta 502) i 3 (ruta 503) 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 20 del Plec de clàusules
econòmiques i administratives particulars regulador d’aquesta licitació.
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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 LAFUENTE SERVEIS SANITARIS, S.L. constituirà, a la
Tresoreria del Consell Comarcal del Baix Llobregat, la garantia definitiva que, de conformitat amb els
Plecs, ascendeixen a la quantitat de 8.599,50€.
QUART.- Comunicar el present acord a l’empresa LAFUENTE SERVEIS SANITARIS,
S.L., perquè en tingui coneixement i als efectes.
CINQUÈ.- Publicar el present acord al perfil del contractant de l’entitat i comunicar-lo a
la resta d’empreses licitadores, perquè en tinguin coneixement i als efectes.
SISÈ.- Facultar a la Presidència d’aquesta entitat per fer l’adjudicació d’aquest
contracte, en el cas de que així convingui per raons del calendari de les tramitacions.
SETÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se celebri.”
g) Aprovar la liquidació del contracte d’obres d’execució de la climatització de l’edifici
núm. 2 del Consell Comarcal del Baix Llobregat subscrit amb l’empresa CLIMAVA, S.L. i
retornar al contractista la garantia definitiva presentada.
“Vist que per acord de la Junta de Govern de 16 de maig de 2011 es va aprovar
l’adjudicació a l’empresa CLIMAVA, S.L., amb NIF B-08606055, del contracte d’obres relatiu als
treballs d’execució de la climatització de l’edifici núm. 2 del Consell Comarcal del Baix Llobregat, per
un import de 198.725,00€ sense IVA, 35.770,50€ d'IVA i 234.495,50 € IVA inclòs.
Vist que finalitzat el període de garantia i de conformitat amb el certificat tècnic
favorable del director facultatiu de les obres de data 2 de gener de 2018, és necessari el retorn de la
garantia definitiva de les referides obres.
Vist l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics d’aquesta entitat en data 11
de gener de 2018, amb diligència de proposta de la Gerència i que s’incorpora a l’expedient.
Vist que per acord de Ple celebrat en data 24 de juliol de 2015, s’ha procedit, entre
d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a favor de la Junta
de Govern, i entre les que es troba la present.
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Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels
següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la liquidació del contracte de contracte d’obres relatiu als treballs
d’execució de la climatització de l’edifici núm. 2 del Consell Comarcal del Baix Llobregat subscrit amb
l’empresa CLIMAVA, S.L., atès que no resten obligacions de servei, tècniques, ni econòmiques
pendent de satisfer per part del contractista, atès que les obligacions econòmiques estan satisfetes,
l'import de la liquidació ascendeix a 0,00 €.
SEGON.- Facultar a la Presidència per a la signatura dels documents que siguin
necessaris per a la seva formalització.
TERCER.- Atès que es compleixen les condicions de l’article 218.3 de la Llei 30/2007
de contractes del Sector Públic es proposa retornar al contractista CLIMAVA, S.L., amb NIF B08606055, la garantia definitiva del contracte que ascendeix a 9.936,25 €.
QUART.- Notificar el present acord al contractista per al seu coneixement i als efectes
escaients.
CINQUÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se
celebri.”
Sessió del 5 de febrer 2018

h) Aprovar la subscripció amb la Fundació AGI i els Ajuntaments de la comarca d’un
conveni de col.laboració per al desenvolupament d’una prova pilot de servei
d’acolliment urgent per a dones víctimes de maltractaments i els seus fills i filles durant
l’any 2018.
“Vist que la necessitat d’un servei d’urgència per acollir de forma immediata dones i
els seus fills/filles víctimes de la violència domèstica i/o de família – gènere, ve avalada per la constant
demanda d’assistència immediata que sol·liciten aquelles dones que, a causa d’episodis greus de
violència, han d’abandonar les seves llars de forma precipitada en la majoria dels casos o bé meditada,
en altres, però amb característiques i objectius comuns: abandonar la llar on els cops, humiliacions,
vexacions, etc. són i han estat, inclús durant anys, la tònica habitual.
Atès que davant d’aquesta situació a partir dels anys vuitanta el Govern de la
Generalitat de Catalunya, a través del I Pla d’Actuació per la Igualtat d’Oportunitats, va començar a
donar resposta a la necessitat social existent, iniciant la creació de cases d’acolliment per a dones
maltractades, sense de moment crear serveis d’atenció d’urgència.
Vist que pel que fa a les cases d’acollida el Decret 17/1994, de 16 de novembre, situa
les cases d’acolliment per a dones maltractades com a un servei de tercer nivell especialitzat d’àmbit
territorial autonòmic, sent la darrera normativa en la qual s’emmarca aquesta activitat la Llei 18/2003,
de 4 de juliol.
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Vist que l’any 2008 el Parlament de Catalunya, a través de la Llei 5/2008, de 24 d’abril,
del dret de les dones a eradicar la violència masclista, va aprovar un nou marc legal per donar
resposta i eradicació a aquesta problemàtica tant punyent; determinant aquesta llei, entre d’altres
aspectes, la xarxa d’Atenció i Recuperació Integral per a dones que pateixen violència, i sent un
d’aquests recursos els serveis d’urgència d’atenció i acolliment de dones víctimes de violència; però tot
i que aquesta llei atorga a la Generalitat de Catalunya la potestat per la creació i desenvolupament
d’aquest tipus de recursos, fins a dia d’avui per diverses qüestions no els ha creat, per tant
majoritàriament són les entitats socials les que els han creat i posat a disposició, en el nostre cas, per
diversos municipis i/o Consells Comarcals.
Vist que aquesta entitat havia mancomunat aquest servei mitjançant la subscripció
d’un conveni de col·laboració amb la Llar Betania, entitat col·laboradora de Sant Feliu de Llobregat,
extingint-se aquesta col·laboració arrel del tancament del servei; i que al llarg de l’any de 2017 els
Ajuntaments de la comarca van traslladar a aquest Consell Comarcal la necessitat de coordinar un
servei d’urgència per tal d’atendre les necessitats que es detecten a la comarca.
Atès que la Fundació AGI des de l’any 2000 ha habilitat quatre serveis d’acolliment
d’urgència per acollir a dones i els/les seus/seves fills i filles amb la màxima garantia d’atenció i
seguretat, i que garanteix la reserva de 6 places per als municipis que s’acollin al conveni de
referència.
Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat i Polítiques de Gènere
d’aquesta entitat en data 22 de gener de 2018, amb diligència de proposta de la Gerència i que
s’incorpora a l’expedient.
Vist que per acord de Ple celebrat en data 24 de juliol de 2015, s’ha procedit, entre
d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a favor de la Junta
de Govern, i entre les que es troba la present.
Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels
següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la subscripció de sengles convenis de col·laboració amb la
Fundació AGI i els Ajuntaments de la comarca del Baix Llobregat per al desenvolupament d’una prova
pilot del servei d’acolliment urgent per a dones víctimes de maltractaments i els seus fills i filles durant
l’any 2018; de conformitat amb la minuta de convenis que s’incorporen a l’expedient i s’aproven
simultàniament.
SEGON.- Facultar a la Presidència d’aquest Consell Comarcal, per a la signatura dels
documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord.
TERCER.- Comunicar el present acord a la Fundació AGI i als ajuntaments de la
comarca del Baix Llobregat, perquè en tinguin coneixement i als efectes.
QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se celebri
per a la seva ratificació.”
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i)

Aprovar la subscripció d’un conveni amb l’Ajuntament de Pallejà, de col.laboració pel
desenvolupament d’un projecte en el marc del Programa del suport al desenvolupament
econòmic local 2017 del Servei d’Ocupació de Catalunya.

“Vist que en el marc de la convocatòria de l’any 2016 que regulava la Resolució
TSF/1965/2016, de 7 de juliol, publicada al DOGC número 7160, aquest Consell Comarcal va obtenir
una subvenció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per a la contractació d’una nova Agent
d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL), la Sra. Rosa Maria Moya Jiménez, encarregada de
detectar les necessitats de les empreses de la comarca, més concretament en aquells municipis més
petits i amb una menor estructura de personal de les seves àrees de promoció econòmica i ocupació,
per tal d’obtenir informació d’utilitat que serveixi per planificar i dissenyar les polítiques públiques a
desenvolupar en l’àmbit de la promoció econòmica i l’ocupació, així com també establir la coordinació i
disseny d’una xarxa de prospecció a la comarca, entre el conjunt de personal tècnic que ja realitza
aquestes tasques, per tal de coordinar línies d’actuació, compartir metodologies i rendibilitzar recursos.
Vist que en data 12 de juny de 2017 va sortir publicada al DOGC número 7388 la
Resolució TSF/1322/2017, de 25 de maig, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2017 per a la
concessió de subvencions destinades als Programes de suport al desenvolupament local, i que en
marc d’aquesta nova convocatòria aquest Consell Comarcal en data 28 de juliol de 2017 va presentar
la sol·licitud de la pròrroga de contractació de la referida AODL per tal de donar compliment als
objectius que presenta el seu pla de treball.
Atès que en data 30 d’octubre de 2017 el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha
notificat a aquesta entitat la resolució d’atorgament de la subvenció per a la pròrroga de la contractació
de la referida AODL.
Atès que el Consell Comarcal del Baix Llobregat va presentar i oferir els projectes i
activitats recollides en el Pla de Treball de l’esmentada AODL als ajuntaments de la comarca, i que en
data 20 de novembre de 2017 l’Ajuntament de Pallejà ha presentat a aquesta entitat petició formal per
a requerir els Serveis de l’AODL del Consell Comarcal del Baix Llobregat amb l’objectiu d’aprofundir en
les necessitats formatives de les empreses i comerços del municipi de Pallejà, per tal de poder
planificar els recursos formatius propis de l’Ajuntament de manera més adequada i adaptada a les
necessitats del teixit productiu del territori.
Atès que en data 16 de gener de 2018 aquest Consell Comarcal, una vegada
analitzada la petició de l’Ajuntament de Pallejà, ha presentat una proposta de Projecte per a l’estudi de
les “Necessitats formatives a les empreses de Pallejà”, que pretén avaluar quines són les necessitats
formatives de les empreses del municipi per a poder planificar i oferir una oferta formativa que permeti
formar als treballadors i qualificar-los per a poder millorar la seva ocupabilitat tenint en compte les
característiques del mercat de treball.
Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic
d’aquesta entitat en data 26 de gener de 2018, amb diligència de proposta de la Gerència i que
s’incorpora a l’expedient, proposant la subscripció d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de
Pallejà per a la realització de l’estudi de referència en el marc del pla de treball de l’AODL Sra. Rosa M.
Moya Jiménez.
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Vist que per acord de Ple celebrat en data 24 de juliol de 2015, s’ha procedit, entre
d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a favor de la Junta
de Govern, i entre les que es troba la present.
Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels
següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de
Pallejà en el marc del programa de suport al desenvolupament econòmic local de l’any 2017, promogut
pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya; de conformitat amb la minuta de conveni que s’incorpora a
l’expedient i s’aprova simultàniament.
SEGON.- Facultar a la Presidència d’aquest Consell Comarcal, per a la signatura dels
documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord.
TERCER.- Comunicar el present acord a l’Ajuntament de Pallejà, perquè en tingui
coneixement i als efectes.
QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se celebri
per a la seva ratificació.”
j)

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

“Vist que en data 9 de novembre de 2016 va sortir publicada al DOGC número 7243
l’Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la
concessió de subvencions per al programa de Treball i Formació; i que en data 15 de setembre de
2017 va sortir publicada al DOGC número 7455 la Resolució TSF/2162/2017, d’1 de setembre, per la
qual s’obre la convocatòria per a l’any 2017 per a la concessió de subvencions per al programa de
Treball i Formació.
Vist que per Decret de Presidència núm. 297/2017, de 4 d’octubre, es va aprovar la
sol·licitud de la referida subvenció al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per un import total de
638.040,20€ i distribuït per línies d’actuació; i que per acord de la Junta de Govern de 4 de desembre
de 2017, es va acceptar la referida subvenció, d’acord amb la següent distribució:
Línia de
subvenció
COOR
DONA 12
PANP 6
PANP 12
PRMI 6
PRMI 12
TOTAL

Nombre
contractes
2
8
19
8
5
2
44

Subvenció
sol·licitada
experiència laboral
56.000,00
150.080,00
178.220,00
150.080,00
46.900,00
37.520,00
618.800,00

Subvenció
sol·licitada acció
formativa
0,00
3.664,80
8.703,90
3.664,80
2.290,50
916,20
19.240,20

Subvenció
total
56.000,00
153.744,80
186.923,90
153.744,80
49.190,50
38.436,20
638.040,20
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Atès que en data 22 de desembre de 2017 el Consell Comarcal del Baix Llobregat va
donar inici al programa Treball i Formació 2017, i que, un cop iniciat el programa i per tal de regular la
prestació de serveis que realitza aquesta entitat, s’ha d’aprovar un conveni de col·laboració amb
cadascun dels ajuntaments que han sol·licitat la participació en el referit programa, d’acord amb
l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic d’aquesta entitat en data 30
de gener de 2018, amb diligència de proposta de la Gerència i que s’incorpora a l’expedient.
Vist que per acord de Ple celebrat en data 24 de juliol de 2015, s’ha procedit, entre
d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a favor de la Junta
de Govern, i entre les que es troba la present.
Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels
següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la subscripció de sengles convenis de col·laboració amb els
Ajuntaments d’Abrera, Begues, Castellví de Rosanes, Cervelló, Collbató, Corbera de Llobregat, El
Papiol, Pallejà, la Palma de Cervelló, Sant Climent de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Sant Just
Desvern, Torrelles de Llobregat i Vallirana, en la prestació de serveis comarcals en el marc del
Programa Treball i Formació 2017; de conformitat amb la minuta de convenis que s’incorporen a
l’expedient i s’aproven simultàniament.
SEGON.- Facultar a la Presidència d’aquest Consell Comarcal, per a la signatura dels
documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord.
TERCER.- Comunicar el present acord als ajuntaments que participen en el referit
projecte, perquè en tinguin coneixement i als efectes.
QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se celebri
per a la seva ratificació.”
k) Aprovar el tancament amb informe favorable de diferents procediments d’inspecció
biennal a instal.lacions destinades a activitats amb infants i joves de la comarca.
“Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat, mitjançant la subscripció d’un
conveni amb la Direcció General de Joventut, té diferents competències delegades entre les que es
troba l’autorització, la inspecció, la sanció i la suspensió de les instal·lacions destinades a activitats
amb infants i joves que regula les característiques i els requisits per a la realització d’activitats
educatives en el temps lliure i activitats de lleure; en virtut del Decret 187/1993, de 27 de juliol, de
delegació de competències en matèria de joventut a les comarques.
Atès que l’article 10.3 del Decret 140/2003, de 10 de juny, d’aprovació del Reglament
d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves, estableix que, amb independència d’altres
inspeccions puntuals, l’administració competent durà a terme cada dos anys, comptadors a partir de la
data d’autorització o de presentació de la comunicació prèvia, una inspecció d’ofici de les instal·lacions
del seu àmbit territorial, amb l’objectiu de verificar que continuen ajustant-se a la normativa.
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Vist que per acord de la Junta de Govern de 18 de setembre i 2 d’octubre de 2017 es
va aprovar l’inici dels expedients per al procediment d’inspecció biennal de les instal·lacions juvenil
alberg Josep Manyanet del municipi de Begues, casa de colònies Can Mas del municipi de Torrelles de
Llobregat, casa de colònies Can Rigol del municipi de Begues, alberg de joventut Cal Ganxo del
municipi de Castelldefels i aula de natura Can Palòs del municipi de Sant Boi de Llobregat,
respectivament, per tal de requerir als titulars la documentació i verificar que les instal·lacions
compleixen amb tots els requisits pertinents per a la realització de les activitats; en el marc del
Reglament d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves, aprovat pel Decret 140/2003, de
10 de juny.
Atès que un cop que els titulars van aportar la documentació que faltava i es va
comprovar que s’havien resolt les deficiències, i que, d’acord amb els informes tècnics que
s’incorporen a l’expedient, s’ha considerat que no hi ha cap contravenció normativa que impedís el
desenvolupament de les activitats.
Atès que quan es va visitar la instal·lació juvenil aula de natura Can Palòs del municipi
de Sant Boi de Llobregat en data 1 de desembre de 2017 es va comprovar que havia hagut un canvi
de la persona física titular i/o administradora, i que en data 25 de gener de 2018, amb número de
registre d’entrada 524, es va rebre comunicació sol·licitant el canvi de la titularitat en la Sra. Laura
Panicot i Costa, qui realitza a partir d’aquell moment la tasca d’administradora.
Vist els informes emesos pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic i
per la Coordinadora del Departament de Joventut d’aquesta entitat en data 24 i 25 de gener de 2018,
amb diligència de proposta de la Gerència i que s’incorporen a l’expedient.
Vist que per acord de Ple celebrat en data 24 de juliol de 2015, s’ha procedit, entre
d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a favor de la Junta
de Govern, i entre les que es troba la present.
Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels
següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar el tancament dels expedients per al procediment d’inspecció
biennal de les instal·lacions juvenils alberg Josep Manyanet del municipi de Begues, casa de colònies
Can Mas del municipi de Torrelles de Llobregat, casa de colònies Can Rigol del municipi de Begues,
alberg de joventut Cal Ganxo del municipi de Castelldefels i aula de natura Can Palòs del municipi de
Sant Boi de Llobregat, ja que la documentació i la comprovació tècnica que s’ha fet de les referides
instal·lacions compleixen amb tots els requisits pertinents per a la realització de les activitats; en el
marc del Reglament d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves, aprovat pel Decret
140/2003, de 10 de juny.
SEGON.- Aprovar el canvi de titularitat de la instal·lació juvenil aula de natura Can
Palòs del municipi de Sant Boi de Llobregat, constant com a nova persona titular la Sra. Laura Panicot
i Costa.
TERCER.- Facultar a la Presidència d’aquesta entitat per a la signatura dels
documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord.
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QUART.- Notificar el present acord, en la part que correspongui, a l’alberg Josep
Manyanet, a la casa de colònies Can Mas, a la casa de colònies Can Rigol, a l’alberg de joventut Cal
Ganxo, a l’aula de natura Can Palòs i a la Sra. Laura Panicot i Costa, així com a la Direcció General de
Joventut del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, perquè
en tinguin coneixement i als efectes.
CINQUÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se
celebri.”
11.

Precs i preguntes

Pren la paraula el Sr. Oriol Bossa, portaveu del grup comarcal d’ERC-AM, que diu:
Nosaltres com a grup comarcal teníem un prec sobre les infraestructures viàries del Delta del
Llobregat. Com ja sabeu, a l’any 91 es va projectar i a l’any 96 es va licitar per part del Govern del
Estat Espanyol el nou sistema d’enllaços entre la C-32 i l’autovia del Baix Llobregat. El conjunt del
projecte permetia estalviar 4,5 km del trajecte fins al nus del Llobregat i l’anella de les rondes de
l’anomenada Pota Sud, alliberant de forma significativa l’intens trànsit rodat; tot i així l’obra no es va fer
efectiva. Com tantes altres vegades el Govern de l’Estat Espanyol va mantenir les seves
responsabilitats i no va executar les inversions previstes. Al gener del 2009, desprès d’una nova
redacció del projecte, es va adjudicar per un pressupost total d’uns cinquanta-set milions d’euros, i la
seva execució havia de durar dos d’anys, però degut a dificultats de finançament derivades de la crisi
econòmica les obres s’han desenvolupat a un ritme inadequat.
Tot i això, i seguint l’irresponsable estratègia del Govern del Partit Popular de reduir el ritme
d’inversions en infraestructures viaries claus per la Comarca del Baix Llobregat, l’any 2016 es van
aturar les obres del tram 25000489/11, des de fa dos anys llargs els nus de comunicacions de Sant Boi
manté una senyalització provisional que penalitza i dificulta les connexions de tot el Delta del Llobregat
occidental amb Barcelona i a la resta de l’àrea metropolitana. Aquesta situació repercuteix diàriament i
de forma molt negativa sobre el dret de la mobilitat i el bon desenvolupament econòmic dels habitants i
de les empreses dels municipis de Castelldefels, Begues, Gavà Sant Climent, San Boi, Sta. Coloma,
Sant Vicenç. Cornellà i el Prat; per tot això instem i preguem a la Presidència del Consell Comarcal
que expressi el desacord i el descontentament per l’actitud del Ministeri de Foment del Govern de
l’Estat, que reclami al Govern del Estat Espanyol que reprengui immediatament aquestes obres amb la
garantia que no es tornaran a aturar, i que exigeixi al Ministeri de Foment l’adopció dels acords de la
resolució 351/11 del Parlament de Catalunya sobre la variant de la carretera C-245 a Sant Boi de
Llobregat.
A continuació intervé el Sr. President, que diu:
Dir que el Consell Comarcal fa el seguiment d’aquestes inversions, aquestes infraestructures millor dit,
arrel d’un document que es va presentar en aquesta mateixa sala. Fa ja un any aproximadament o
menys, si no recordo malament, el Sr. Jaume Olivella, que portava el tema, va presentar el document
on reflectia totes aquestes infraestructures que be s’havien demanat per diferents ajuntaments algunes
d’elles que s’havien iniciat i que també havien estat sense continuïtat, i el que es continua. I
precisament en una reunió que vàrem fer fa pocs dies amb el nou conseller era fer aquest seguiment i
comunicar-ho, en aquest cas amb insistència, perquè estem d’acord en la necessitat d’aquesta
continuïtat en les diferents administracions, a qui pertoca; ho fem a Foment i ho fem també a la
Generalitat i a les altres administracions que puguin tenir algun tipus de responsabilitat. Per tant, s’està
seguint amb molt detall, conjuntament amb l’ajuntament o els ajuntaments als que aquesta
infraestructura els hi afecta més.
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El Sr. President dóna la paraula al Sr. José Ángel Carcelén, portaveu del grup comarcal del PSC, que
diu:
Estem totalment d’acord amb les paraules del President i en la reivindicació que fa el portaveu
d’Esquerra. Dir que s’està treballant coordinadament amb els municipis més afectats que son, en un
primer terme, el municipi de Sant Boi perquè és on està el gruix de les obres, però que afecta també
als municipis del marge dret del Riu Llobregat, que va des de Sant Vicenç dels Horts, Torrelles, Sta.
Coloma i Sant Boi, i que ja es fa una acció coordinada dels alcaldes i alcaldesses dels quatre municipis
per reivindicar, i que tenim el suport del Consell Comarcal.
L’últim fet és que quan ja estava tot lligat per reprendre les obres l’empresa adjudicatària va fer un
concurs de creditors i ara doncs s’ha de fer una nova licitació de totes les obres, perquè la segona i
tercera empresa que havien quedat en el concurs no van voler-se fer càrrec en el procediment
administratiu per reprendre les obres; això ho endarrereix molt més, entre tant vam assumir dos acords
que pensem que s’estan donant compliment en part, un és reobrir l’entrada venint des de direcció sud
cap a Cornellà per agafar la V-2002 d’entrada a Sant Boi, allà ho han fet al mes de setembre, i desprès
dissenyar el projecte i l’ampliació d’un carril a la rotonda de les ovelletes a Sant Vicenç dels Horts, que
és un punt negre en les sortides de Torrelles, Sta. Coloma i St. Vicenç cap a la A-2, i la AP-7.
No hem de baixar la guàrdia o sigui, hem de continuar reivindicant, l’altre dia va venir el Ministre de
Fomento a presentar el Pla d’infraestructures dels aeroports, de l’Aeroport del Prat i també el de
Girona, i vam tenir l’ocasió de donar-li una carta de l’Alcaldessa de Sant Boi per reivindicar no només
aquestes si no també les infraestructures necessàries per la zona del Delta i el Baix Llobregat.
O sigui jo crec que hem de continuar lluitant, perquè ens tinguin presents a l’hora de desenvolupar les
infraestructures necessàries tal com plantejàvem.
I no havent altres assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de la Presidència
a les divuit hores i cinquanta minuts, signant aquest acta el President del Consell Comarcal juntament
amb mi, el Secretari Accidental, que ho certifico.
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