CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT
PLE
ACTA NÚM. 1/13

A la ciutat de Sant Feliu de Llobregat, el dia 18 de febrer de dos mil tretze. 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. Joaquim Balsera García i assistits pel Secretari Accidental de
l’entitat, Sr. Lluis González Roig.
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XAVIER FONOLLOSA I COMAS (CIU)
Regidor de Martorell
IVAN ARCAS BLANCH (ICV-EUIA-EPM)
Regidor de Molins de Rei
CONSELLERS/ES ASSISTENTS
PSC – CPM.
ROSA BOLADERAS SERRAVIÑALS
Regidora de Corbera de Llobregat
MIGUEL COMINO HARO
Regidor de Sant Vicenç dels Horts
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Alcalde de Cervelló
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Regidora de El Prat de Llobregat
CATERINA MESTRES I GUASCH
Regidora de Sant Vicenç del Horts
JORDI GARCÍA I MAS
Regidor de Sant Boi de Llobregat
ICV-EUiA-EPM.
LIDIA MUÑOZ CÁCERES
Regidora de Sant Feliu de Ll.
ELISA CORRAL LOZANO
Regidora de Cornellà de Llobregat
XAVIER GÓMEZ REVUELTA
Regidor de Martorell
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JOSÉ ANTONIO RUBIO LEIVA
Regidor de Pallejà
JESÚS BLANCO FLOREZ
Regidor de Santa Coloma de Cervelló
PP.
MARIA JOSÉ DIAZ ALGARIN
Regidora de Viladecans
JORDI ALSINA FELIP
Regidor de Sant Andreu de la Barca
ISABEL RUIZ BAUTISTA
Regidora d’Abrera
JORDI MANFREDI LÓPEZ
Regidor d’Olesa de Montserrat
ERC-AM.
JOSEP ROVIRA I TARRAGÓ
Regidor d’Esparreguera
JORDI ALBERT I CABALLERO
Regidor de Sant Andreu de la Barca
PxC
DAVID PARADA PÉREZ
Regidor de Sant Boi de Llobregat
CONSELLERS/ES NO ASSISTENTS
LLORENÇ REY I CASAS (CiU)
Regidora de Sant Just Desvern
MARIA ASUNCIÓN MIRANDA CUEVAS (PSC-CPM)
Regidora de Castelldefels
LLUÏSA MORET SABIDÓ (PSC-CPM)
Regidora de Sant Boi de Llobregat
FERRAN GARCÉS MONTERO (PSC-CPM)
Regidor de Sant Coloma de Cervelló
FRANCISCO JOSÉ ROSA GUTIÉRREZ (IC-V-EPM)
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MANUEL REYES LÓPEZ (P.P.)
Alcalde de Castelldefels
LUÍS ORTEGA LAZARO (P.P.)
Regidor d’Esplugues
SECRETARI ACCIDENTAL
Sr. Lluis González Roig
INTERVENTOR ACCIDENTAL
Sr. José Luis Sanz Arranz
1.- Aprovar l’acta núm. 5/12, corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 17 desembre.
Els presents aproven per unanimitat l’acta núm. 5/12, corresponent a la sessió celebrada el dia 17 de
desembre
2.- Donar compte dels Decrets de la Presidència que a continuació es relacionen:
a) Decret núm. 120/12, de 27 de novembre, relatiu a proposar la submissió a avaluació
d’impacte ambiental de l’actuació Modificació del programa de restauració de l’activitat
extractiva anomenada “Pedrera Berta” per a la implantació d’un dipòsit de bales
promoguda per l’empresa Jaume Franquesa, S.L.
“Atès que en data 30 d’octubre de 2012, amb número d’entrada 4231 del Registre
General d’aquesta entitat, va arribar un escrit de la Direcció General de Qualitat Ambiental del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya de petició d’informe, en relació a
la necessitat de sotmetre a una avaluació d’impacte ambiental, en el marc del que disposa el Reial
Decret Legislatiu 1/2008, d’11 de gener, l’actuació Modificació del programa de restauració de l’activitat
extractiva anomenada “Pedrera Berta” per a la implantació d’un dipòsit de bales procedents d’Ecoparc
– BA20121993/1993, promoguda per l’empresa Jaume Franquesa, S.L.
Vist el Reial Decret Legislatiu 1/2008, d’11 de gener, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei d’avaluació d’impacte ambiental de projectes, que té per objectiu establir el règim jurídic
aplicable a les Avaluacions d’Impacte Ambiental (AIA) dels projectes consistents en la relació d’obres o
instal·lacions inclosos en els Annexos I i II de l’esmentada llei.
Atès que l’article 3.1 del referit Reial Decret Legislatiu disposa que els projectes,
públics i privats, consistents en la realització d’obres, instal·lacions o qualsevol altre activitat inclosos
en el seu annex I hauran de sotmetre’s a un AIA i que l’actuació de referència estaria inclosa al Grup 8
i al Grup 9 del referit Annex I, i atès també el seu emplaçament i característiques, l’esmentada actuació
haurà de ser objecte per tant d’una avaluació d’impacte ambiental.
Atès que és potestativa de l’òrgan ambiental l’AIA en els projectes públics o privats
consistents en la realització de les obres o instal·lacions o de qualsevol activitat compresa en l’Annex II
del Reial Decret Legislatiu 1/2008 i que l’actuació de referència estaria inclosa al Grup 9 del referit
Annex II, i en els projectes públics o privats no inclosos en l’Annex I que puguin afectar directa o
indirectament als espais de la Xarxa Natura 2000, i atès que per aquest projecte són d’aplicació els
criteris de selecció 1a), 1e) i 2c5) de l’Annex III del referit text legal, d’acord amb el que s’estableix a
l’article 3.2 del Reial Decret Legislatiu 1/2008; l’actuació de referència s’ha de sotmetre per tant a una
avaluació d’impacte ambiental.
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Vist l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics en data 27 de novembre de
2012, que s’incorpora a l’expedient.
Vist que no hi ha prevista sessió de la Junta de Govern fins a principis del mes de
desembre i que és necessari, segons consta a l’expedient, emetre l’informe de referència en el termini
de 30 dies a partir de la recepció de l’esmentada comunicació, es considera convenient aprovar-ho per
Decret de Presidència ratificant-lo en la propera sessió de la Junta de Govern que se celebri.
Vist també que en virtut de l’acord de Ple de 20 de juliol de 2011 la Presidència podrà
exercir les competències delegades a la Junta de Govern, per raons fonamentades d’urgència.
Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc conferides
RESOLC
PRIMER.- Proposar la submissió a avaluació d’impacte ambiental, en els termes
establerts en el Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’avaluació d’impacte ambiental de projectes, de l’actuació Modificació del programa de restauració de
l’activitat extractiva anomenada “Pedrera Berta” per a la implantació d’un dipòsit de bales procedents
d’Ecoparc – BA20121993/1993, promoguda per l’empresa Jaume Franquesa, S.L.
SEGON.- Proposar que l’Estudi d’Impacte Ambiental desenvolupi exhaustivament els
següents temes, de manera que es pugui establir l’idoneïtat o no de l’actuació atesos els condicionants
de l’emplaçament:
-

-

-

-

-

Estudi de l’estat de fracturació del terreny, aportant estudis tècnics realitzats per tècnics
independents, no només esmentant-los com a referència. En l’ISAP es parla d’un vas
pràcticament impermeable, no obstant, el que subscriu ha vist filtracions d’aigua per les parets
del vas en diverses ocasions al llarg dels anys. Aquestes filtracions són possiblement
conseqüència de la fissuració del terreny. Caldrà donar resposta a aquest tipus d’incògnites.
En el propi text de Text refós del P. E. de Delimitació de la zona extractiva de la pedrera Berta
ja es parlava d’un massís fortament fissurat i fracturat.
Estudi de l’origen, ubicació i circulació dels diferents elements de la xarxa hídrica soterrània de
la zona, aportant estudis tècnics realitzat per tècnics independents no només esmentant-los
com a referència.
Estudi del traçat de les antigues galeries i pous de la Mina Berta i la seva implicació en la
circulació d’aigües soterrànies i la seva inundabilitat.
Establiment d’un sistema i protocol per al control de la qualitat de les aigües soterrànies tant
durant la fase d’execució, com en la fase post-obra.
Realització d’estudis relatius a les bales d’ecoparc, especialment pel que fa a la seva
biodegradavilitat, producció de gasos i evolució en el temps. Cal esmentar que la normativa
urbanística del Parc de Collserola no admetia residus que no fossin inerts i que es va fer la
modificació de les NNUU per permetra-ho.
Estudi de l’hidrologia superficial i la possible percolació de la massa de residus durant la fase
d’execució de l’actuació (circulació d’aigües d’escorrentia, captació, basses de lixiviats, etc...) i
en la fase post-obra.
Estudi d’un sistema d’elements que permetin controlar l’estat d’evolució de la massa de
residus al llarg del temps.
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-

-

-

-

Estudi detallat dels diversos elements i/o actuacions que es desenvoluparan per
impermeabilitzar el vas i la massa de residus: materials a utilitzar (aportació d’estudis
d’idoneïtat tècnica i durabilitat) i procediments de treball
Definició dels protocol d’execució de l’obra civil i del rebliment (recepció, maneig i disposició
dels residus), control de qualitat durant l’obra i control de l’estat dels elements en la fase postobra.
Estudi de la producció, conducció i eliminació de gasos durant l’evolució en el temps de la
massa de residus.
Estudi de la producció i correcció dels possibles problemes d’olors
Elaboració d’un exhaustiu pla de vigilància ambiental a seguir durant els treballs d’obra civil,
execució del rebliment, explotació de l’abocador i posteriorment en la fase posterior al
abocador.
La fase d’explotació de l’abocador implicarà un gran trànsit de vehicle pesants i de maquinària
de moviment de terres, caldrà un estudi acurat del perill d’incendi, pla de mobilitat i un pla
d’emergència adaptat a les diverses fases de vida de l’abocador.

TERCER.- Comunicar el present Decret a la Direcció General de Qualitat Ambiental
del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i a l’Ajuntament del Papiol,
perquè en tinguin coneixement i als efectes previstos.
QUART.- Donar compte del present Decret en la propera sessió del Ple i de la Junta
de Govern que se celebrin.”
b) Decret núm. 127/12, de 19 de desembre, relatiu a aprovar la modificació de crèdits
7/2012 .
“Vist l’acord de la Junta de Govern d’aquest Consell Comarcal de data 17 de
desembre d’enguany que accepta la subvenció atorgada pel servei d’Ocupació de la Generalitat de
Catalunya per un import de 413.068,40€ per a la realització de diverses actuacions amb número
d’expedient JPO/20/2012, dins de la convocatòria de concessió de subvencions per a la realització del
programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’ocupació)
aprovada per l’Ordre EMO/293/2012, de 25 de setembre.
Vist l’acord de la Junta de Govern d’aquest Consell Comarcal de data 17 de desembre
d’enguany que accepta la subvenció atorgada pel servei d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya per
un import de 80.430,00€ per a la realització de diverses actuacions per a la participació de 20 persones
aturades de llarga durada amb número d’expedient ALLD/2012/0022, dins de la convocatòria de
concessió de subvencions per a la formació i contractació de persones en situació d’atur de llarga
durada que hagin exhaurit la prestació per desocupació i/o subsidi, aprovada per l’Ordre
EMO/313/2012, de 9 de setembre.
Vist l’acord de la Junta de Govern d’aquest Consell Comarcal de data 17 de desembre
d’enguany que accepta la subvenció atorgada pel servei d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya per
un import de 154.665,00€ per a la realització del projecte innovador “Baix Llobregat: Innova, crea i
ocupa” (número d’expedient PIE/12/2012) i de 96.360,41€ per a la realització del projecte innovador
“Pla de competitivitat del sector turístic del Baix Llobregat: innovació i ocupació” (número d’expedient
PIE/122/2012), dins de la convocatòria de concessió de subvencions per a projectes innovadors i
experimentals cofinançades pel Fons Social Europeu, aprovada per l’Ordre EMO/312/2012, de 8
d’octubre.
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Atès que d’acord amb les previsions fins al final de l’exercici és necessari transferir
crèdits entre partides de l’Àrea de despesa 9 “Actuacions de caràcter general”.
Atès el que estableix l’article 177 i següents del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que
aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i l’article 11 de les Bases d’execució del
Pressupost.
Vist l’informe de la Gerent.
Vist l’informe d’intervenció.
Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc conferides
RESOLC
PRIMER.- Aprovar la modificació de crèdits 7/2012, mitjançat crèdit generat finançat
pels compromisos d’ingressos, d’acord al següent detall:
1. CRÈDITS GENERATS
Crèdit
inicial

DESPESES

Altes

Crèdit final

241 13173

Retrib. Personal –Experiència Prof. joves

0,00

136.200,00

241 16073

Seg. Social – Experiència prof. Joves

0,00

58.000,00

58.000,00

241 22673

Despeses funcionament – Exp. prof. joves

0,00

160.868,40

160.868,40

231 48073

Ajuts individuals- Exp. Prof. joves

0,00

58.000,00

58.000,00

241 13174

Retrib. Personal – Atur llarga durada

0,00

31.850,00

31.850,00

241 16074

0,00

12.700,00

12.700,00

241 22674

Seg. Social – Atur llarga durada
Despeses funcionament – Atur llarga
durada

0,00

35.880,00

35.880,00

241 13175

Retrib. Personal – Innova, crea i ocupa

0,00

30.040,50

30.040,50

241 16075

Seg. Social – Innova, crea i ocupa
Despeses funcionament – Innova crea i
ocupa

0,00

12.874,50

12.874,50

0,00

78.000,00

78.000,00

INNOBAIX- Innova , crea i ocupa
Retrib. Personal – Pla competitivitat
turisme

0,00

33.750,00

33.750,00

0,00

42.952,29

42.952,29

Seg. Social – Pla competitivitat turisme
Despeses funcionament – Pla
competitivitat turisme

0,00

18.408,12

18.408,12

0,00

35.000,00

35.000,00

Total despeses

0,00

744.523,81

744.523,81

241 22675
241 48075
241 13176
241 16076
241 22676

Crèdit
inicial

INGRESSOS

Altes

136.200,00

Crèdit final

45073

Generalitat –Experiència prof. joves

0,00

413.068,40

413.068,40

45074

Generalitat- Atur llarga durada
Generalitat .PIE-121-2012 innova, crea i
ocupa
Generalitat .PIE-122-2012 Pla
competitivitat sector turístic

0,00

80.430,00

80.430,00

0,00

154.665,00

154.665,00

0,00

96.360,41

96.360,41

Total ingressos

0,00

744.523,81

744.523,81

45075
45076

TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS

DESPESES

Crèdit
inicial

Altes

Baixes

Crèdit final

7

Retribucions Òrgans de
Govern
912 16000 Seguretat Social
920 13002 Altres remuneracions
912 10000

920 13000 Retribucions bàsiques
920 64100 Aplicacions informàtiques
920 36000 Equips informàtics
920 63500 Mobiliari
Total

201.637,26

11.500,00

0,00

213.137,26

54.157,08

5.000,00

0,00

59.157,08

49.048,44

9.500,00

0,00

58.548,44

838.985,38

0,00

26.000,00

812.985,38

2.000,00

500,00

0,00

2.500,00

20.000,00

1.500,00

0,00

21.500,00

5.000,00

0,00

2.000,00

3.000,00

1.170.828,16

28.000

28.000

1.170.828,16

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

c) Decret núm. 130/12, de 20 de desembre, relatiu a aprovar la pròrroga per a l’any 2013 del
conveni subscrit amb el Consell Esportiu del Baix Llobregat de col.laboració en el
desenvolupament de la seva activitat mitjançant la cessió temporal de l’ús de local al
Parc Torreblanca.
“Atès que el Consell Comarcal del Baix Llobregat té entre els seus objectius donar a
conèixer i promoure entre els ciutadans i ciutadanes les activitats que s’impulsin des de l’àmbit
municipal, especialment les activitats amb abast supramunicipal.
Atès que el Consell Esportiu del Baix Llobregat és una entitat sense afany de lucre i
d’existència obligatòria, creada pel Decret 267/1990, de 8 d’octubre, de regulació dels Consells
Esportius, que té entre els seus objectius principals impulsar la creació de les condicions i les
estructures necessàries per posar l’esport escolar al servei i abast dels ciutadans i ciutadanes de la
comarca, que entén la pràctica esportiva com un mitjà per al desenvolupament social, cívic, cultural i
educatiu de les persones i la societat, i que té la voluntat de col·laborar amb els ens municipals i
supramunicipals.
Vist que per acord de la Junta de Govern de data 7 de maig de 2012 es va aprovar la
subscripció d’un conveni de col·laboració amb el Consell Esportiu del Baix Llobregat en el
desenvolupament de la seva activitat mitjançant la cessió temporal de l’ús de l’edifici NÚM. 7 ubicat en
el recinte del Parc Torreblanca, propietat del Consell Comarcal del Baix Llobregat, per a destinar-lo a
seu del Consell Esportiu del Baix Llobregat.
Vist que la clàusula setena de l’esmentat conveni estableix que tindrà una vigència
des del dia 01/01/12 fins al dia 31/12/12, podent-se prorrogar mitjançant acord exprés d’ambdues
entitats per períodes anuals.
Atès que en data 20 de desembre de 2012, amb número d’entrada 4942 del Registre
General d’aquesta entitat, el Consell Esportiu del Baix Llobregat ha presentat un escrit on expressa la
seva voluntat de prorrogar per a l’any 2013 el conveni de col·laboració de referència, que s’adjunta a
l’expedient.
Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals en data 20 de desembre
de 2012, que s’adjunta a l’expedient.
Vist que no hi ha previst sessió de la Junta de Govern fins al mes de gener i que és
necessari, segons consta en l’expedient, aprovar la pròrroga del conveni de referència, es considera
convenient aprovar-ho per Decret de Presidència ratificant-lo en la propera sessió de la Junta de
Govern que se celebri.
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Vist que per Decret de Presidència núm. 151/2011, de 22 de juliol, la Presidència
podrà exercir, per raons d’urgència, les competències de la Junta de Govern, donant compte a l’òrgan
competent als efectes de ratificació.
Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc conferides
RESOLC
PRIMER.- Aprovar la pròrroga per a l’any 2013 del conveni de col·laboració subscrit
amb el Consell Esportiu del Baix Llobregat en el desenvolupament de la seva activitat mitjançant la
cessió temporal de l’ús de l’edifici NÚM. 7 ubicat en el recinte del Parc Torreblanca, propietat del
Consell Comarcal del Baix Llobregat, per a destinar-lo a seu del Consell Esportiu del Baix Llobregat;
amb efectes des del dia 1 de gener de 2013 i fins al dia 31 de desembre de 2013 i amb l’actualització
de les despeses corrents anuals previstes al conveni de referència.
SEGON.- Emetre la nota de càrrec actualitzada del primer semestre de l’any 2013 que
s’adjunta a l’expedient.
TERCER.- Comunicar el present Decret al Consell Esportiu del Baix Llobregat, perquè
en tingui coneixement i als efectes.
QUART.- Ratificar el present Decret en la propera sessió de la Junta de Govern i del
Ple que se celebrin.”
d) Decret núm. 131/12, de 20 de desembre, relatiu a aprovar la subscripció d’un conveni de
col·laboració amb el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de
Catalunya en matèria de polítiques de joventut per a l’any 2013.
“Vist que un dels fruits de l’actuació coordinada i tranversal entre la Generalitat de
Catalunya i els ens locals són els plans comarcals de joventut que elaboren tots els consells
comarcals mitjançant els Serveis comarcals de joventut, que són els que han de dissenyar, dirigir,
coordinar i avaluar els plans comarcals de joventut a partir de la detenció de les necessitats de
politiques de joventut dels ajuntaments de la comarca.
Vist que el Servei Comarcal de Joventut del Baix Llobregat es troba immers en
aquests moment en la redacció i disseny del nou Pla Comarcal 2013-1016, que es va presentar i va
ser aprovat per la Taula comarcal de joventut amb representació dels regidors i regidores de joventut
dels ajuntaments, celebrada el dia 30 d’octubre de 2012.
Atès que dintre d’aquest Pla Comarcal es contempla els següents eixos:
-

Delegació de competències de la Direcció General de Joventut
Informació i documentació
Ocupabilitat
Equilibri territorial i cohesió social
Suport als municipis
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Atès que en data 14 de desembre de 2012 el Departament de Benestar Social i
Família de la Generalitat de Catalunya va enviar el conveni de col·laboració a subscriure entre
ambdues entitats i on es comunicava a aquesta entitat que s’obria el període de signatura per assumir
les competències que delega l’Administració de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que
disposa la Llei 38/1991, de 30 de desembre, d’instal·lacions destinades amb infants i joves, i el Decret
187/1993, de 27 de juliol, on el període màxim per a presentar el conveni signat és el dia 21 de
desembre de 2012.
Atès que en el referit conveni s’indica que aquesta delegació es va fer materialment
efectiva l’any 1994 quan es va establir un marc, i des d’aleshores, s’ha continuat amb aquesta relació
en matèria de joventut i educació en el lleure entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Direcció
General de Joventut, i el Consell Comarcal del Baix Llobregat en base a la signatura del corresponent
conveni de delegació de competències.
Atès que també serà el responsable d’efectuar i coordinar amb les altres
administracions implicades les accions de seguiment de les activitats d’educació en el lleure en les
quals participen menors de 18 anys.
Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic en data
19 de desembre de 2012, que s’incorpora a l’expedient, proposant la subscripció del conveni de
referència, que recull el suport de la Generalitat de Catalunya al Servei Comarcal de Joventut, que
facilita el seguiment del compliment de la normativa sobre educació en el lleure en l’àmbit territorial del
Consell Comarcal, i que instrumentalitza i regula la delegació de les potestats executives en matèria
d’instal·lacions juvenils.
Vist que no hi ha previst sessió de la Junta de Govern fins al mes de gener i que és
necessari, segons consta en l’expedient, aprovar la subscripció del conveni de referència, es considera
convenient aprovar-ho per Decret de Presidència ratificant-lo en la propera sessió de la Junta de
Govern que se celebri.
Vist que per Decret de Presidència núm. 151/2011, de 22 de juliol, la Presidència
podrà exercir, per raons d’urgència, les competències de la Junta de Govern, donant compte a l’òrgan
competent als efectes de ratificació.
Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc conferides
RESOLC
PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb el Departament de
Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya en matèria de polítiques de joventut per a
l’any 2013, de conformitat amb la minuta de conveni que s’annexa i s’aprova simultàniament.
SEGON.- Facultar a la Presidència d’aquesta entitat per a la signatura dels documents
que siguin necessaris per a la formalització del present Decret.
TERCER.- Nomenar al Sr. Miguel Comino Haro, Conseller de Política Territorial i
Joventut d’aquesta entitat, com a responsable polític en matèria de joventut del Consell Comarcal del
Baix Llobregat.
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QUART.- Habilitar les partides pressupostàries corresponents per a realitzar les
activitats previstes:
a.
Garantir la contractació del mínim de personal per la que la aportació econòmica de la
Direcció General de Joventut serà 30.000€.
b.
Realitzar les visites de comprovació i seguiment durant l’any 2013 a les activitats
realitzades per a menors de 18 anys per la que la aportació econòmica de la Direcció General
de Joventut serà de 3.034€.
c. Inspeccions i seguiment de les instal·lacions juvenils de la comarca per la que la Direcció
General de Joventut aportarà la quantitat de 1.105€.
CINQUÈ.- Justificar la transferència rebuda abans del dia 15 de novembre de 2013.
SISÈ.- Fer constar en el material divulgatiu que s’editi i que tingui relació amb el
conveni de referència la inscripció “Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Departament de
Benestar Social i Família. Direcció General de joventut“.
SETÈ.- Comunicar el present Decret al Departament de Benestar Social i Família de la
Generalitat de Catalunya, perquè en tingui coneixement i als efectes.
VUITÈ.- Ratificar el present Decret en la propera sessió de la Junta de Govern i del
Ple que se celebrin.”
e) Decret núm. 136/12, de 27 de desembre, relatiu a aprovar la contractació laboral
temporal de la Sra. Noemí Lozano Clot com a tècnica mitjana vinculada al
desenvolupament del projecte concret “Pla d’innovació integral del sector turístic” dins
del projecte innovador “Pla de competitivitat del sector turístic del Baix Llobregat:
innovació i ocupació”.
“Vist que per acord de la Junta de Govern de data 17 de desembre de 2012, entre
d’altres, s’ha acceptat la subvenció atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de
Catalunya per un import de 154.665,00€ per a la realització del projecte innovador “Baix Llobregat:
Innova, Crea i Ocupa” (núm. d’expedient: PIE/121/2012) i de 96.360,41€ per a la realització del
projecte innovador “Pla de competitivitat del sector turístic del Baix Llobregat: innovació i ocupació”
(núm. d’expedient: PIE/122/2012), dins la convocatòria de concessió de subvencions per a projectes
innovadors i experimentals cofinançades pel Fons Social Europeu, aprovada per l’Ordre
EMO/312/2012, de 8 d’octubre.
Atesa la necessitat de fer les contractacions amb caràcter d’urgència del personal
tècnic que treballarà al 100% en el desenvolupament del projecte concret “Pla d’innovació integral del
sector turístic” dins del projecte innovador “Pla de competitivitat del sector turístic del Baix Llobregat:
innovació i ocupació” i del projecte concret “Baix Llobregat per la capacitació empresarial” dins del
projecte innovador “Baix Llobregat: Innova, Crea i Ocupa”, d’acord amb el que planteja el Coordinador
de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic d’aquesta entitat, per tal d’iniciar amb la màxima urgència les
diferents accions que es contemplen en ambdós projectes, d’acord amb les instruccions del Servei
d’Ocupació de Catalunya; segons consta a l’expedient.
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Vist que la Sra. Noemí Lozano Clot ha estat treballadora d’aquest Consell Comarcal
fins aquest mes de desembre de 2012 contractada com a Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local,
amb la categoria de tècnica mitjana, desenvolupament projectes de promoció empresarial de la
comarca vinculat a la millora i competitivitat de l’activitat turística i a la implantació de sistemes de
qualitat en aquest sector; segons consta a l’expedient.
Atès que la Sra. Lozano és diplomada i va superar el corresponent procés de selecció,
desenvolupant les seves tasques satisfactòriament al llarg d’aquests anys a l’entitat, i actualment es
troba amb disponibilitat d’incorporació immediata i posseeix l’experiència necessària i la titulació per
cobrir un dels llocs de treball necessaris, el corresponent al projecte concret “Pla d’innovació integral
del sector turístic” dins del projecte innovador “Pla de competitivitat del sector turístic del Baix
Llobregat: innovació i ocupació”.
Vist que el Sr. Marc Gálvez Ramon ha estat treballador d’aquest Consell Comarcal fins
aquest mes de desembre de 2012 contractat com a tècnic superior, en el marc del projecte impuls del
Servei d’Ocupació de Catalunya, “Coordinació del Pacte Territorial per al Desenvolupament Econòmic i
l’Ocupació del Baix Llobregat, any 2010-2011”, col·laborant en diferents actuacions entre les quals
estan l’elaboració del mapa d’innovació i dinamització de xarxa de tècnics d’empresa de la comarca,
així com l’elaboració de la plataforma de polígons del Baix Llobregat; segons consta a l’expedient.
Atès que el Sr. Gálvez és llicenciat superior i va superar el corresponent procés de
selecció per ocupar el lloc de treball pel qual ha estat contractat, desenvolupant les seves tasques de
manera satisfactòria al llarg d’aquests anys a l’entitat, i actualment es troba amb disponibilitat
d’incorporació immediata i posseeix l’experiència i la titulació exigides per cobrir un dels llocs de treball
necessaris, el corresponent al projecte concret “Baix Llobregat per la capacitació empresarial” dins del
projecte innovador “Baix Llobregat: Innova, Crea i Ocupa”.
Vist que per acord de la Junta de Govern de data 19 de març de 2012 es va aprovar la
declaració de serveis prioritaris i essencials del Consell Comarcal del Baix Llobregat i del seu
organisme autònom Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat, en relació a les
previsions del Reial Decret-Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria
pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic; i que un dels serveis declarats
com essencial i prioritari d’aquesta entitat amb l’objecte de possibilitar la contractació temporal va ser
el del personal tècnic adscrit a l’Àrea de Desenvolupament Econòmic.
Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals en data 27 de desembre
de 2012, que s’adjunta a l’expedient, proposant contractar amb caràcter d’urgència a la Sra. Noemí
Lozano Clot i als Sr. Marc Gálvez Ramon com a personal tècnics per al desenvolupament dels
projectes innovadors de referència.
Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc conferides
RESOLC
PRIMER.- Aprovar la contractació laboral temporal a jornada completa, per obra o
servei determinat, de la Sra. Noemí Lozano Clot, amb DNI 47.830.988-G, com a tècnica mitjana
vinculada al desenvolupament del projecte concret “Pla d’innovació integral del sector turístic” dins del
projecte innovador “Pla de competitivitat del sector turístic del Baix Llobregat: innovació i ocupació”,
adscrita a l’Àrea de Desenvolupament Estratègic del Consell Comarcal del Baix Llobregat; des del dia
28 de desembre de 2012 i fins al dia 31 de desembre de 2013, i amb un salari brut mensual de
1.872,30€ per catorze mensualitats, sobre el que es farà el descompte corresponent a realitzar segons
el Reial Decret Legislatiu 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària
i de foment de la competitivitat, de la paga extraordinària de Nadal.
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SEGON.- Aprovar la contractació laboral temporal a jornada completa, per obra o
servei determinat, del Sr. Marc Gálvez Ramon, amb DNI 53.288.013-A, com a tècnic superior vinculat al
desenvolupament del projecte concret “Baix Llobregat per la capacitació empresarial” dins del projecte
innovador “Baix Llobregat: Innova, Crea i Ocupa”, adscrit a l’Àrea de Desenvolupament Estratègic del
Consell Comarcal del Baix Llobregat; des del dia 31 de desembre de 2012 i fins al dia 31 de desembre
de 2013, i amb un salari brut mensual de 2.046,73€ per catorze mensualitats, sobre el que es farà el
descompte corresponent a realitzar segons el Reial Decret Legislatiu 20/2012, de 13 de juliol, de
mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, de la paga
extraordinària de Nadal.
TERCER.- Aprovar l’habilitació de les partides pressupostàries corresponents.
QUART.- Donar d’alta als esmentats treballadors en el Règim General de la Seguretat
Social amb el mateix efecte que els contractes, inscrivint aquests a l’Oficina de Treball corresponent.
CINQUÈ.- Comunicar el present Decret als esmentats treballadors, perquè en tinguin
coneixement i als efectes.
SISÈ.- Publicar les presents contractacions en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, als efectes previstos a l’article 291.3 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya.
SETÈ.- Donar compte del present Decret en la propera sessió del Ple que se celebri.”
f) Decret núm. 1/13, de 3 de gener, relatiu a aprovar la subscripció d’un conveni de
col·laboració amb el Servei d’Ocupació de Catalunya, en el marc del programa
d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya Joves per l’ocupació.
“Vista l’Ordre EMO/293/2012, de 25 de setembre, publicada al DOGC núm. 6229 de 9
d’octubre de 2012, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions
per a la realització del Programa d'Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves
per l’ocupació” i s’obre la convocatòria pe a l’any 2012 i la convocatòria anticipada per a l’any 2013.
Vist que el programa “Joves per a l’ocupació” és un programa innovador de suport a
l’experiència pràctica de les persones joves desocupades que combina accions d’orientació,
tutorització i seguiment individualitzat, formació i adquisició d’experiència professional en empreses i
que facilita la seva inserció laboral a les empreses i fomenta el seu retorn al sistema educatiu; i que és
una continuació de la dinàmica iniciada al 2010 amb el programa SUMA’T però incorporant tots aquells
aspectes de millora que es van recollir en l’avaluació realitzada entre el SOC i les entitats executores
del programa.

Vist que per Decret de Presidència núm. 105/2012, de 25 d’octubre, es va aprovar la
sol·licitud de subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya per un
import total de 619.724,00€, d’acord amb el següent detall, dins la convocatòria de concessió de
subvencions per a la realització del Programa d'Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a
Catalunya “Joves per l’ocupació”, aprovada per l’Ordre EMO/293/2012, de 25 de setembre:
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Actuacions sol·licitades
Actuacions de tutorització i acompanyament a la inserció
Actuacions de formació
Formació complementària en ESO
Actuació de promoció en empreses i difusió
Incentius als participants
TOTAL SUBVENCIÓ SOL·LICITADA

Joves
participants
120
120
80
120
120

Mòdul
màxim
1.715,00€
2.625,00€
242,80€
62,50€
600,00€

Import
sol·licitat
205.800,00€
315.000,00€
19.424,00€
7.500,00€
72.000,00€
619.724,00€

Especialitat formativa
Hores lectives
Operacions bàsiques de cuina
350
Atenció sociosanitària per a persones dependents en 270
institucions socials
Activitats auxiliars de magatzem
230
Caixer/a – reposador/a
247
Reprografia
300
Producció d’hortalisses ecològiques i fructicultura
310

Vist que per acord de la Junta de Govern de data 17 de desembre de 2012, entre
d’altres, es va acceptar l’esmentada subvenció per un import de 413.068,40€ per a realització de les
actuacions que tot seguit es relacionen (núm. d’expedient: JPO/20/2012) i d’acord amb el següent
detall:
Actuacions a realitzar
Actuacions de tutorització i acompanyament a la inserció
Actuacions de formació
Formació complementària en ESO
Actuació de promoció en empreses i difusió
Incentius als participants
TOTAL SUBVENCIÓ APROVADA

Joves
participants
80
80
53
80
80

Import aprovat
137.200,00
210.000,00
12.868,40
5.000,00
48.000,00
413.068,40

Vist que el projecte de referència s’ha iniciat en data 28 de desembre de 2012 i que
tindrà una durada de 15 mesos des del seu inici.
Vist que, d’acord al que disposen els articles 10 i 16 de l’Ordre EMO/2093/2012 i la
Guia de prescripcions tècniques elaborada pel Servei d’Ocupació de Catalunya per al
desenvolupament del Programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil 2012-2013 – Joves
per l’ocupació, cal signar un conveni de col·laboració entre el Servei d’Ocupació de Catalunya i el
Consell Comarcal del Baix Llobregat, d’acord amb el model normalitzat de l’Annex 4 de la referida guia.
Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic en data
3 de gener de 2013, que s’incorpora a l’expedient, proposant la subscripció del conveni de referència
amb caràcter d’urgència atès que l’aprovació i presentació de l’esmentat conveni al Servei d’Ocupació
de Catalunya s’ha de realitzar en el termini màxim de 15 dies des de la data d’inici del projecte.
Vist que no hi ha previst sessió de la Junta de Govern dins el termini i que és
necessari, segons consta en l’expedient, aprovar la subscripció del conveni de referència, es considera
convenient aprovar-ho per Decret de Presidència ratificant-lo en la propera sessió de la Junta de
Govern que se celebri.
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Vist que per Decret de Presidència núm. 151/2011, de 22 de juliol, la Presidència
podrà exercir, per raons d’urgència, les competències de la Junta de Govern, donant compte a l’òrgan
competent als efectes de ratificació.
Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc conferides
RESOLC
PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb el Servei
d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya en el marc del programa d’experiència
professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya – Joves per l’ocupació, de conformitat amb la minuta
de conveni que s’annexa i s’aprova simultàniament.
SEGON.- Facultar a la Presidència d’aquesta entitat per a la signatura dels documents
que siguin necessaris per a la formalització del present Decret.
TERCER.- Comunicar el present Decret al Servei d’Ocupació de Catalunya de la
Generalitat de Catalunya i als ajuntaments que participen en el programa “Joves per l’Ocupació”,
perquè en tinguin coneixement i als efectes.
QUART.- Ratificar el present Decret en la propera sessió de la Junta de Govern i del
Ple que se celebrin.”
g) Decret núm. 2/13, de 7 de gener, relatiu a nomenar amb caràcter temporal com a
funcionària interina la Sra. Beatriz Blecua Longás, per al projecte Joves per l’Ocupació,
com a tècnica superior adscrita a l’Àrea de Desenvolupament Estratègic.
“Vist que per Decret de Presidència núm. 124/2012, de 17 de desembre, es va aprovar
l’inici del procés del selecció per al nomenament temporal d’un/a funcionari/ària interí/a per al projecte
“Aturats de llarga durada” i quatre funcionaris/àries interins/es per al projecte “Joves per l’Ocupació”,
amb la categoria de tècnics/ques superiors de l’escala d’administració especial, subescala tècnica, grup
A1, adscrits/es a l’Àrea de Desenvolupament Estratègic del Consell Comarcal del Baix Llobregat; així
com les bases reguladores de la referida convocatòria.
Vist que efectuat el procés de selecció entre els dies 27 de desembre de 2012 i 7 de
gener de 2013 el Tribunal ha proposat el nomenament de les aspirants que, havent superat el procés
selectiu, han obtingut una major puntuació, d’acord amb l’acta del tribunal que s’adjunta a l’expedient.
Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals en data 7 de gener de
2013, que s’adjunta a l’expedient.
Vist l’article 282 i 291 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i l’article 10 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic.
Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc conferides
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RESOLC
PRIMER.- Nomenar temporalment funcionària interina a la Sra. Beatriz Blecua
Longás, amb DNI 36.980.459-R, per al projecte “Joves per l’Ocupació”, amb la categoria de tècnica
superior de l’escala d’administració especial, subescala tècnica, grup A1, adscrita a l’Àrea de
Desenvolupament Estratègic del Consell Comarcal del Baix Llobregat, durant l’execució del projecte al
qual estigui adscrita la funcionària interina, a partir del dia 8 de gener de 2013 i amb data màxima del
dia 27 de març de 2014, amb un sou brut mensual de 2.046,73€ (1109,05€ de salari base, 473,35€ de
complement de destí - nivell 21 i 464,33€ de complement específic) per catorze mensualitats i una
jornada de 37,5 hores setmanals.
Si el Consell Comarcal del Baix Llobregat veiés reduït o suprimit el finançament extern d’aquest
programes d’actuació, es produiria el cessament per desaparició de causa, segons preveu l’article
10.3. de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
SEGON.- Nomenar temporalment funcionària interina a la Sra. Montserrat Fuentes
Arrévola, amb DNI 43.503.796-D, per al projecte “Joves per l’Ocupació”, amb la categoria de tècnica
superior de l’escala d’administració especial, subescala tècnica, grup A1, adscrita a l’Àrea de
Desenvolupament Estratègic del Consell Comarcal del Baix Llobregat, durant l’execució del projecte al
qual estigui adscrita la funcionària interina, a partir del dia 8 de gener de 2013 i amb data màxima del
dia 27 de març de 2014, amb un sou brut mensual de 2.046,73€ (1109,05€ de salari base, 473,35€ de
complement de destí - nivell 21 i 464,33€ de complement específic) per catorze mensualitats i una
jornada de 37,5 hores setmanals.
Si el Consell Comarcal del Baix Llobregat veiés reduït o suprimit el finançament extern d’aquest
programes d’actuació, es produiria el cessament per desaparició de causa, segons preveu l’article
10.3. de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
TERCER.- Nomenar temporalment funcionària interina a la Sra. Macarena Casielles
Morales, amb DNI 38.791.421-N, per al projecte “Joves per l’Ocupació”, amb la categoria de tècnica
superior de l’escala d’administració especial, subescala tècnica, grup A1, adscrita a l’Àrea de
Desenvolupament Estratègic del Consell Comarcal del Baix Llobregat, durant l’execució del projecte al
qual estigui adscrita la funcionària interina, a partir del dia 8 de gener de 2013 i amb data màxima del
dia 27 de març de 2014, amb un sou brut mensual de 2.046,73€ (1109,05€ de salari base, 473,35€ de
complement de destí - nivell 21 i 464,33€ de complement específic) per catorze mensualitats i una
jornada de 37,5 hores setmanals.
Si el Consell Comarcal del Baix Llobregat veiés reduït o suprimit el finançament extern d’aquest
programes d’actuació, es produiria el cessament per desaparició de causa, segons preveu l’article
10.3. de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
QUART.- Nomenar temporalment funcionària interina a la Sra. Maria Nieves Mola
Albiol, amb DNI 46.644.655-B, per al projecte “Joves per l’Ocupació”, amb la categoria de tècnica
superior de l’escala d’administració especial, subescala tècnica, grup A1, adscrita a l’Àrea de
Desenvolupament Estratègic del Consell Comarcal del Baix Llobregat, durant l’execució del projecte al
qual estigui adscrita la funcionària interina, a partir del dia 8 de gener de 2013 i amb data màxima del
dia 27 de març de 2014, amb un sou brut mensual de 2.046,73€ (1109,05€ de salari base, 473,35€ de
complement de destí - nivell 21 i 464,33€ de complement específic) per catorze mensualitats i una
jornada de 37,5 hores setmanals.
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Si el Consell Comarcal del Baix Llobregat veiés reduït o suprimit el finançament extern d’aquest
programes d’actuació, es produiria el cessament per desaparició de causa, segons preveu l’article
10.3. de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
CINQUÈ.- Nomenar temporalment funcionària interina a la Sra. Maria Cristina Ferré
Jordán, amb DNI 46.660.722-R, per al projecte “Aturats de llarga durada”, amb la categoria de tècnica
superior de l’escala d’administració especial, subescala tècnica, grup A1, adscrita a l’Àrea de
Desenvolupament Estratègic del Consell Comarcal del Baix Llobregat, durant l’execució del projecte al
qual estigui adscrita la funcionària interina, a partir del dia 8 de gener de 2013 i amb data màxima del
dia 27 de març de 2014, amb un sou brut mensual de 2.046,73€ (1109,05€ de salari base, 473,35€ de
complement de destí - nivell 21 i 464,33€ de complement específic) per catorze mensualitats i una
jornada de 37,5 hores setmanals.
Si el Consell Comarcal del Baix Llobregat veiés reduït o suprimit el finançament extern d’aquest
programes d’actuació, es produiria el cessament per desaparició de causa, segons preveu l’article
10.3. de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
SISÈ.- Donar d’alta als esmentats treballadors en el Règim General de la Seguretat
Social.
SETÈ.- Disposar notificar aquests nomenaments als esmentats treballadors, perquè
prenguin possessió d’aquestes places.
VUITÈ.- Publicar els esmentats nomenaments en el Butlletí Oficial de la Província,
d’acord amb el que disposa l’article 82 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals.
NOVÈ.- Donar compte d’aquests nomenaments en la propera sessió del Ple que se
celebri.”
h) Decret núm. 8/13, de 28 de gener, relatiu a aprovar la modificació de crèdits 1/2013.
“Atès que durant l’exercici proppassat no pogueren estar realitzats la totalitat dels
projectes i les activitats amb finançament afectat consignats en el Pressupost.
Atès que l’article 182.3 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós
de Llei Reguladora de les Hisendes Locals,estableix que els crèdits per a projectes finançats amb
ingressos afectats hauran d’incorporar-se obligatòriament, excepte quan es desisteixi total o parcialment
d’iniciar o continuar l’execució de la despesa.
Vist l’article 48 del Real Decret 500/1990 que desenvolupa el Capítol I del títol sisè de la
Llei 39/1988 i l’article 12è de les Bases d’execució.
Vist l’informe de la Gerent.
Vist l’informe d’intervenció.
Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc conferides
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RESOLC
PRIMER.- Aprovar la modificació de crèdits 1/2013 d’incorporació al Pressupost de
2012 dels romanents de crèdits de despeses amb finançament afectat de l’exercici immediat anterior i
el seu finançament, de conformitat amb el que estableix l’article 182.3 del Reial Decret 2/2004, de 5 de
març, que aprova el text refós de Llei Reguladora de les Hisendes Locals; d’acord al següent detall:
1. DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT
DESPESES

241 13173
241 16073
241 22673
231 48073
241 13174
241 16074
241 22674
241 13175
241 16075
241 22675
241 48075
241 13176
241 16076
241 22676
942 46200
410 22707

Crèdit inicial
Retrib. Personal –Experiència Prof.
joves
Seg. Social – Experiència prof. Joves
Despeses funcionament – Exp. prof.
joves
Ajuts individuals- Exp. Prof. joves
Retrib. Personal – Atur llarga durada
Seg. Social – Atur llarga durada
Despeses funcionament – Atur llarga
durada
Retrib. Personal – Innova, crea i ocupa
Seg. Social – Innova, crea i ocupa
Despeses funcionament – Innova crea i
ocupa
INNOBAIX- Innova , crea i ocupa
Retrib. Personal – Pla competitivitat
turisme
Seg. Social – Pla competitivitat turisme
Despeses funcionament – Pla
competitivitat turisme
Transferències Ajuntaments AOC
Estudi les muntanyes del Baix
Total despeses

INGRESSOS
45073
45074
45075
45076
8710

Crèdit final

0,00
0,00

136.200,00
58.000,00

136.200,00
58.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

160.868,40
58.000,00
31.850,00
12.700,00

160.868,40
58.000,00
31.850,00
12.700,00

0,00
0,00
0,00

35.880,00
29.972,27
12.848,42

35.880,00
29.972,27
12.848,42

0,00
0,00

78.000,00
33.750,00

78.000,00
33.750,00

0,00
0,00

42.765,06
18.336,59

42.765,06
18.336,59

0,00
0,00
0,00
0,00

35.000,00
6.000,00
13.220,00
763.390,74

35.000,00
6.000,00
13.220,00
763.390,74

Crèdit inicial
Generalitat –Experiència prof. joves
Generalitat- Atur llarga durada
Generalitat .PIE-121-2012 innova, crea i
ocupa
Generalitat .PIE-122-2012 Pla
competitivitat sector turístic
Romanent tresoreria finançament afectat
Total ingressos

Altes

Altes

Crèdit final

0,00
0,00

413.068,40
80.430,00

413.068,40
80.430,00

0,00

154.570,69

154.570,69

0,00
0,00
0,00

96.101,65
19.220,00
763.390,74

96.101,65
19.220,00
763.390,74

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

Decret núm. 9/13, de 29 de gener, relatiu a nomenar amb caràcter temporal com a
funcionària interina la Sra. Margarita Vallecillos Fresneda, per al projecte Qualificació de
persones aturades per a la mobilitat sectorial cap a l’activitat turística dins del projecte
innovador Pla de competitivitat del sector turístic del Baix Llobregat: innovació i
ocupació.

“Vist que per Decret de Presidència núm. 3/2013, de 7 de gener, es va aprovar l’inici
del procés del selecció per al nomenament temporal d’un/a funcionari/ària interí/a a jornada parcial per al
projecte concret “Qualificació de persones aturades per a la mobilitat sectorial cap a l’activitat turística”
dins del projecte innovador “Pla de competitivitat del sector turístic del Baix Llobregat: innovació i
ocupació”, amb la categoria de tècnic/a mitjà/ana de l’escala d’administració especial, subescala tècnica,
grup A2, adscrit/a a l’Àrea de Desenvolupament Estratègic del Consell Comarcal del Baix Llobregat; així
com les bases reguladores de la referida convocatòria.
Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals en Vist que efectuat el
procés de selecció entre els dies 23 i 25 de gener d’enguany el Tribunal ha proposat el nomenament de
l’aspirant que, havent superat el procés selectiu, ha obtingut una major puntuació, d’acord amb les actes
del tribunal que s’adjunten a l’expedient.
data 28 de gener de 2013, que s’adjunta a l’expedient.
Vist l’article 282 i 291 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i l’article 10 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic.
Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc conferides
RESOLC
PRIMER.- Nomenar temporalment funcionària interina a la Sra. Margarita Vallecillos
Fresneda, amb DNI 52.624.877-A, a jornada parcial per al projecte concret “Qualificació de persones
aturades per a la mobilitat sectorial cap a l’activitat turística” dins del projecte innovador “Pla de
competitivitat del sector turístic del Baix Llobregat: innovació i ocupació”, amb la categoria de tècnica
mitjana de l’escala d’administració especial, subescala tècnica, grup A2, adscrita a l’Àrea de
Desenvolupament Estratègic del Consell Comarcal del Baix Llobregat, durant l’execució del projecte al
qual estigui adscrita la funcionària interina, a partir del dia 4 de febrer de 2013 i fins la data màxima del
dia 31 de desembre de 2013, amb un sou brut mensual de 1.404,23€ (719,24€ de salari base, 296,09€
de complement de destí - nivell 18 i 388,90€ de complement específic) per catorze mensualitats i una
jornada de 28 hores setmanals.
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’article 10.3.
de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, 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 d’aquesta plaça.
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QUART.- Publicar l’esmentat nomenament en el Butlletí Oficial de la Província,
d’acord amb el que disposa l’article 82 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals.
CINQUÈ.- Donar compte d’aquest nomenament en la propera sessió del Ple que se
celebri.”
j)

Decret núm. 10/13, de 29 de gener, relatiu a nomenar a la Sra. Candela López Tagliafico,
com a assessora especial amb dedicació exclusiva amb funcions d’assessorament
específic d’àrea.

“Atès el que disposa l’article 12 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic, és personal eventual el que, en virtut de nomenament i amb caràcter no permanent,
només realitza funcions expressament qualificades com de confiança o assessorament especial, sent
retribuït amb càrrec als crèdits pressupostaris consignats per aquesta finalitat.
Vist que per acord de Ple en sessió extraordinària celebrada el dia 22 de juliol de 2011
es van establir quatre possibles places de personal eventual amb funcions d’assessorament especial
d’àrea, d’acord amb els continguts que prevegi la relació de llocs de treball de l’entitat, amb les
següents característiques:
- dues places amb dedicació exclusiva i unes retribucions brutes anuals màximes de 23.000€.
- dues places amb dedicació parcial (mitja jornada) i unes retribucions anuals màximes d’11.500€
Atès que el nomenament de personal eventual de confiança o assessorament especial
correspon al president de l’entitat local, d’acord amb el que disposa l’article 9.1 del Decret 214/1990,
de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, l’article
104.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local, i l’article 304.2 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
Atès que el personal eventual està subjecte al règim general d’incompatibilitats que
estableix la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les
administracions públiques, el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, la Llei 21/1987, de 26 de
novembre, d’incompatibilitat del personal al servei de l’Administració de la Generalitat i el Decret
214/1990, de 30 de juliol, pel que s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats Locals.
Vist que per Decret de Presidència núm. 177/2011, de 30 de setembre, es van
nomenar tres assessors especials amb les funcions d’assessorament específiques de les àrees de
l’entitat, un amb dedicació exclusiva i els altres dos amb dedicació parcial; i que per Decret de
Presidència núm. 8/2012, de 31 de gener, es va nomenar una assessora especial, amb dedicació
exclusiva, amb les funcions d’assessorament específic d’àrea de l’entitat.
Atès que en data 29 d’octubre de 2012 un dels referits assessors amb dedicació
exclusiva, el Sr. Rafael Bellido Cárdenas, va comunicar a aquesta entitat que per motius professionals
sol·licitava causar baixa en data 31 d’octubre de 2012 de la plaça que estava ocupant.
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Vist l’informe emès per la Gerent de l’entitat en data 28 de gener de 2013, que
s’incorpora a l’expedient, proposant el nomenament de la Sra. Candela López Tagliafico, ateses les
necessitats d’assessorament especial de la Presidència d’aquest Consell Comarcal en les àrees de
funcionament d’aquesta entitat.
Vista la declaració d’activitats presentada per la Sra. López, on manifesta que
actualment no realitza cap altra activitat.
Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc conferides
RESOLC
PRIMER.- Nomenar a la Sra. Candela López Tagliafico, amb DNI 47.873.181-S
com a assessora especial, amb dedicació exclusiva, amb les funcions d’assessorament específic
d’àrea de l’entitat, que no podrà tenir cap relació amb les funcions assignades al personal funcionari i
laboral, amb efectes des del dia 1 de febrer de 2013 i d’acord amb els continguts que preveu la relació
de llocs de treball de l’entitat; i amb una retribució bruta anual de 23.000 euros com a màxim.
Les retribucions es faran efectives per períodes mensuals de dotze pagaments proporcionals i
s’entenen determinades en quantitat bruta, estan subjectes a les deduccions i retencions establertes
per la legislació vigent en cada moment.
L’esmentada assessora podrà ser cessada lliurement per la Presidència d’aquesta entitat en qualsevol
moment del mandat de l’actual corporació.
En tot cas els assessors de la Presidència cessaran automàticament quan es produeixi el cessament o
finalitzi el mandat de l’autoritat a la qual presta la seva funció de confiança o assessorament.
SEGON.- Publicar l’esmentat nomenament al Butlletí Oficial de la Província i al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya; de conformitat amb el que preveu l’article 10 del Decret
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals,
l’article 104.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local, i l’article 304.3 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya.
TERCER.- Donar d’alta a l’esmentada assessora en el Règim General de la Seguretat
Social.
QUART.- Notificar el present Decret a la Sra. Candela López Tagliafico, perquè en
tingui coneixement i als efectes oportuns.
CINQUÈ.- Donar compte del present Decret en la propera sessió del Ple que se
celebri.”
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k) Decret núm. 14/13, d’11 de febrer, relatiu a l’actualització de les retribucions dels
assessors d’àrea.
“Atès el que disposa l’article 12 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic, és personal eventual el que, en virtut de nomenament i amb caràcter no permanent,
només realitza funcions expressament qualificades com de confiança o assessorament especial, sent
retribuït amb càrrec als crèdits pressupostaris consignats per aquesta finalitat.
Vist que per acord de Ple en sessió extraordinària celebrada el dia 22 de juliol de 2011
es van establir quatre possibles places de personal eventual amb funcions d’assessorament especial
d’àrea, d’acord amb els continguts que prevegi la relació de llocs de treball de l’entitat, amb les
següents característiques:
- dues places amb dedicació exclusiva i unes retribucions brutes anuals màximes de 23.000€.
- dues places amb dedicació parcial (mitja jornada) i unes retribucions anuals màximes d’11.500€
Vist que per Decrets de Presidència núm. 177/2011, 8/2012 i 10/2013, de 30 de
setembre, 31 de gener i 29 de gener respectivament es van nomenar quatre assessors/es especials
amb les funcions d’assessorament específiques de les àrees de l’entitat.
Atès que l’actual context econòmic de contenció de despesa pública ha comportat que
s’hagin reduït de forma considerable les previsions d’ingressos d’aquest Consell Comarcal, pel que
convé reduir les despeses i repartir els esforços entre tots els integrants de l’entitat per tal de mantenir
l’equilibri pressupostari.
Vist l’informe emès per la Coordinadora del Serveis Centrals i la Responsable del
Departament de Recursos Humans d’aquesta entitat, en data 11 de febrer d’enguany, que s’adjunta a
l’expedient.
Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc conferides
RESOLC
PRIMER.- Aprovar l’actualització de les retribucions dels/de les assessors/es especials
amb les funcions d’assessorament específiques de les àrees de l’entitat, d’acord amb el següent detall:
-

Sra. Francisca Soriano Raigón, amb DNI 47.785.271-B. Assessora amb dedicació exclusiva i
amb una retribució bruta anual de 21.390 euros.

-

Sra. Candela López Tagliafico, amb DNI 47.873.181-S. Assessora amb dedicació exclusiva i
amb una retribució bruta anual de 21.390 euros.

-

Sr. Víctor Puntas Alvarado, amb DNI 41.497.812-Q. Assessor amb dedicació parcial i amb una
retribució bruta anual de 10.695 euros.

-

Sr. Jordi Mas Zaballos, amb DNI 46.791.398-Z. Assessor amb dedicació parcial i amb una
retribució bruta anual de 10.695 euros.
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SEGON.- Publicar l'actualització de les esmentades retribucions al Butlletí Oficial de la
Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya; de conformitat amb el que preveu l’article 10
del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les
entitats locals, l’article 104.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local, i
l’article 304.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
TERCER.- Notificar el present Decret als/a les esmentats/des assessors/es, i als
serveis economicoadministratius de l’entitat per a la seva immediata execució, amb efectes retroactius
des del mes de gener d’enguany, substituint les quantitats previstes anteriorment.
QUART.- Donar compte del present Decret en la propera sessió del Ple que se
celebri.”
3.- Donar compte dels acords de la Junta de Govern que a continuació es relacionen:
Sessió del 17 de desembre
a) Ratificar l’adhesió al protocol modificat de la Xarxa Productes de la Terra de la Diputació
de Barcelona.
“Vist que per acord de la Junta de Govern d’aquesta entitat de data 29 de març de
2010 es va sol·licitar a la Diputació de Barcelona l’adhesió al Protocol general de la Xarxa d’ens locals
per al suport al teixit empresarial de productes alimentaris locals i de qualitat de la terra i el mar, així
com es va acceptar la minuta de l’esmentat Protocol.
Atès que el Comité Director de la Xarxa d’ens locals per al suport al teixit empresarial
de productes alimentaris locals i de qualitat de la terra i el mar, reunit en sessió de data 28 de febrer de
2012, va proposar la modificació del referit Protocol a fi d’actualitzar-lo recollint els canvis produïts en
l’organigrama de la Diputació de Barcelona; i que va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona del dia 3 d’agost de 2012.
Atès que un cop aprovada la modificació del Protocol, l’òrgan competent de cada ens
local membre de la Xarxa haurà de ratificar-la i ho notificar degudament a la Diputació de Barcelona,
d’acord amb el que s’estableix al punt cinquè del referit Protocol.
Vist l’informe emès per l’Enginyer tècnic agrícola d’aquesta entitat en data 12 de
desembre de 2012, que s’incorpora a l’expedient.
Vist que per acord de Ple celebrat en data 22 de juliol de 2011, 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.- Ratificar l’adhesió al Protocol general modificat de la Xarxa d’ens locals per
al suport al teixit empresarial de productes alimentaris, locals i de qualitat de la terra i el mar de la
Diputació de Barcelona, que ha introduït les següents modificacions:.
- En qualsevol punt, on diu “Àrea de Desenvolupament Econòmic” haurà de dir “Àrea de
Desenvolupament Econòmic i Ocupació”.
- Punt 4.2 en relació al Comité Director, apartat a), on diu “Pel president/a de cada Àrea de la Diputació
que participi en la Xarxa. En cas de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, pel seu president delegat i
pel diputat delegat de Turisme”, haurà de dir: a)“Pel president/a de cada Àrea de la Diputació que
participi a la Xarxa. En el cas de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació pel seu President
delegat, pel Diputat Delegat de Desenvolupament Econòmic i Turisme i pel Diputat delegat de Comerç
i Esports.
- Punt 4.3 en relació a la Comissió de Seguiment, apartat b) on diu “ En el cas de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic de dues persones, una d’elles de la Delegació de Turisme”, haurà de dir
“En el cas de l’Àrea de Desenvolupament econòmic i Ocupació de tres persones: una representant a la
Gerència de Serveis de Desenvolupament Econòmic; una representant a la Gerència de Serveis de
Turisme; i una representant a la Gerència de Serveis de Comerç.”
SEGON.- Aprovar el text refós del Protocol General de la Xarxa d’ens locals per al
suport al teixit empresarial de productes alimentaris locals i de qualitat de la terra i el mar, que
s’adjunta a l’expedient.
TERCER.- Facultar a la Presidència d’aquesta entitat per a la signatura dels
documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord.
QUART.- Comunicar el present acord a lÀrea de Desenvolupament Econòmic i
Ocupació de la Diputació de Barcelona, perquè en tingui coneixement i als efectes.
CINQUÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se
celebri.”
b) Aprovar la subscripció d’un conveni amb els Ajuntaments de Corbera de Llobregat i
Abrera, de col.laboració per al desenvolupament del Servei Comarcal d’Informació i
Assessorament a Dones del Baix Llobregat per l’any 2013.
“Vist que per acord de la Junta de Govern en sessió celebrada el dia 19 de setembre
de 2011 es va aprovar la subscripció del Contracte-Programa 2011 per a la coordinació, cooperació i
col·laboració amb l’Institut Català de les Dones, per tal d’establir els eixos estratègics i els objectius
generals, les actuacions, els mecanismes d’avaluació i el sistema de finançament que permetin obtenir
una millor eficiència i eficàcia en la gestió dels Serveis d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD).
Vist el que disposa l’article 54 de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a
eradicar la violència masclista, el SIAD és un dels recursos que formen part de la Xarxa d’Atenció i
Recuperació Integral per a les dones en situacions de violència masclista.
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Atès que la referida llei 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.
Atès que actualment s’ha sol·licitat la continuïtat del servei dins del contracte
programa de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya fins a l’any 2015.
Atès que la Federació de Dones per la Igualtat del Baix Llobregat desenvolupa des de
fa temps les actuacions del servei jurídic i del servei psicològic per a dones a la comarca del Baix
Llobregat, i que es considera adient que pugui aportar tant les professionals per a desenvolupar els
serveis com propostes metodològiques en la definició del model comarcal, segons consta a
l’expedient.
Vist que per acord de la Junta de Govern de data 7 de novembre de 2011 i de data 5
de maig de 2012 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 (SIAD), així com l’establiment del punt d’actuació del Consell Comarcal
del Baix Llobregat per a la prestació del Servei Comarcal d’Informació i Assessorament per a Dones.
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, prestant-se el servei jurídic i psicològic per a
l’atenció de dones dels municipis de menys de 20.000 habitants en tres punts d’actuació: Abrera,
Corbera de Llobregat i Sant Feliu de Llobregat (Consell Comarcal), i que es va continuar amb el servei
un cop finalitzada l’experiència pilot.
Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques
Socials en data 10 de desembre de 2012, que s’adjunta a l’expedient, proposant la subscripció dels
esmentats convenis per al desenvolupament del servei per a l’any 2013, així com la continuïtat del punt
d’actuació del Consell Comarcal del Baix Llobregat.
Vist que per acord de Ple celebrat en data 22 de juliol de 2011, 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 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 (SIAD) per a l’any 2013, de conformitat amb les minutes de convenis que
s’adjunten a l’expedient i s’aproven simultàniament.
El servei resta condicionat al finançament del contracte programa 2013 amb el Departament de
Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya.
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SEGON.- Aprovar la continuïtat del punt d’actuació del Consell Comarcal del Baix
Llobregat per a la prestació del Servei Comarcal d’Informació i Assessorament per a Dones.
TERCER.- Facultar a la Presidència d’aquesta entitat per a la signatura dels
documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord.
QUART.- Comunicar el present acord als Ajuntaments d’Abrera i Corbera de
Llobregat, perquè en tinguin coneixement i als efectes.
CINQUÈ.- 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
22 de juliol de 2011.”
c) Aprovar la subscripció de sengles convenis amb els Ajuntaments d’Abrera, Corbera de
Llobregat i Molins de Rei i les AMPAs de tres centres docents, de col.laboració en la
prestació del servei de transport escolar no obligatori pel curs escolar 2012-2013.
“Vist el conveni subscrit en data 26 de juliol de 1996, aprovat en sessió plenària
celebrada el 25 de juny del mateix any, entre aquesta entitat i el Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya l’objecte del qual és la delegació al Consell Comarcal del Baix Llobregat de
les competències quant a la gestió del servei de transport escolar i per a la gestió del servei escolar de
menjador i altres prestacions en matèria d’ensenyament.
Vist que la clàusula vuitena de l’esmentat conveni estableix que el Consell Comarcal, i
sempre en funció de les consignacions pressupostàries existents, podrà facilitar el servei escolar de
transport a alumnes que cursin el segon cicle d’educació infantil i que per necessitats d’escolarització
s’hagin de desplaçar a centres docents fora del seu municipi de residència i a alumnes
d’ensenyaments obligatoris que s’hagin de desplaçar a centres docents del mateix municipi però
distants del seu lloc de residència.
Atès que, amb la finalitat de prestar un millor servei de transport escolar a aquells
alumnes d’escolarització obligatòria però de trasllat no obligatori, aquest Consell Comarcal ha anat
subscrivint diferents convenis de col·laboració per a la prestació de l’esmentat servei.
Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques
Socials en data 5 de desembre de 2012, que s’incorpora a l’expedient.
Vist que per acord de Ple celebrat en data 22 de juliol de 2011, 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, Corbera de Llobregat, Molins de Rei, i les AMPA’S del CEIP Castell Ciuró de
Molins de Rei, de l’IES Vall d’Arús de Vallirana i del CEIP l’Olivera de Vallirana, per a la prestació
d’ampliacions en el servei de transport escolar no obligatori durant el curs escolar 2012-2013; d’acord
amb les minutes de convenis que s’incorporen a l’expedient i s’aproven simultàniament.
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SEGON.- Aprovar els següents imports que les esmentades entitats hauran d’aportar a
aquest Consell en el marc d’aquests convenis:
- Conveni amb l’Ajuntament d’Abrera:
- Conveni amb l’Ajuntament de Corbera:
- Conveni amb l’Ajuntament de Molins de Rei:
- Conveni amb l’AMPA del CEIP Castell Ciuró:
- Conveni amb l’AMPA de l’IES Vall d’Arús:
- Conveni amb l’AMPA del CEIP L’Olivera:
TOTAL APORTACIONS CONVENIS

107.315.00 euros
79.726,94 euros
9.765,00 euros
13.983,00 euros
12.301,50 euros
8.142,00 euros
231.233,44 euros

TERCER.- Facultar a la Presidència d’aquesta entitat per a la signatura dels
documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord.
QUART.- Comunicar el present acord als esmentats Ajuntaments i centres, perquè en
tinguin coneixement i als efectes.
CINQUÈ- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se
celebri.”
d) Aprovar la subscripció d’un conveni amb la Coordinadora d’Associacions i Patronats de
Persones amb Disminució del Baix Llobregat, de col.laboració en les seves activitats
per l’any 2012.
“Atès que des de l’any 1993 el Consell Comarcal del Baix Llobregat col·labora amb la
Coordinadora d’Associacions i Patronats de Persones amb Disminució del Baix Llobregat
(CORDIBAIX), en foment i promoció d’activitats socials en el camp de la disminució psíquica, amb
l’objecte de coordinar-se i col·laborar per portar a terme activitats de caràcter social que fomentin i
promocionin la millora de la qualitat de vida dels disminuïts psíquics i la seva integració en la
comunitat.
Vist que és d’interès per ambdues parts continuar en la línia d’unificació d’esforços en
la consecució dels interessos generals del col·lectiu de les persones amb discapacitat.
Vist la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que estableix en el
seu article 22.2 que podran concedir-se directament les subvencions, amb caràcter excepcional, quan
s’acrediti raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades què
dificulten la convocatòria pública i que d’acord amb l’article 28 de l’esmentada Llei és formalitzarà
mitjançant la subscripció d’un conveni.
Atès que la Coordinadora d’Associacions i Patronats de Persones amb Disminució del
Baix Llobregat ha elaborat un Pla Estratègic 2011-2013 amb la missió d’aconseguir la normalització i
integració plena del col·lectiu de persones amb discapacitat i/o trastorn mental o persones amb
intel·ligència límit, garantint l’exercici de drets en igualtat de condicions de totes les persones.
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Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques
Socials en data 10 de desembre de 2012, que s’adjunta a l’expedient, proposant la subscripció del
conveni entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i la Coordinadora d’Associacions i Patronats de
Persones amb Disminució del Baix Llobregat (CORDIBAIX), per als exercicis 2012 i 2013, on es fa
referència a la concurrència d’aquestes circumstàncies d’interès social.
Vist que per acord de Ple celebrat en data 22 de juliol de 2011, 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 la Coordinadora
d’Associacions i Patronats de Persones amb Disminució del Baix Llobregat (CORDIBAIX) per tal
d’implementar les actuacions del Pla Estratègic 2011-2013, per als anys 2012 i 2013, en virtut del qual
el Consell Comarcal farà una aportació econòmica per import de 10.000€ (deu mil euros), d’acord amb
la minuta de conveni que s’adjunta a l’expedient i s’aprova simultàniament al present acord.
SEGON.- Autoritzar la despesa total de 10.000€ (deu mil euros) per atendre l’aportació
prevista en aquest conveni i que anirà a càrrec de la partida pressupostària 231.48902 del pressupost
previst per enguany.
TERCER.- Facultar a la Presidència d’aquesta entitat per a la signatura dels
documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord.
QUART.- Comunicar el present acord a la Coordinadora d’Associacions i Patronats
de Persones amb Disminució del Baix Llobregat (CORDIBAIX), perquè en tingui coneixement i als
efectes escaients.
CINQUÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió del Ple que se
celebri”.
e) Aprovar la subscripció d’un conveni amb la Federació de Dones per la Igualtat del Baix
llobregat, de col.laboració per al impuls de l’associacionisme femení i el
desenvolupament del II Pla Transversal de Polítiques de Dones per l’any 2012.
“Vist que per acord de la Junta de Govern de 18 de desembre de 2006 es va aprovar
la subscripció d’un conveni amb la Diputació de Barcelona, Àrea d’Igualtat i Ciutadania, de suport a la
creació i funcionament del Consell de Dones del Baix Llobregat.
Vist que per acord de Ple, en sessió celebrada el 18 de desembre de 2006, es va
aprovar la creació del Consell de Dones del Baix Llobregat i el seu reglament de funcionament, i que
es va constituir en data 7 de març de 2007.
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Vist que la Diputació de Barcelona, mitjançant un conveni de col·laboració subscrit
amb aquesta entitat, atorgà una subvenció per donar suport a l’elaboració del II Pla Transversal i al
foment de les polítiques de participació i associacionisme femení en el Baix Llobregat.
Vist que la Federació de Dones per la Igualtat del Baix Llobregat es compromet a
realitzar activitats per tal de fomentar les polítiques de participació i associacionisme femení a la
comarca.
Vist que és d’interès pel Consell Comarcal del Baix Llobregat i la Federació de Dones
per la Igualtat del Baix Llobregat establir una relació de col·laboració per donar suport al
desenvolupament de les actuacions relacionades amb l’impuls de l’associacionisme a la comarca del
Baix Llobregat, i vinculades al II Pla Transversal de polítiques de dones del Baix Llobregat, que
s’articularà mitjançant la subscripció d’un conveni de col·laboració entre aquestes entitats, la minuta
del qual s’incorpora a l’expedient.
Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques
Socials en data 12 de desembre de 2012, que s’incorpora a l’expedient.
Vist que per acord de Ple celebrat en data 22 de juliol de 2011, 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 la Federació de
Dones per la Igualtat del Baix Llobregat, per donar suport al desenvolupament de les actuacions
relacionades amb l’impuls de l’associacionisme a la comarca del Baix Llobregat, i vinculades al II Pla
Transversal de polítiques de dones del Baix Llobregat, i que preveu que el Consell Comarcal del Baix
Llobregat aportarà dotze mil dos-cents tres euros amb noranta-quatre cèntims d’euro (12.203,94€) a la
Federació de Dones per la Igualtat del Baix Llobregat pel al desenvolupament de l’objecte del conveni,
de conformitat amb la minuta de conveni que s’adjunta al present acord i s’aprova simultàniament.
SEGON.- La despesa per import de dotze mil dos-cents tres euros amb noranta-quatre
cèntims d’euro (12.203,94€) anirà a càrrec de la partida pressupostària 231.48906 del pressupost
previst per enguany.
TERCER.- Facultar a la Presidència d’aquesta entitat, per a la signatura dels
documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord.
QUART.- Comunicar el present acord a la Federació de Dones per la Igualtat del Baix
Llobregat, perquè en tingui coneixement i als efectes.
CINQUÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se
celebri.”
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f)

Aprovar la pròrroga per l’any 2013 del conveni regulador de la campanya de control de
mosquits, així com les aportacions de les entitats participants.

“Vist que des de l’any 1989 diversos ajuntaments de la comarca del Baix
Llobregat mantenen subscrit un conveni de col·laboració temporal com a continuació dels
convenis iniciats per la Corporació Metropolitana de Barcelona l’any 1983, en virtut del qual
s’encarregava al Consell Comarcal del Baix Llobregat la realització de les campanyes de
control de mosquits en els seus termes municipals.
Vist que per acord de la Junta de Govern, en sessió celebrada el 19 de març de 2007,
es va aprovar la subscripció d’un nou conveni amb els Ajuntaments de Begues, Castelldefels, Cornellà
de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, Martorell, Molins de Rei, Pallejà, El Papiol, El Prat de
Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí,
Sant Just Desvern, Vallirana, Viladecans i l’Hospitalet de Llobregat per a la realització de les activitats
de control de mosquits.
Atès que la clàusula setena de l’esmentat conveni establia que la vigència del mateix
abastava la totalitat de l’any 2007, prorrogable per períodes d’un any mitjançant acord exprés de les
parts en el que haurà de constar tant la proposta d’aportació municipal i l’acceptació de la mateixa.
Vist que per acord de la Junta de Govern de data 21 d’abril de 2008, es va aprovar la
subscripció d’un conveni amb l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló per a la realització de les
activitats de control de mosquits i que l’esmentat conveni preveu que la vigència del mateix abasta la
totalitat de l’any 2008 i que es podrà prorrogar per períodes d’un any mitjançant acord exprés de les
parts en el que haurà de constar tant la proposta d’aportació municipal i l’acceptació de la mateixa.
Vist que per acord de la Junta de Govern de data 20 de setembre de 2010 es
va aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb AENA per a la realització de les
activitats de control de mosquits a l’Aeroport de Barcelona i que l’esmentat conveni preveu que
la vigència del mateix abasta la totalitat de l’any 2010 i que es podrà prorrogar tàcitament per
períodes d’un any natural.
Vist que és d’interès subscriure un conveni de col·laboració amb l’Entitat del Port
de Barcelona per a la realització de les activitats de control de mosquits al Port de Barcelona
durant l’any 2013, ja que aquesta entitat ja disfrutava durant l’any 2012 dels serveis de control
de mosquits al seu àmbit competencial però la relació estava regulada per acord temporal
específic; segons consta a l’expedient.
Vist l’informe emès pel Tècnic del Servei de Control de Mosquits en data 29 de
novembre de 2012, que s’adjunta a l’expedient.
Vist que per acord de Ple celebrat en data 22 de juliol de 2011, 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 pel 2013 del conveni de col·laboració subscrit amb els
Ajuntaments de Begues, Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, Martorell,
Molins de Rei, Pallejà, El Papiol, El Prat de Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat,
Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Santa Coloma de Cervelló, Vallirana,
Viladecans i l’Hospitalet de Llobregat així com amb AENA per a la realització de les activitats de la
campanya anual de control de mosquits, de conformitat amb la minuta de conveni que s’adjunta a
l’expedient i s’aprova simultàniament.
SEGON.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració entre el Consell
Comarcal del Baix Llobregat i l’Entitat del Port de Barcelona per a la realització de les activitats
de control de mosquits al Port de Barcelona per a l’exercici 2013, d’acord amb la minuta de
conveni que s’adjunta i s’aprova simultàniament.
TERCER.- Aprovar la quota de participació en el cost de la campanya per a l’any 2013
a aplicar a cadascú dels Ajuntaments i a AENA en els següents termes:
MUNICIPI

Quota 2013

Begues
Castelldefels
Cornellà de Llobregat
Esplugues de Llobregat
Gavà
Martorell
Molins de Rei
Pallejà
Papiol, el
Prat de Llobregat, el
Sant Andreu de la Barca
Sant Boi de Llobregat
Sant Feliu de Llobregat
Sant Joan Despí
Sant Just Desvern
Santa Coloma de Cervelló
Vallirana
Viladecans
Hospitalet de Llobregat
AENA
Port de Barcelona

4.798,65
18.012,55
5.110,39
7.405,97
19.927,54
9.348,97
10.156,11
7.942,72
4.252,62
19.370,79
4.592,75
12.822,44
7.417,33
6.304,61
7.799,02
6.778,62
6.000,00
19.702,19
17.347,22
15.378,34
4.356,55

QUART.- Facultar a la Presidència d’aquesta entitat per a la signatura dels documents
que siguin necessaris per a la formalització del present acord.
CINQUÈ.- Comunicar el present acord als esmentats ajuntaments, a AENA i a l’Entitat
del Port de Barcelona, perquè en tinguin coneixement i als efectes.
SISÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se celebri.”
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g) Aprovar una modificació del conveni subscrit amb el Centre d’Estudis Comarcals del
Baix Llobregat, de col.laboració amb les seves activitats pels anys 2012 i 2013.

“Vist que el Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat és una entitat sense ànim
de lucre que té per finalitat fomentar, desenvolupar i divulgar els valors culturals, científics i artístics i
en particular en els aspectes d’investigació, conservació i divulgació de la història, l’arqueologia, la
bibliografia, el patrimoni artístic, la literatura, el folklore, la geografia i les ciències naturals de la
comarca del Baix Llobregat.
Vist que en data 14 de desembre de 1998, la Comissió de Govern va aprovar la
subscripció d’un conveni marc de col·laboració amb el Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat
per al desenvolupament de projectes de coneixement i divulgació de la realitat comarcal, i que aquest
conveni s’ha anat renovant anualment a través del seu programa anual, que consta com annex al
mateix, previ mutu acord de les parts.
Vist que per acord de la Junta de Govern de data 5 de novembre de 2012 es va
aprovar la subscripció d’un annex al conveni marc de col·laboració subscrit amb el Centre d’Estudis
Comarcals del Baix Llobregat per al desenvolupament de les actuacions que tot seguit es relacionen, i
que preveia una aportació a favor del Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat de 5.000€ (cinc
mil euros) per al desenvolupament d’aquestes activitats:
ACTIVITATS
Trobades de Recerca Jove
Seminari “Recursos energètics i crisi”
Curs La gestió del patrimoni local:eines per a la millora del
benestar cultural
TOTAL

Import
1.500,00
2.000,00
1.500,00
5.000,00 €

Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques
Socials en data 10 de desembre de 2012, que s’adjunta a l’expedient, proposant la modificació del
referit annex en el sentit d’incorporar dues actuacions més, així com modificar la seva vigència de
gener de 2012 al 31 de desembre de 2013.
Vist que per acord de Ple celebrat en data 22 de juliol de 2011, 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 modificació de l’annex al conveni marc de col·laboració subscrit
amb el Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat per al desenvolupament de les actuacions que
tot seguit es relacionen, de conformitat amb la minuta de modificació d’annex que s’adjunta a
l’expedient i s’aprova simultàniament, i que preveu una aportació a favor del Centre d’Estudis
Comarcals del Baix Llobregat de 10.000€ (deu mil euros) per al desenvolupament d’aquestes activitats,
i amb una vigència del mes de gener de l’any 2012 fins al 31 de desembre de 2013:
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ACTIVITATS
Trobades de Recerca Jove
Seminari “Recursos energètics i crisi”
Curs La gestió del patrimoni local:eines per a la millora del benestar cultural
Materials del Baix Llobregat.
VII Jornades de patrimoni del Baix Llobregat
TOTAL conveni 2012-2013

Import
1.500,00
2.000,00
1.500,00
2.000,00
3.000,00
10.000,00 €

SEGON.- La present despesa anirà a càrrec de la partida pressupostària 920.48903 del
pressupost previst per enguany.
TERCER.- Comunicar el present acord al Centre d’Estudis Comarcals del Baix
Llobregat perquè en tinguin coneixement i als efectes.
QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se
celebri.”
Sessió del 21 de gener
h) Aprovar la constitució de l’Associació Clúster de Salut Mental de Catalunya, així com els
seus estatuts i la participació del Consell Comarcal com a soci fundador en la mateixa.
“Vist que per acord de Ple d’aquesta entitat, en sessió celebrada el dia 20 de
desembre de 2010, es va aprovar la constitució i l’adhesió del Consell Comarcal del Baix Llobregat a
l’Acord de Concertació Territorial per al Desenvolupament Econòmic Local del Baix Llobregat (ACTBaix), que representa la màxima expressió de la voluntat de consens i coordinació entre
administracions públiques locals, agents socials i econòmics de la comarca per al desenvolupament de
les polítiques de desenvolupament econòmic, promoció econòmica i ocupació, està format pels 30
ajuntaments de la comarca, els sindicats de CCOO i UGT, les patronals de Pimec i Aeball, i les entitats
d’Innobaix, UPC, Cambra de Comerç de Barcelona, Consorci del Parc Agrari i el Consorci de Turisme
del Baix Llobregat i pel propi Consell Comarcal que assumeix la seva coordinació i representació
pública.
Vist que l’ACT-Baix està estructurat en dues esferes organitzatives diferenciades, una
política i de govern, que té com a missió principal definir el model territorial i les estratègies a seguir, i
que recau sobre el Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat, que ha adaptat la seva estructura de
funcionament donant entrada als ajuntaments de la comarca dins dels seus òrgans; i una segona
tècnica i de gestió, que té com a missió la definició i delimitació de les accions a desenvolupar segons
el model de territori definit per la primera.
Vist que el data 19 de març de 2012 es va reunir la comissió executiva del Consell
Econòmic i Social del Baix Llobregat, òrgan de govern de l’ACT-Baix, i va aprovar per unanimitat el
contingut de l’agenda de cooperació, els projectes motors que s’han definit i va fixar les prioritats per a
l’any 2012.
Vist que dins de l’àmbit d’empresa, emprenedoria i innovació hi ha el repte de l’agenda
d’actuació de la comarca de donar suport als clústers de dinamització empresarial que es promocionin
des de la comarca, i que des de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, per tal de posar en valor els
seus més de 150 anys d’història compartida amb els malalts mentals i els recursos capdavanters de
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què disposen en els àmbits assistencial, docent i de recerca, impulsa la creació del Clúster de Salut
Mental amb la voluntat d’aconseguir que el municipi es consolidi com a referent nacional i europeu en
l’àmbit de la salut mental comunitària.
Vist que el clúster institucional i empresarial es considera com a millor opció per a la
promoció econòmica en aquesta matèria i per a aquest territori, i que la concentració geogràfica
d’institucions, empreses i organismes que comparteixen reptes, estratègies, serveis i iniciatives
conjuntes, connectats per impulsar la competitivitat del territori i cooperant mútuament, permetrà
disposar d’una major potencialitat davant dels reptes actuals d’innovació i sostenibilitat, i tindrà els
seus efectes positius sobre la generació i creació d’ocupació, així com en la consolidació de l’actual.
Vist que el Clúster de Salut Mental de Catalunya adoptarà la personalitat jurídica d’una
associació sense ànim de lucre, que facilitarà la creació de sinergies a partir de la signatura d’acords
de col·laboració i integració en xarxes tecnològiques estratègiques del país, i creant les condicions per
afavorir les inversions empresarials en l’àmbit de la biotecnologia i la biomedicina, i que té com
principals reptes:
 Dins de l’àmbit de l’assistència: Desenvolupar programes transversals que promoguin la
inserció sociolaboral de les persones amb malalties mentals. Convocar activitats socials com a
mitjà de prevenció i tractament dels trastorns i com a element integrador per trencar barreres i
superar estigmes.
 Dins de l’àmbit de la formació: Fomentar activitats de docència i capacitació en salut mental i
impulsar el sistema universitari especialitzat.
 Dins de l’àmbit de la recerca: Propiciar la celebració de congressos internacionals de salut
mental i fomentar l’aplicació de les TIC en el sector.
Vist que els membres fundadors d’aquesta associació són l’Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat, Alimmenta, Ammfeina, Benito Mennni Complex Assistencial en Slaut Mental- Germanes
Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús, Bionexo Ibérica, CataloniaBio, Federació FMC Salut Mental de
Catalunya, Ferrer, Fundació Orienta, Fundació Marianao, Fundació Parc Taulí - Observatori de Salut
Mental de Catalunya, Health University of Barcelona Campus, Innobaix, Institució Balmes SCCL,
Oryzon, Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, Parc Científic de Barcelona, Lundbeck España S.A., Miret
Editorial, Starlab i UNED, a més del propi Consell Comarcal del Baix Llobregat.
Atès el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del
dret d’associació, i els seus estatuts.
Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic en data
15 de gener de 2013, que s’incorpora a l’expedient, proposant aprovar la participació del Consell
Comarcal del Baix Llobregat en la constitució de l’Associació Clúster de Salut Mental de Catalunya
atès que es tracta d’una aposta estratègica pels serveis sociosanitaris que aporta valor afegit al
municipi de Sant Boi de Llobregat i al conjunt de la comarca, i que possibilita la generació de riquesa i
millora de la qualitat de vida de la ciutadania, alhora que genera noves oportunitats de generar noves
ocupacions i creixement professional dins d’aquest sector d’activitat.
Vist que per acord de Ple celebrat en data 22 de juliol de 2012, 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 constitució de l’Associació Clúster de Salut Mental de Catalunya,
així com la participació d’aquest Consell Comarcal del Baix Llobregat, en qualitat de membre fundador,
juntament amb altres persones jurídiques públiques o privades, com ens fundacional de la mateixa.
SEGON.- Aprovar els estatuts de l’Associació Clúster de Salut Mental de Catalunya,
de conformitat amb el text que s’adjunta a l’expedient i s’aprova simultàniament al present acord.
TERCER.- Designar el President d’aquesta entitat com a representant del Consell
Comarcal del Baix Llobregat dins dels òrgans de govern i representació que tindrà l’Associació Clúster
de Salut Mental de Catalunya.
QUART.- Facultar a la Presidència d’aquest Consell Comarcal per a la signatura dels
documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord.
CINQUÈ.- Comunicar el present acord a l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, en
quant que entitat coordinadora dels tràmits de constitució, perquè en tingui coneixement i als efectes.
SISÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se celebri
per a la seva ratificació.”
i)

Aprovar la subscripció d’un conveni amb diferents ajuntaments, de col.laboració per a
la prestació d’un servei d’assessoria de mobilitat internacional per a joves l’any 2013.

“Atès que el Departament de Joventut fins l’any 2008 prestava els seus serveis des de
l’Oficina Comarcal d’Informació i Serveis a la Joventut, que tenia com a principal objectiu proporcionar
als i les joves de la comarca tota aquella informació i serveis que els hi poguessin ajudar en la seva
presa de decisions i en la definició del seu trajecte personal, i recolzava i potenciava la tasca que els
diferents ajuntaments de la comarca feien per dotar-se d’Oficines d’informació juvenil.
Atès que actualment, donada l’evolució que han realitzat els diferents ajuntaments de
la comarca on gairebé la totalitat disposa de serveis adreçats a la joventut i implementen polítiques
públiques adreçades a aquest col·lectiu, el Departament de Joventut d’aquest Consell Comarcal va
transformar la seva oficina en un nou Servei Comarcal de Joventut, que té com a principals destinataris
de les seves activitats i serveis els ajuntaments de la comarca.
Vist que per acord de la Junta de Govern de data 23 d’abril de 2012 es va aprovar el
Pla d’Actuació 2012 del Servei Comarcal de Joventut, elaborat pel Departament de Joventut, on
s’estructura aquest nou Servei Comarcal de Joventut al voltant de tres eixos bàsics d’actuació:
Polítiques d’Informació i Planificació, Polítiques d’Emancipació i Serveis de suport als municipis.
Atès que aquest Pla comarcal s’operativitza mitjançant l’elaboració d’un pla d’actuació
anual que recull les activitats, programes i actuacions previstes dins de cadascuna de les tres línies
prioritàries que vertebren les accions que desenvolupa el Servei Comarcal de Joventut; i recull les
competències que en matèria d’instal·lacions juvenils i d’activitats d’educació en el lleure té delegades
el Consell Comarcal per part de la Generalitat de Catalunya.
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Atès que en la línia d’actuació de donar suport a l’elaboració dels Plans locals de
Joventut, el Consell Comarcal del Baix Llobregat va posar en marxa un servei d’assessoria de mobilitat
internacional per a joves de la comarca des del mes de setembre de 2012 i fins al mes de desembre
de 2012, i que ha comptat amb la participació dels Ajuntaments de Castelldefels, Gavà, el Prat de
Llobregat, Sant Just Desvern i Viladecans.
Atès que aquest servei, que es presta en els esmentats municipis, constarà d’accions
individuals d’assessorament presencial, telemàtic i telefònic a joves que vulguin marxar a l’estranger
per raons d’estudis, feina i/o lleure, i també contempla la realització d’accions col·lectives o grupals per
difondre programes d’activitat, així com l’elaboració de tot el material necessari per poder dur a terme
el servei.
Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic en data
14 de gener de 2013, que s’incorpora a l’expedient, proposant la subscripció d’un conveni de
col·laboració amb els Ajuntaments de Castelldefels, Gavà, El Prat de Llobregat, Sant Just Desvern i
Viladecans per al desenvolupament del referit servei atès que els esmentats ajuntaments,
conjuntament amb el Servei Comarcal de Joventut d’aquest Consell Comarcal, han valorat
positivament el servei de referència i s’ha acordat ampliar la seva prestació durant tot l’any 2013.
Vist que per acord de Ple celebrat en data 22 de juliol de 2012, 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 els Ajuntaments
de Castelldefels, Gavà, El Prat de Llobregat, Sant Just Desvern i Viladecans per al desenvolupament
d’un servei d’assessoria de mobilitat internacional per a joves durant l’any 2013, 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 als Ajuntaments de Castelldefels, Gavà, El
Prat de Llobregat, Sant Just Desvern i Viladecans, 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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j)

Informar favorablement una proposta de modificació puntual del Pla General Metropolità
en el terme municipal del Papiol.

“Atès que en data 14 de desembre de 2012, amb número d’entrada 4884 del Registre
General d’aquesta entitat, l’Ajuntament del Papiol ens va notificar l’acord d’aprovació inicial de
l’instrument de planejament general anomenat “B2012 de Modificació puntual del Pla General
Metropolità (PGM) Roques Blanques”, aprovat en el Plenari Municipal celebrat el dia 29 de novembre
de 2012, atès que aquest Consell Comarcal és titular del servei que es presta en el Cementiri
Comarcal de Roques Blanques i propietari dels terrenys en els quals s’està prestant aquest servei.
Atès que l’article 85.5 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, disposa que
simultàniament al tràmit d’informació pública d’un pla d’ordenació urbanística municipal o d’un pla
urbanístic derivat, s’ha de sol·licitar un informe als organismes afectats per raó de llurs competències
sectorials, els quals l’han d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una disposició n’autoritzi un de
més llarg.
Vist el que disposa la Llei 6/2009, de 29 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i
programes, i el Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la
mobilitat generada.
Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat és el titular del servei del Cementiri,
no obstant no ha promogut aquesta Modificació puntual del Pla General Metropolità de referència, ni
preveu promoure la posterior modificació del Pla Especial del Cementiri Roques Blanques, i que
aquesta Modificació puntual del Pla General Metropolità de referència respon a la condició necessària
que va establir la Comissió Territorial d’Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya per tramitar posteriorment una modificació posterior del Pla Especial del
Cementiri Roques Blanques.
Vist que de l’estudi d’aquesta Modificació puntual del Pla General Metropolità de
referència resulta la conclusió de que no afecta a la part fonamental del Pla Especial del Cementiri
Roques Blanques, segons consta a l’expedient, atès que la superfície destinada a sepultures (clau 25)
només disminueix en un 1,28%, i no es modifica el nombre de sepultures, consolidant la modificació
desviacions de detall sobre el Pla General Metropolità i/o sobre el Pla Especial del Cementiri Roques
Blanques.
Atès que als efectes de valorar aquesta Modificació puntual del Pla General
Metropolità de referència s’estima que fonamentalment dóna compliment a la condició establerta per la
Comissió Territorial d’Urbanisme, deixant per a la Modificació del Pla Especial del Cementiri Roques
Blanques la consolidació de part de les implantacions i modificacions més importants executades i/o en
projecte; segons consta a l’expedient.
Vist l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics en data 16 de gener de 2013,
que s’incorpora a l’expedient.
Vist que per acord de Ple celebrat en data 22 de juliol de 2011, 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.- Informar favorablement la proposta “B2012 de Modificació puntual del Pla
General Metropolità (PGM) Roques Blanques” en el terme municipal del Papiol, promoguda per
l’empresa Gestió Integral de Cementiris Nomber, S.L. i redactada pels senyors Blai Pérez i Jordi
Ramos, de l’empresa Arquitectes Associats, S.L.P., als efectes del compliment de l’article 85.5 del
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, modificat
per la Llei 3/2012, del 22 de febrer.
SEGON.- Fer constar que la Modificació puntual del PGM Roques Blanques (MPGM)
de referència està subjecta a avaluació ambiental, als efectes del compliment de la Llei 6/2009, de 29
d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes.
TERCER.- Fer constar que la Modificació puntual del PGM Roques Blanques (MPGM)
de referència està subjecta a l’elaboració d’un estudi d’avaluació de la mobilitat generada, als efectes
del compliment del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la
mobilitat generada.
QUART.- Comunicar el present acord a l’Ajuntament del Papiol, perquè en tingui
coneixement i als efectes previstos.
CINQUÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió del Ple que se
celebri.”
Sessió del 4 de febrer
k) Donar compte de l’Informe de fiscalització núm. 37/2012 de la Sindicatura de Comptes,
relatiu al romanent de tresoreria de l’exercici 2009.
“Atès que la Sindicatura de Comptes de Catalunya, com a òrgan fiscalitzador de la
gestió econòmica, financera i comptable del sector públic de Catalunya, emet informes d’acord amb les
funcions que li són encomanades per la Llei 18/2010, de 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes.
Atès que en data 25 de gener d’enguany, amb número d’entrada 350 del Registre
General d’aquest Consell Comarcal, la Sindicatura de Comptes ha fet arribar a aquesta entitat l’informe
de fiscalització núm. 37/2012 relatiu al romanent de tresoreria de l’exercici 2009 del Consell Comarcal
del Baix Llobregat, en compliment del que preveuen els articles 42.3 i 44.3 de la Llei 18/2010, de 7 de
juny, de la Sindicatura de Comptes, i l’article 42.1 del Reglament de règim interior de la Sindicatura de
Comptes, de 23 d’octubre de 2012.
Atès que l’objecte de l’informe de referència, inclòs en el Programa anual d’activitats
de la Sindicatura de Comptes, és la fiscalització de l’estat del romanent de tresoreria a 31 de desembre
de 2009 d’aquest Consell Comarcal, en concret:
- verificar que la informació i documentació comptable ha estat elaborada i es presenta conforme
als principis i normes comptables i pressupostàries que són d’aplicació.
- verificar el compliment de la legalitat aplicable.
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Atès que la Disposició Addicional Sisena de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de
mesures fiscals, financeres i administratives, disposa que els informes que emet la Sindicatura de
Comptes en la seva funció de fiscalització, un cop rebuts pels ens locals, s’han de sotmetre al
coneixement dels òrgans de govern d’aquests ens i n’ha de fer publicitat a llur seu electrònica
corporativa.
Vist que per acord de Ple celebrat en data 22 de juliol de 2012, 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.- Donar compte de l’informe de fiscalització núm. 37/2012 de la Sindicatura
de Comptes, relatiu al romanent de tresoreria de l’exercici 2009 del Consell Comarcal del Baix
Llobregat.
SEGON.- Publicar el present acord a la seu electrònica del Consell Comarcal del Baix
Llobregat.
TERCER.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se
celebri per a la seva ratificació.”
l)

Aprovar l’adhesió a la Xarxa de Serveis Locals d’Habitatge de la Diputació de Barcelona.

“Atès que el Consell Comarcal del Baix Llobregat disposa, des de l’any 1989, d’una
Oficina de Gestió i Assessorament per a la rehabilitació i adquisició d’habitatges, que ha estat
subvencionada per la Generalitat de Catalunya, ja sigui mitjançant convocatòria de subvencions o
mitjançant convenis entre el Consell Comarcal i el Departament de la Generalitat de Catalunya
corresponent.
Vist que per acord de la Junta de Govern de data 19 de novembre de 2012 es va
aprovar la subscripció d’una addenda de pròrroga del conveni de col·laboració subscrit amb l’Agència
de l’Habitatge de Catalunya relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge del Baix Llobregat per al primer
semestre l’any 2013 per a l’assessorament i la gestió dels serveis en matèria d’habitatge.
Atès que els serveis que s’han prestat des de l’inici han estat lligats a la rehabilitació
d’edificis i/o habitatges, gestió d’ajuts per a l’accés a habitatges i en general consultes relatives a
habitatge.
Vist que per acord de Ple en sessió celebrada el dia 16 de juliol de 2012 es va aprovar
l’adhesió del Consell Comarcal del Baix Llobregat al Protocol General del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015” de la Diputació de Barcelona.
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Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el dia 23 de febrer de 2012 va
aprovar, entre d’altres, la constitució de la Xarxa de Serveis Locals d’Habitatge com un conjunt de
municipis, empreses municipals i altres estructures locals que presten serveis d’habitatge (o que tenen
voluntat de prestar-los en un futur) de la província de Barcelona, que treballen de manera coordinada,
comparteixen iniciatives, objectius i mitjans i que reben el suport de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de
la Diputació de Barcelona; així com va aprovar el protocol de funcionament de la Xarxa de Serveis
Locals d’Habitatge que estableix els objectius i finalitats de la Xarxa, així com el procediment d’adhesió
a la mateixa.
Atès que fins ara els serveis prestats per l’ l’Oficina Local d’Habitatge han estat
sempre vinculats a les directrius emanades des de la Generalitat de Catalunya i el gruix de les tasques
desenvolupades es referien a la gestió dels expedients de rehabilitació d’edificis i/o d’habitatges; i que
en els dos darrers anys l’activitat de l’Oficina Local d’Habitatge ha descendit notablement atès que no
s’han obert convocatòries d’ajuts per part de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, centrant-se la
tasca en la gestió dels expedients en curs i en la gestió d’altres qüestions relatives a accés a
l’habitatge i informació genèrica relativa a ajuts i que la previsió a mig termini és que no surtin noves
convocatòries d’ajuts, segons consta a l’expedient.
Atès que la Diputació de Barcelona ha posat en marxa la Xarxa de Serveis Locals
d’Habitatge com a una eina al servei de les entitats locals que ofereixen serveis en matèria d’habitatge
i que malgrat que des de la Xarxa de Serveis Locals d’Habitatge no està prevista la subvenció als ens
locals, les seves finalitats i serveis oferts s’estimen com a útils i convenients per a les tasques de
l’Oficina Local d’Habitatge.
Atès que es valora com a molt interessant la disposició de les informacions emanades
de la Xarxa de Serveis Locals d’Habitatge i la participació en la comunitat formada pels diferents
“serveis d’habitatge” adherits i els serveis (formació, suport tècnic i jurídic) que s’en pot obtenir, i que la
pertinença a la Xarxa de Serveis Locals d’Habitatge no implica cap aportació econòmica per part
d’aquesta entitat; segons consta a l’expedient.
Vist l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics d’aquesta entitat en data 23 de
gener de 2013, que s’adjunta a l’expedient, proposant l’adhesió d’aquest Consell Comarcal a la Xarxa
de Serveis Locals d’Habitatge promoguda per la Diputació de Barcelona.
Vist que per acord de Ple celebrat en data 22 de juliol de 2012, 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’adhesió del Consell Comarcal del Baix Llobregat a la Xarxa de
Serveis Locals d’Habitatge promoguda per la Diputació de Barcelona.
SEGON.- Complir amb les finalitats i els compromisos de la Xarxa de Serveis Locals
d’Habitatge establerts en el Protocol de funcionament.
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TERCER.- Facultar a la Presidència d’aquesta entitat per a la signatura dels
documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord.
QUART.- Nomenar el Sr. Miquel Comino Haro en qualitat de representant polític,
interlocutor i responsable de la participació del Consell Comarcal del Baix Llobregat en la Xarxa de
Serveis Locals d’Habitatge a nivell polític.
CINQUÈ.- Nomenar al Sr. Alfredo Santín Pérez en qualitat de representant tècnic
interlocutor i responsable de la participació del Consell Comarcal del Baix Llobregat en la Xarxa de
Serveis Locals d’Habitatge a nivell tècnic.
SISÈ.- Comunicar el present acord a la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i
Activitats de la Diputació de Barcelona, perquè en tingui coneixement i als efectes.
SETÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se celebri
per a la seva ratificació.”
m) Aprovar la subscripció d’un conveni amb el Consorci de Turisme del Baix Llobregat i els
Ajuntaments de Castelldefels i Viladecans, de col.laboració en relació a l’Observatori de
Turisme.
“Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat va endegar l’Observatori Permanent
del Mercat de Treball del Baix Llobregat l’any 1993 amb l’objectiu principal d’aportar coneixements
sobre la realitat socioeconòmica de la comarca, amb informació actualitzada i comparativa, per orientar
les diferents fases d’execució de les polítiques actives d’ocupació i desenvolupament local.
Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat va impulsar l’any 2000 la creació del
Consorci de Turisme del Baix Llobregat com l’òrgan encarregat del desenvolupament turístic del Baix
Llobregat, recollint d’una banda la ferma voluntat dels ajuntaments de la comarca i per altra banda de
l’aposta d’altres administracions i associacions empresarials, vistos els potencials del territori en aquest
àmbit.
Atès que aquest Consell Comarcal l’any 2006, a partir del reconeixement i la utilitat
que els diferents agents locals, econòmics i socials implicats en el desenvolupament econòmic de la
comarca van donar als serveis de l’Observatori Permanent del Mercat de Treball del Baix Llobregat, va
decidir ampliar els àmbits temàtics d’anàlisi i, d’aquesta manera, crear un Observatori comarcal amb
una major diversificació d’àrees i aspectes temàtics a analitzar, per donar resposta a la nova realitat
més diversa, heterogènia i canviant que havien de fer front les diferents polítiques públiques orientades
al desenvolupament econòmic i social del nostre territori.
Atès que en aquest marc, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, a través d’aquest
Observatori Comarcal, va introduir com un nou àmbit d’anàlisi el turisme, tenint en compte que com a
activitat de serveis, el turisme és capaç de generar una important dinàmica de creació de llocs de
treball, i per fer-ho ha de comptar amb una elevada competitivitat de les empreses i dels productes.
Atès que durant l’any 2007 es va realitzar un estudi de viabilitat i definició de
l’Observatori de Turisme del Baix Llobregat, el qual va concloure amb la creació de l’Observatori de
Turisme d’àmbit comarcal com una eina imprescindible per aconseguir aquesta excel·lència de la
destinació i de les seves empreses, i que es va posar en marxa l’any 2008.
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Atès que l’objectiu d’aquest Observatori de Turisme del Baix Llobregat és disposar
d’una eina que generi informació no només quantitativa, sinó també qualitativa i estratègica d’utilitat
pels agents públics i privats de la comarca i que contribueixi a millorar les condicions de competitivitat
del sector del turisme a la comarca cobrint la demanda d’informació de qualitat d’aquest sector.
Atès que per a cobrir aquesta demanda d’informació, l’Observatori recull, tracta i
publica dades vinculades al sector del turisme de la comarca i analitza el seu mercat tant a nivell intern
(l’evolució i dinàmica del sector a la comarca) com extern (el paper i rellevància del mateix respecte a
la dinàmica econòmica de la comarca).
Atès que el Consorci de Turisme del Baix Llobregat és l’òrgan que articula la política
turística de la comarca, la seva planificació i el seu desenvolupament.
Atès que tant el Consell Comarcal com el Consorci de Turisme del Baix Llobregat han
treballat coordinadament en la creació d’aquest Observatori de Turisme del Baix Llobregat amb la
finalitat de disposar d’aquesta eina per al territori, i que l’existència d’aquest observatori ve
condicionada per la necessària col·laboració de tots els agents implicats del sector turístic tant públics
com privats.
Vist que per acord de la Junta de Govern d’aquesta entitat de data 17 de maig de
2010 es va aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb el Consorci de Turisme del Baix
Llobregat i el Consorci de Turisme de Castelldefels regulador de la participació en el desenvolupament
de l’Observatori de Turisme del Baix Llobregat per a contribuir a la millora d’anàlisi del sector turístic de
Castelldefels i del Baix Llobregat.
Atès l’interés del Consell Comarcal del Baix Llobregat, del Consorci de Turisme del
Baix Llobregat i dels Ajuntaments de Castelldefels i Viladecans en col·laborar amb l’Observatori de
Turisme del Baix Llobregat, segons consta a l’expedient.
Vist els informes emesos pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic
en data 30 de gener de 2013, que s’incorporen a l’expedient.
Vist que per acord de Ple celebrat en data 22 de juliol de 2012, 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 amb el Consorci de Turisme del Baix
Llobregat i els Ajuntaments de Castelldefels i Viladecans de col·laboració en relació a l’Observatori de
Turisme del Baix Llobregat, de conformitat amb les minutes de convenis que s’incorporen a l’expedient
i s’aproven simultàniament.
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SEGON.- Facultar a Il·lma. Sra. Lourdes Borrell Moreno, Vice-presidenta primera
d’aquesta entitat per a la signatura dels documents que siguin necessaris per a la formalització del
present acord.
TERCER.- Comunicar el present acord al Consorci de Turisme del Baix Llobregat i als
Ajuntaments de Castelldefels i Viladecans, 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.”
n) Aprovar la subscripció d’un conveni amb l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires i les
AMPAs del CEIP La Roureda i CEIP El Sastret, de col.laboració en el servei de transport
escolar no obligatori corresponent al curs escolar 2012-2013.
“Vist el conveni subscrit en data 26 de juliol de 1996, aprovat en sessió plenària
celebrada el 25 de juny del mateix any, entre aquesta entitat i el Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya l’objecte del qual és la delegació al Consell Comarcal del Baix Llobregat de
les competències quant a la gestió del servei de transport escolar i per a la gestió del servei escolar de
menjador i altres prestacions en matèria d’ensenyament.
Vist que la clàusula vuitena de l’esmentat conveni estableix que el Consell Comarcal, i
sempre en funció de les consignacions pressupostàries existents, podrà facilitar el servei escolar de
transport a alumnes que cursin el segon cicle d’educació infantil i que per necessitats d’escolarització
s’hagin de desplaçar a centres docents fora del seu municipi de residència i a alumnes
d’ensenyaments obligatoris que s’hagin de desplaçar a centres docents del mateix municipi però
distants del seu lloc de residència.
Atès que, amb la finalitat de prestar un millor servei de transport escolar a aquells
alumnes d’escolarització obligatòria però de trasllat no obligatori, aquest Consell Comarcal ha anat
subscrivint diferents convenis de col·laboració per a la prestació de l’esmentat servei.
Atès que per al present curs escolar 2012-2013 els criteris que ha fixat el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya són el següents:
a. Reduir l’aportació del Departament amb l’aportació que han de fer els usuaris del
transport no obligatori, aplicant-se l’import unitari que ha de recaptar el Consell Comarcal per a aquest
servei que queda establert entre un mínim d’1,5€ i un màxim de 4€ per alumne/a i dia de transport, que
el Consell Comarcal aplicarà en funció del cost del servei i del finançament que li sigui assignat pel
Departament.
b. En el cas del cobrament mínim, al 2n. germà se li assignarà un import d’1€ per dia i a
partir del 3r. germà, 0,5€ per dia. Per a d’altres imports, dins del interval indicat, es faran les reduccions
per germans de manera proporcional.
Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques
Socials en data 21 de gener de 2013, que s’incorpora a l’expedient.
Vist que per acord de Ple celebrat en data 22 de juliol de 2011, 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 de sengles convenis de col·laboració amb
l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires, i les AMPA’S del CEIP La Roureda i del CEIP La Vinya del
Sastret ambdós de Sant Esteve Sesrovires, en el servei de transport escolar no obligatori durant el
curs escolar 2012-2013; d’acord amb les minutes de convenis que s’incorporen a l’expedient i
s’aproven simultàniament.
SEGON.- Aprovar els següents imports que les esmentades entitats hauran d’aportar a
aquest Consell en el marc d’aquests convenis:
- Conveni amb l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires: 9.588,00€, d’acord amb el següent detall:
72 alumnes que són 1er germà/na.
30 alumnes que són el 2on germà/na
5 alumnes que són els “tercer germà/na”
1 alumne “quart germà/na”
Total

Cost €
1,50
1,00
0,50
0,50

dies
68
68
68
68

Import €
7.344,00
2.040,00
170,00
34,00
9.588,00

- Conveni amb l’AMPA del CEIP La Roureda: 1.155,00€, d’acord amb el següent detall:
5 alumnes que són 1er germà/na.
3 alumnes que són el 2on germà/na
Total

Cost €
1,50
1,00

dies
110
110

Import €
825,00
330,00
1.155,00

- Conveni amb l’AMPA del CEIP La Vinya del Sastret: 7.755,00€, d’acord amb el següent detall:
36 alumnes que són 1er germà/na.
15 alumnes que són el 2on germà/na
3 alumnes que són el 3er o 4t germà/na
Total

Cost €
1,50
1,00
0,50

dies
110
110
110

Import €
5.940,00
1.650,00
165,00
7.755,00

TERCER.- Facultar a la Presidència d’aquesta entitat per a la signatura dels
documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord.
QUART.- Comunicar el present acord a l’esmentat ajuntament i centres, perquè en
tinguin coneixement i als efectes.
CINQUÈ- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se
celebri.”
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o) Aprovar la subscripció de sengles convenis amb diferents AMPAs, relatius a la
utilització de places lliures del servei de transport escolar per part d’alumnes de
batxillerat pel curs 2012-2013.
“Atès que malgrat que el servei de transport d’alumnes d’educació no obligatòria no
forma part de l’àmbit d’aplicació del Decret 161/1996 en relació amb la viabilitat d’establir un servei de
transport compartit entre els alumnes d’educació secundària i de batxillerat.
Atès que el referit Decret, si bé no ho preveu, tampoc no ho prohibeix, i entenent que
per raons d’eficàcia en la prestació del servei ho aconsella, és possible el servei de transport compartit
entre els alumnes de secundària i de batxillerat.
Atès que el Consell Comarcal, a petició dels interessats i de mutu acord amb les
AMPA’S, ve subscrivint diversos convenis de col·laboració per a la prestació de l’esmentat servei, ja
que contribueixen a rendibilitzar el servei i a oferir un servei addicional, sempre i quan hi hagin places
lliures, no comporti que s’incrementi el nombre de rutes o de vehicles i no es modifiquin les parades ni
el recorregut; aplicant per aquests alumnes que emplenen només places sobrants el criteri fixat pel
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, que és d’1,50€ per dia de transport.
Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques
Socials en data 23 de gener de 2013, que s’incorpora a l’expedient.
Vist que per acord de Ple celebrat en data 22 de juliol de 2011, s’ha procedit, entre
d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a favor de la Junta
de Govern, i entre les que es troba la present.
Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels
següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la subscripció de sengles convenis de col·laboració amb les
AMPA’S de l’IES Lluís de Requesens de Molins de Rei, de l’IES Montserrat Colomer de Sant Esteve
Sesrovires i de l’IES Vall d’Arús de Vallirana, relatiu a la utilització de places lliures del servei de
transport escolar no obligatori per a alumnes de batxillerat pel curs escolar 2012-2013; d’acord amb la
minuta de conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament.
SEGON.- Aprovar els següents imports que les esmentades entitats hauran d’aportar
a aquest Consell en el marc d’aquests convenis:
- Conveni amb l’AMPA de l’IES Lluís de Requesens:
- Conveni amb l’AMPA de l’IES Montserrat Colomer:
- Conveni amb l’AMPA de l’IES Vall d’Arús: 9

1.860€
1.327,50€
75,00€

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.- Comunicar el present acord als esmentats centres, perquè en tinguin
coneixement i als efectes.
CINQUÈ- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se
celebri.”
p) Aprovar el pressupost per a l’any 2013 del servei comarcal de recollida selectiva de
vidre, paper, cartró i envasos lleugers a Sant Climent de Llobregat, així com l’aportació
de l’Ajuntament, en el marc del conveni de col.laboració subscrit en relació al mateix.
“Vist que per acord de la Junta de Govern de data 20 de febrer de 2012 es va
aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Climent de
Llobregat per a la prestació del servei comarcal de recollida selectiva de vidre, paper, cartró i
envasos lleugers, amb efectes des de l’1 de gener de 2012 fins al 31 de desembre de 2013.
Vist que la clàusula quinzena del referit conveni estableix una vigència des de l’1 de
gener de 2012 fins al 31 de desembre de 2013, amb possibilitat de pròrrogues expresses per períodes
bianuals.
Vist que la clàusula desena de l’esmentat conveni estableix que anualment, durant el
darrer trimestre, s’aprovarà el pressupost del servei i l’aportació del municipi de Sant Climent de
Llobregat per a l’any següent.
Vist l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics d’aquesta entitat en data 24
de gener de 2013, que s’adjunta a l’expedient.
Vist que per acord de Ple celebrat en data 22 de juliol de 2011, 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 pressupost per a l’exercici 2013 del servei comarcal de recollida
selectiva de vidre, paper, cartró i envasos lleugers a prestar en el municipi de Sant Climent de
Llobregat, que s’incorpora a l’expedient i que s’aprova simultàniament, amb el següent desglossament
i la distribució general de partides que s’indiquen:
Pressupost recollida
selectiva 2013
Fracció
VIDRE
PAPER CARTRÓ
ENVASOS

Conceptes Ingressos
ECOVIDRIO 2.489,21

Conceptes
Servei recollida

Despeses
1.562,29

ECOEMBES 3.628,70
ARSPCC
3.606,00
ECOEMBES 13.095,55

Servei recollida

8.193,24

Servei recollida

12.463,16
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Aportació
municipis
Total

1.271,47
24.090,94

Gestió servei

1.872,25
24.090,94

SEGON.- Aprovar l’aportació del municipi de Sant Climent de Llobregat corresponent a
l’any 2013 per a la prestació del servei comarcal de recollida selectiva de vidre, paper, cartró i envasos
lleugers per import de 1.271,47€.
TERCER.- Comunicar el present acord a l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat,
perquè en tingui coneixement i als efectes.
QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se celebri,
en virtut de l’acord de Ple aprovat en data 22 de juliol de 2011, de delegació de competències.”
q) Aprovar una modificació en la ruta OAD326 de transport escolar pel curs 2012-2013, així
com la corresponent actualització del contracte de servei subscrit amb l’empresa UTE
Autocares del Noreste SA - Autocares CER SA.
“Vist que per acord de la Junta de Govern d’aquesta entitat de data 3 de maig de 2010
es va aprovar l’inici de l’expedient per a l’adjudicació del contracte de servei de transport escolar a
centres docents d’ensenyament de la comarca del Baix Llobregat per als cursos escolars 2010-2011 i
2011-2012, amb la possibilitat de dues pròrrogues coincidint amb els cursos escolars de 2012-2013 i
2013-2014, així com el Plec de Clàusules Administratives particulars i econòmiques, i el Plec de
Prescripcions Tècniques, reguladors d’aquest contracte; i que per acord de la Junta de Govern de data
19 de juliol de 2010, es va aprovar adjudicar provisionalment els referits contractes, elevant-se a
definitiva per Decret de Presidència núm. 122/2010, de 27 d’agost.
Vist que per Decret de Presidència núm. 93/2012, de 5 de setembre, es va aprovar la
pròrroga per al curs escolar 2012-2013 i l’actualització dels corresponents contractes de servei de
transport escolar a centres docents d’ensenyament de la comarca del Baix Llobregat, així com
l’increment del cost del servei que es derivi de l’aplicació del 10% en concepte d’IVA sobre el cost total
de cada servei, que inclou el preu del transport i dels acompanyants, d’acord amb la legislació vigent.
Atès que, com és habitual amb l’inici de cada curs escolar i com a resultat de les
reunions mantingudes amb els Serveis Territorials del Baix Llobregat, amb els ajuntaments afectats i
amb els directors dels centres, aquest Consell Comarcal ha d’actualitzar i modificar per raons d’interès
públic les característiques dels serveis contractats en funció de les necessitats actuals.
Vist que l’article 6.3 del Decret 161/1996, de 14 de maig, pel que es regula el servei
escolar de transport, estableix que quant l’alumnat usuari del servei escolar de transport sigui alumnat
amb necessitats educatives especials derivades de disminucions greus o permanents, el nombre
d’acompanyants serà d’un/a per cada 15 alumnes, i que si aquest alumnat presenta deficiències
motrius que disminueixin la seva mobilitat, el nombre d’'acompanyants serà de dos/dues.
Atès que en la ruta OAD326 de l’Escola Municipal d’Educació Especial Virolai del
municipi de Cornellà de Llobregat, adjudicada a l’empresa UTE Autocares del Noreste, SA y Autocares
Cer, SA, en la que es transporten 14 alumnes, 3 dels quals van en cadira de rodes i 4 tenen greus
problemes de comportament i són molt dependents de l’adult, hi ha solament un acompanyant
contractat.
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Atès que en data de 13 de desembre de 2012 els Serveis Territorials van comunicar
que es valorés la possibilitat de contractar un monitor més, atesa la singularitat d’aquest alumnat.
Atès el que s’estableix en els Plecs de clàusules Administratives Particulars reguladors
de les licitacions de referència, el Consell Comarcal del Baix Llobregat podrà modificar, per raons
d’interès públic, les característiques del servei contractat, en els termes establerts a l’article 202 de la
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.
Atès que s’han produït variacions en les necessitats del servei de transport escolar
col·lectiu de la comarca, com és habitual a l’inici de cada curs escolar, i que per tant s’ha de procedir a
la modificació del contracte subscrit amb l’empresa UTE Autocares del Noreste, SA y Autocares Cer,
SA, d’acord amb l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques Socials
en data 22 de gener de 2013, que s’incorpora a l’expedient.
Vist que per acord de Ple celebrat en data 22 de juliol de 2011, 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 modificació del contracte subscrit amb l’empresa UTE Autocares
del Noreste, SA y Autocares Cer, SA per a la prestació del servei de transport escolar a centres
docents d’ensenyament de la comarca del Baix Llobregat per al present curs escolar 2012-2013, en el
sentit d’incorporar un/a monitor/a més a la ruta OAD326 de l’Escola Municipal d’Educació Especial
Virolai del municipi de Cornellà de Llobregat, el que suposa un increment de 35,60€/ dia a partir del dia
11 de febrer de 2013; quedant les condicions de la manera següent:
OAD326. ESCOLA MUNICIPAL D’EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI (Cornellà de Ll.)
ITINERARI MATI: Molins.- Sínies, 12 - S. Feliu. Ramón i Cajal, 20-22 - Sant Just Desvern. Parador (Rbla. Sant Just) –S. Joan
Despí. Av. Generalitat, 14 – Av. Generalitat 21 - Av. Barcelona/Francesc Macià –Cornellà de Llobregat. Av. Barcelona/Major –
Sant Joan Despí. Av. Barcelona/Marques de Monistrol – Pl. Espanya – Esplugues de Llobregat. Bruc, 40 – Cornellà de
Llobregat. EMEE Virolai .
ITINERARI TARDA: A l'inrevés de l'itinerari del matí.
HORARI D'ARRIBADA AL CENTRE: 9H
HORARI DE SORTIDA DEL CENTRE: 16,30H
KM EN UN SENTIT: 27
N. ALUMNES TRANSPORTATS: 14 (dels quals 3 van en cadires de rodes)
ACOMPANYANT/S: 2
VEHICLE ADAPTAT CONTRACTAT : 1 de 22 seients
APORTA: 1de 34.+(1+1)
EMPRESA ADJUDICATÀRIA:
PREU/DIA TRANSPORT:
PREU/DIA ACOMPANYANT:
IVA:
TOTAL SERVEI:

UTE AUTOCARES DEL NORESTE, SA Y AUTOCARES CER, SA
273,80 €
71,20 €
EXEMPT
345,00 €
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SEGON.- La present despesa anirà a càrrec de la partida pressupostària 324.22300
del pressupost previst per enguany.
L’existència de crèdits quedarà condicionada a l’actualització econòmica mitjançant la corresponent
addenda que cada curs signa aquest Consell Comarcal amb el Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya.
TERCER.- Facultar a la Presidència d’aquesta entitat per a la signatura de quants
documents siguin necessaris per a la formalització del present acord.
QUART.- Comunicar el present acord als Serveis Territorials, al centre afectat, així
com a l’empresa UTE Autocares del Noreste, SA y Autocares Cer, SA, pel seu coneixement i efectes.
CINQUÈ.- 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
22 de juliol de 2011.”
r) Aprovar una modificació en la ruta NO149 de transport escolar pel curs 2012-2013, així
com la corresponent actualització del contracte de servei subscrit amb l’empresa
Transports Generals d’Olesa SA.
“Vist que per acord de la Junta de Govern d’aquesta entitat de data 19 de juliol de
2010 es va aprovar l’inici de l’expedient per a l’adjudicació, mitjançant procediment negociat sense
publicitat, del contracte de servei de transport escolar a centres docents d’ensenyament de la comarca
del Baix Llobregat corresponent al lot 14 per als cursos escolars 2010-2011 i 2011-2012, amb la
possibilitat de dues pròrrogues coincidint amb els cursos escolars de 2012-2013 i 2013-2014, així com
el Plec de Clàusules Administratives particulars i econòmiques, i el Plec de Prescripcions Tècniques,
reguladors d’aquest contracte; i que per Decret de Presidència núm. 115/2010, de 2 d’agost, es va
aprovar adjudicar provisionalment el referit contracte a l’empresa Transports Generals d’Olesa S.A.U.,
elevant-se a definitiva per Decret de Presidència núm. 123/2010, de 27 d’agost.
Vist que per Decret de Presidència núm. 93/2012, de 5 de setembre, es va aprovar la
pròrroga per al curs escolar 2012-2013 i l’actualització del referit contracte, així com l’increment del
cost del servei que es derivi de l’aplicació del 10% en concepte d’IVA sobre el cost total de cada servei,
que inclou el preu del transport i dels acompanyants, d’acord amb la legislació vigent.
Atès que, com és habitual amb l’inici de cada curs escolar i com a resultat de les
reunions mantingudes amb els Serveis Territorials del Baix Llobregat, amb els ajuntaments afectats i
amb els directors dels centres, aquest Consell Comarcal ha d’actualitzar i modificar per raons d’interès
públic les característiques dels serveis contractats en funció de les necessitats actuals.
Atès que la ruta NO149 del CEIP La Roureda i del CEIP La Vinya del Sastret ambdós
del municipi de Sant Esteve Sesrovires, adjudicada a l’empresa Transports Generals d’Olesa S.A.U. i
en la que inicialment es transportaven a 51 alumnes amb un vehicle de 55 places, ara ha passat a
transportar un total de 30 alumnes, dels quals 23 són del CEIP La Vinya del Sastre i 7 del CEIP La
Roureda, el que suposa substituir el vehicle de 55 places per un de 30; reduint-se així el cost d’aquest
servei, que implica un estalvi diari de 66,17€, IVA inclòs, i de 6.352,90€, IVA inclòs, per la totalitat del
curs escolar.
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Atès el que s’estableix en els Plecs de clàusules Administratives Particulars reguladors
de les licitacions de referència, el Consell Comarcal del Baix Llobregat podrà modificar, per raons
d’interès públic, les característiques del servei contractat, en els termes establerts a l’article 202 de la
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.
Atès que s’han produït variacions en les necessitats del servei de transport escolar
col·lectiu de la comarca, com és habitual a l’inici de cada curs escolar, i que per tant s’ha de procedir a
la modificació del contracte subscrit amb l’empresa Transports Generals d’Olesa S.A.U., d’acord amb
l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques Socials en data 22 de
gener de 2013, que s’incorpora a l’expedient, i atès la línia de racionalització dels serveis que segueix
aquesta entitat per adequar-la a les demandes.
Vist que per acord de Ple celebrat en data 22 de juliol de 2011, 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 modificació del contracte subscrit amb l’empresa Transports
Generals d’Olesa S.A.U. per a la prestació del servei de transport escolar a centres docents
d’ensenyament de la comarca del Baix Llobregat per al present curs escolar 2012-2013, en el sentit de
substituir el vehicle de 55 places per un de 30 places en la ruta NO149 del CEIP La Roureda i del CEIP
La Vinya del Sastret ambdós del municipi de Sant Esteve Sesrovires, amb efectes retroactius del dia
28 de gener de 2013; quedant les condicions de la manera següent:
NO149. ESCOLA VINYA DEL SASTRET, ESCOLA LA ROUREDA (Sant Esteve Sesrovires)
ITINERARI MATI: S. Esteve Sesrovires. Ctra. de Piera Km. 1 Pou del Merli – Pou del Merli /Bastardas – Pou del
Merli/Romaní. St. Pau – Ctra. De Piera Km 2,4 (tornada) - Cruïlla Urbanització Can Bargalló – Ca n’Amat/Cadí – Ca
n’Amat/Montnegre - ESCOLA Vinya del Sastret - ESCOLA La Roureda.
ITINERARI TARDA: A l'inrevés de l'itinerari del matí.
HORARI D'ARRIBADA ALS CENTRES: ESCOLA Vinya de Sastret: 8,50H
ESCOLA La Roureda: 9,00H
HORARI DE SORTIDA DELS CENTRES: 16,30H
KM EN UN SENTIT: 12
N. D'ALUMNES TRANSPORTATS: Escola Vinya del Sastret 23 + Escola La Roureda 7 = 30
ACOMPANYANT/S: 1
N. VEHICLES CONTRACTATS: 1 de 30 places
APORTA: 1 de 36 + (1+1)
EMPRESA ADJUDICATÀRIA: TRANSPORTS GENERALS D’OLESA, S.A.
PREU/DIA TRANSPORT:
180,50 €
PREU/DIA ACOMPANYANTS:
28,35 €
TOTAL SERVEI:
208,85 €
TOTAL (IVA INCLÒS):
229,74 € a partir del 28 de gener de 2013
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SEGON.- Comunicar el present acord als Serveis Territorials, als centres afectats, així
com a l’empresa Transports Generals d’Olesa S.A.U., pel seu coneixement i efectes.
TERCER.- 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
22 de juliol de 2011.”
4.- Aprovar la renúncia dels consellers Sr. Ferran Garcés Montero, del grup del PSC-Coalició de
Progrés Municipal i Sr. Manuel Reyes López, del grup del Partit Popular, i sol.licitar a la Junta
Electoral la credencial de conseller comarcal pel Sr. David Castellar Millán i pel Sr. Sergio
Jiménez Cervera, com a primers suplents en la llistes respectives de membres electes.
“Vist l’escrit de renúncia, amb número d’entrada 369 del Registre General d’aquesta
entitat de data 25 de gener de 2013, del càrrec de conseller comarcal presentat pel Sr. Ferran Garcés
Montero del grup comarcal del Partit dels Socialistes de Catalunya–Progrés Municipal (PSC-PM).
Vist l’escrit de renúncia del càrrec de conseller comarcal presentat pel Sr. Manuel
Reyes López, del grup comarcal del Partit Popular.
Vista la instrucció de 19 de juliol de 1991 de la Junta Electoral Central que marca el
procediment a seguir en els casos de substitució de càrrecs representatius locals i la resta de la
normativa de règim local aplicable.
Per tot això, aquesta Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Acceptar la renúncia com a conseller comarcal del Sr. Ferran Garcés
Montero del grup comarcal del Partit dels Socialistes de Catalunya–Progrés Municipal (PSC-PM).
SEGON.- Acceptar la renúncia com a conseller comarcal del Sr. Manuel Reyes López,
del grup comarcal del Partit Popular.
TERCER.- Sol·licitar a la Junta Electoral Central, per cobrir les esmentades vacants,
l’expedició de les corresponents credencials a càrrec del primer suplent de la llista electoral comarcal
del Partit dels Socialistes de Catalunya–Progrés Municipal, Sr. David Castellar Millán, en substitució
del Sr. Ferran Garcés Montero; i del primer suplent de la llista electoral comarcal del Partit Popular, Sr.
Sergio Jiménez Cervera, en substitució del Sr. Manuel Reyes López.
QUART.- Comunicar aquest acord a la Junta Electoral Central als efectes de què
expedeixi credencials acreditatives de la condició de consellers comarcals electes a favor dels
candidats esmentats.”
5.- Ratificar diferents nomenaments al Ple del Consell Econòmic i Social.
Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu:
“Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat, en els articles 24 i ss. del seu
Reglament Orgànic, reconeix la figura del Consell Econòmic i Social (CES) com a òrgan de participació
i representació en matèria econòmico-social.
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Atès que el Consell Econòmic i Social des del 17 de desembre de 2007, a partir de la
modificació del seu reglament orgànic i de funcionament, que es va ratificar posteriorment en el Ple del
Consell Comarcal del Baix Llobregat de data 21 d’abril de 2008, va assumir les funcions de comissió
de seguiment del Pacte Territorial per al desenvolupament econòmic i l’ocupació del Baix Llobregat,
ens encarregat de concertar les actuacions, programes i projectes a desenvolupar a la comarca en
l’àmbit de la promoció econòmica i l’ocupació.
Vist que per acord de Ple, en sessió celebrada el 20 de desembre de 2010, es va
aprovar la constitució i l’adhesió del Consell Comarcal del Baix Llobregat a l’Acord de Concertació
Territorial per al Desenvolupament Econòmic Local del Baix Llobregat (ACT Baix).
Vist que l’ACT Baix va entrar en vigor el dia 1 de gener de 2011 en substitució del
Pacte Territorial per al Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació de la Comarca del Baix Llobregat; i
que està estructurat en dues esferes organitzatives diferenciades, una política i de govern, que tindrà
com a missió principal definir el model territorial i les estratègies a seguir, i una segona tècnica i de
gestió, que tindrà com a missió la definició i delimitació de les accions a desenvolupar segons el model
de territori definit per la primera.
Atès que es va acordar que aquesta primera esfera política i de govern recaigui sobre
el Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat, donat el seu paper de màxim exponent de la
concertació institucional a la comarca en matèria de desenvolupament econòmic i ocupació.
Atès que per tal de poder assumir aquesta nova funció en la sessió del Ple del Consell
Econòmic i Social celebrada el dia 21 de març de 2011 es va acordar modificar el seu reglament
orgànic i de funcionament per tal de poder canviar la seva composició, per donar entrada als
ajuntaments de la comarca, modificar els representants de les associacions empresarials, i definir les
noves funcions que se li atribueixen un cop assumeix l’esfera de govern del nou Acord de Concertació
Territorial per al desenvolupament econòmic local del Baix Llobregat; i que per acord del Ple del
Consell Comarcal del Baix Llobregat de data 18 d’abril de 2011 es va aprovar la modificació del
Reglament orgànic i de funcionament del Consell Econòmic i Social del Baix.
Vist que actualment formen part del CES, a més del propi Consell Comarcal,
Comissions Obreres (CCOO), Unió General de Treballadors (UGT), la Petita i Mitjana Empresa de
Catalunya (PIMEC) i els 30 ajuntaments de la comarca.
Vist el que disposen els articles sisè i onzè del Reglament Orgànic i de Funcionament
del Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat.
Vist que per acord de Ple, en sessions celebrades el 20 de febrer, el 21 de maig, el 16
de juliol, el 22 d’octubre i el 17 de desembre de 2012, es va ratificar el nomenament dels representants
de diferents entitats que formen part del Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat.
Vist que en sessió de la Comissió Executiva del CES celebrada el dia 19 de març de
2012, d’acord amb el que disposa l’article 7 del Reglament Orgànic i de Funcionament d’aquest ens, es
va aprovar la incorporació de noves entitats al Ple del Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat, les
quals disposen d’un membre que els representa i són les següents: l’Agència d’innovació – Innobaix, el
Consorci de Turisme del Baix Llobregat, el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, la Unió de
Pagesos, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Cambra de Comerç de Barcelona i l’Associació
Empresarial de l’Hospitalet i del Baix Llobregat (AEBALL) en representació de Foment del Treball
Nacional.
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Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic
d’aquesta entitat en data 7 de febrer de 2013, que s’adjunta, proposant la ratificació dels nomenaments
de les diferents entitats que formen part del Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat dins del Ple,
segons els acords que han estat notificats a aquest Consell Comarcal en data posterior al dia 17 de
desembre de 2012.
Per tot això, aquesta Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Ratificar el nomenament dels representants de les diferents entitats que
formen part del Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat i que a continuació es relacionen:
Ajuntament
Corbera de Llobregat

Membres del PLE
Titular: Èric Blanco Moragas

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat ha fet aquest nou nomenament per una modificació en la
designació dels seus representants polítics. Aquest ajuntament ja havia fet anteriorment un
nomenament de representants al CES, que es modifica amb aquesta nova comunicació rebuda en
data 14 de gener de 2013.
Entitat
AEBALL – Foment del treball nacional
Cambra de Comerç de Barcelona

Membres del PLE
Titular: Maria Rosa Fiol Fernández
Suplent: Maria Paz Fiol Fernández
Titular: Carles Guilera Poch
Suplent: Josep M. Gubern i Barceló

SEGON.- Comunicar el present acord a les entitats que formen part del Consell
Econòmic i Social del Baix Llobregat”.
Els presents aproven per unanimitat el present acord.
6.- Donar compte de l’Informe de fiscalització núm. 37/2012 de la Sindicatura de Comptes,
relatiu al romanent de tresoreria de l’exercici 2009 del Consell Comarcal.
“Atès que la Sindicatura de Comptes de Catalunya, com a òrgan fiscalitzador de la
gestió econòmica, financera i comptable del sector públic de Catalunya, emet informes d’acord amb les
funcions que li són encomanades per la Llei 18/2010, de 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes.
Atès que en data 25 de gener d’enguany, amb número d’entrada 350 del Registre
General d’aquest Consell Comarcal, la Sindicatura de Comptes ha fet arribar a aquesta entitat l’informe
de fiscalització núm. 37/2012 relatiu al romanent de tresoreria de l’exercici 2009 del Consell Comarcal
del Baix Llobregat, en compliment del que preveuen els articles 42.3 i 44.3 de la Llei 18/2010, de 7 de
juny, de la Sindicatura de Comptes, i l’article 42.1 del Reglament de règim interior de la Sindicatura de
Comptes, de 23 d’octubre de 2012.
Atès que l’objecte de l’informe de referència, inclòs en el Programa anual d’activitats
de la Sindicatura de Comptes, és la fiscalització de l’estat del romanent de tresoreria a 31 de desembre
de 2009 d’aquest Consell Comarcal, en concret:
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- verificar que la informació i documentació comptable ha estat elaborada i es presenta conforme
als principis i normes comptables i pressupostàries que són d’aplicació.
- verificar el compliment de la legalitat aplicable.
Atès que la Disposició Addicional Sisena de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de
mesures fiscals, financeres i administratives, disposa que els informes que emet la Sindicatura de
Comptes en la seva funció de fiscalització, un cop rebuts pels ens locals, s’han de sotmetre al
coneixement dels òrgans de govern d’aquests ens i n’ha de fer publicitat a llur seu electrònica
corporativa.
Vist que per acord de la Junta de Govern d’aquesta entitat en sessió celebrada el dia 4
de febrer de 2013 es va donar compte de l’esmentat informe.
Per tot això, aquesta Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Donar compte de l’informe de fiscalització núm. 37/2012 de la Sindicatura
de Comptes, relatiu al romanent de tresoreria de l’exercici 2009 del Consell Comarcal del Baix
Llobregat.
SEGON.- Publicar el present acord a la seu electrònica del Consell Comarcal del Baix
Llobregat.”
7.- Aprovar l’adhesió a l’associació Agrupació de Municipis Titulars de Servei de Transport Urbà
de la 2ª Corona Metropolitana de Barcelona (AMTU).
Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu:
“Atès que el Consell Comarcal del Baix Llobregat ha impulsat els darrers anys
diferents iniciatives orientades a la millora de mobilitat, entre les quals destaca la creació del Fòrum
Comarcal de la Mobilitat l’any 2008.
Atès que a l’inici de l’actual mandat aquesta entitat va acordar la creació d’una
Conselleria de Mobilitat per tal de donar un impuls més gran i una major visibilitat a les activitats
relacionades amb aquesta àrea, i que una de les seves prioritats és abordar la problemàtica
relacionada amb el transport públic urbà, especialment pel que fa als municipis no compresos en
l’àmbit de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Vist que l’associació Agrupació de Municipis Titulars del Servei de Transport Urbà de
la Regió Metropolitana de Barcelona (AMTU) és una entitat sense afany de lucre, que actualment
agrupa 55 municipis de la Regió Metropolitana de Barcelona, 10 dels quals són de la Comarca del Baix
Llobregat (Abrera, Cervelló, Corbera de Llobregat, El Papiol, Esparreguera, Martorell, Molins de Rei,
Sant Vicens dels Horts, Torrelles de Llobregat i Vallirana); així com els consells comarcals de l’Alt
Penedès, Garraf i Vallès Occidental.
Vist que l’AMTU té com a finalitat contribuir a la millora constant dels serveis públics
de transport col·lectiu que són de titularitat dels ens associats així com defensar els interessos dels
municipis associats, en especial els relacionats amb el transport públic i la mobilitat; per la qual cosa
articularà les eines de cooperació i col·laboració entre les administracions que en formen part, i amb
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altres institucions i organismes que també intervinguin en el transport públic mitjançant l'establiment
dels oportuns convenis en representació dels municipis associats, que requeriran en tot cas que siguin
ratificats per aquests per a la seva efectivitat; d’acord al que disposa l’article tercer dels seus estatuts
reguladors, aprovats per l’Assemblea General de l’entitat de data 5 d’octubre de 2007.
Vist que l’AMTU s’estructura en els següents òrgans: assemblea general, presidència i
vice-presidència, i comitè executiu, sent el primer l’òrgan suprem de l’associació en el qual cada
membre hi podrà tenir fins a dos representants però amb només un vot; d’acord amb el que preveu
l’article 6 dels estatuts de l’esmentada associació.
Atès que l’article 13 d) dels estatuts de la referida associació estableix, entre les
obligacions dels socis de l’AMTU, la de contribuir econòmicament al funcionament de l’entitat.
Vist el que disposa l’article 133 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Vist l’informe emès pel Tècnic Mobilitat i infraestructures d’aquesta entitat, en data 13
de febrer d’enguany, que s’adjunta a l’expedient.
Per tot això, aquesta Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar l’adhesió del Consell Comarcal del Baix Llobregat a l’associació
Agrupació de Municipis Titulars del Servei de Transport Urbà de la Regió Metropolitana de Barcelona
(AMTU).
SEGON.- Acceptar els estatuts de l’associació Agrupació de Municipis Titulars del
Servei de Transport Urbà de la Regió Metropolitana de Barcelona (AMTU).
TERCER.- Aprovar el pagament de la quota establerta per a l’any 2013 per import de
3.000€ (tres mil euros). La present despesa anirà a càrrec de la partida pressupostària 920 48909 del
pressupost previst per enguany.
QUART.- Designar el Sr. Joaquim Balsera García, President d’aquesta entitat, i el Sr.
Jordi Milà Egea, Conseller de Mobilitat d’aquesta entitat, com a membres representants d’aquest
Consell Comarcal a l’Assemblea General de l’AMTU.
CINQUÈ.- Facultar a la Presidència d’aquesta entitat per a la signatura dels
documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord.
SISÈ.- Comunicar el present acord a l’associació Agrupació de Municipis Titulars de
Servei de Transport Urbà de la Regió Metropolitana de Barcelona (AMTU), perquè en tingui
coneixement i als efectes.”
ANNEX
ESTATUTS DE L'ASSOCIACIÓ AGRUPACIÓ DE MUNICIPIS TITULARS DEL SERVEI DE TRANSPORT
URBÀ DE LA REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA - AMTU –
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TÍTOL PRELIMINAR
Atès que els ens locals es poden associar en organitzacions per a protegir i promoure llurs interessos comuns,
d'acord amb el que preveu la Llei municipal i del règim local de Catalunya en els seus articles 118 a 121, així
com el Decret 110/1996, que regula el règim de les organitzacions associatives d'ens locals de Catalunya, i,
supletòriament, la Llei 7/1997, de 18 de juny, d'associacions.
Atès que des de la seva creació el 1997, l’ Autoritat del Transport Metropolità (ATM) -consorci creat per la
Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona, l'Entitat Metropolitana del Transport i l’Administració
General de l’Estat- promou polítiques de foment, racionalització i inversió del transport públic en general; que les
seves activitats interessen a les ciutats que tenen transport urbà i que són a la Regió Metropolitana de
Barcelona (RMB); i que, per tant, és del tot convenient que aquestes ciutats s’organitzin per poder participar en
tot allò que els afecti prop de les institucions i les entitats que tenen a veure amb l’organització i la gestió del
transport públic de la RMB en general, i en especial l’ATM.
D'acord amb aquests antecedents, els ajuntaments de Granollers, Mataró, Rubí, Sabadell, Terrassa i Vilanova i
la Geltrú, situats a la 2a corona metropolitana, constituïts en comissió gestora, han propiciat la creació d'una
futura associació, l’Agrupació de Municipis Titulars del Servei de Transport Urbà de la Regió Metropolitana de
Barcelona -AMTU-, que es regeix per aquests Estatuts.
TÍTOL PRIMER
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Denominació i naturalesa social
L'associació s'anomena: AGRUPACIÓ DE MUNICIPIS TITULARS DEL SERVEI DE TRANSPORT URBÀ DE LA
REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA i les seves sigles són AMTU. Es constitueix sense afany de lucre i
amb personalitat jurídica pròpia, i es regirà pels presents Estatuts, pels acords adoptats pels seus òrgans i per
les disposicions reguladores del dret de les associacions i en tot allò no regulat expressament per l'esmentada
normativa, s'aplicaran les normes del Dret Administratiu.
Article 2. Administracions participants i àmbit territorial d'actuació
Els membres de l'AMTU són els municipis que la constitueixen, que figuren identificats a la Disposició Addicional
Primera, i aquells altres municipis que siguin també titulars de serveis públics de transport col·lectius i que
pertanyin a les comarques de la Regió Metropolitana de Barcelona o del Sistema d’Integració Tarifària de l’ATM,
i s'hi associïn en el futur. També podran ser membres de l’AMTU les Diputacions, els Consells Comarcals, altres
ens locals i les Autoritats Territorials de Mobilitat que ho desitgin, i exerceixin les seves competències en l’àmbit
de l’AMTU.
L'àmbit territorial de l'Associació és el territori dels seus membres.
Article 3. Fins de l'associació
L'AMTU té com a finalitat contribuir a la millora constant dels serveis públics de transport col·lectiu que són
titularitat dels ens associats, per a la qual cosa articularà les eines de cooperació i col·laboració entre les
administracions que en formen part, i amb altres institucions i organismes que també intervinguin en el transport
públic, mitjançant l'establiment dels oportuns convenis en representació dels municipis associats, que requeriran
en tot cas que siguin ratificats per aquests per a la seva efectivitat.
L'AMTU té també la finalitat de defensar els interessos dels municipis associats, en especial els relacionats amb
el transport públic i la mobilitat.
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Article 4. Durada de L'associació
La durada de l'AMTU és per temps indefinit.
Article 5. Domicili de l'Associació
La seu social de l'AMTU serà l’Ajuntament de Granollers (Plaça de la Porxada, 30), podent-se traslladar aquesta
seu a altres domicilis per acord del mateix òrgan.
TÍTOL SEGON
ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT
Article 6. Òrgans de l'associació
L'AMTU s'estructura en els òrgans següents:
a) L'Assemblea General
b) La presidència i la vicepresidència
c) El Comitè Executiu
Article 7. L'Assemblea General
1.

L'Assemblea General és l'òrgan suprem de l'associació, ostenta la seva màxima representació i està
integrada per la totalitat dels representants de les administracions associades. A aquests efectes,
s'entendrà que són representants de les administracions associades els respectius càrrecs electes que
actuïn per mandat d'aquelles. Les administracions associades podran tenir a l’Assemblea General fins a
dos representants; no obstant això, tindran només un vot.

2.

Els Membres de l'Associació, reunits en Assemblea legalment constituïda, decideixen els assumptes de la
seva competència.

3.

L'Assemblea General té les competències següents:

a) L'elecció i cessament del president, del vicepresident, i de la resta de membres que integraran el Comitè
Executiu, d'entre els representants que formen part l'Assemblea General, en ambdós casos.
b) Aprovar el pressupost anyal i la liquidació dels comptes anyals, així com adoptar els acords per a la fixació
de la forma i l'import de la contribució al sosteniment de les despeses de l'associació per part dels seus
membres; i aprovar la gestió realitzada pel Comitè Executiu.
c) Modificar, si escau, els presents Estatuts, donant-ne compte posteriorment als ens associats.
d) Acordar l'establiment de conveni d'adhesió i col·laboració amb altres entitats públiques i privades, així com
elegir-ne els representants.
e) Elaborar recomanacions i suggeriments de millora dels serveis públics de transport col·lectiu.
f)

Aprovar, si escau, el reglament de règim intern.

g) Ratificar o no els acords del Comitè Executiu pel que fa a l'acceptació de noves altes de socis, i la pèrdua
de la condició de soci.
h) Acordar la dissolució de l'Associació.
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4.

L'Assemblea General es reunirà en sessió ordinària, després de la convocatòria prèvia de la seva
presidència, almenys un cop l'any, i en sessió extraordinària sempre que sigui convocat per la presidència,
a petició del Comitè Executiu o a petició del 20% dels socis. En tots els casos la reunió de l'Assemblea és
convocada pel President, i la convocatòria, ha de contenir com a mínim, l'ordre del dia, el lloc, la data i
l’hora de la reunió.

5.

Presideix l'Assemblea General el president de l'AMTU. En cas d'impossibilitat d'aquest, la presidirà el
vicepresident.

6.

Actuarà de secretari el que ho sigui del Consell Executiu, o en cas d'impossibilitat d'aquest, qui designi la
Presidència.

7.

L'Assemblea General requerirà per constituir-se en primera convocatòria l'assistència de la majoria dels
membres. En cas què no s'arribi a aquest quòrum, es reunirà mitja hora més tard en segona convocatòria i
quedarà constituïda sigui quin sigui el nombre de socis presents.

8.

En sessió ordinària o extraordinària, podrà adoptar qualsevol classe d'acords que no siguin contraris a la
Llei, als Estatuts o als fins de l'AMTU. Els acords s'adoptaran per majoria simple de vots dels seus
membres presents o representats.

9.

Sense perjudici del paràgraf anterior, serà necessari el vot favorable de la majoria absoluta dels socis per
adoptar acords relatius a:
a)

Modificar, si escau, els presents Estatuts.

b)

Acordar l'establiment de conveni d'adhesió amb altres institucions públiques i privades.

c)

Designar i revocar els representants de l’AMTU en altres organismes.

d)

Aprovar, si escau, el Reglament de règim intern.

Article 8. La Presidència i la Vicepresidència de l'associació
1. Són atribucions de la presidència de l'AMTU:
a) Exercir l'alta direcció de l'AMTU.
b) Exercir la Presidència de l'Assemblea General i del Comitè Executiu i, conseqüentment, decidir l'ordre
del dia, convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions d'aquests òrgans.
c) Executar els acords adoptats per l'Assemblea General i el Comitè Executiu i vetllar pel seu
acompliment.
d) Subscriure en nom de l'AMTU els contractes i els convenis per a l'acompliment de les seves finalitats.
e) Qualsevol altra que li sigui assignada per l'Assemblea General o el Comitè Executiu.
2. El vicepresident actuarà en substitució del president en cas de delegació, vacant, absència o malaltia
d'aquest, i podrà exercir a més a més les atribucions que li hagi assignat l'Assemblea General o el Comitè
Executiu.
Article 9. El Comitè Executiu
1. El Comitè Executiu és l'òrgan permanent que representa i gestiona els interessos de l'AMTU, d'acord amb
les disposicions i les directrius de l'Assemblea General.
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a- El Comitè Executiu estarà format pel president, el vicepresident i un nombre màxim 14 vocals designats
per l'Assemblea General d'entre els seus membres, i procurant garantir la representació següent: Un
representant per cada municipi de població superior a 100.000 habitants; fins a sis representants entre els
municipis de 50.000 a 100.000 habitants; i fins a set representants pels de població inferior als 50.000
habitants.
b- Els municipis que resultin designats com a vocals hauran de nomenar un representant titular i un de
suplent.
c- L’Assemblea podrà establir rotacions bianuals en la representació dels municipis de cada segment, per a
donar una major participació als seus membres.
d- Per a optar a ser membre del Comitè Executiu caldrà presentar la corresponent candidatura a
l’Assemblea.
e- Assistirà també al Comitè Executiu el Director General, amb veu però sense vot.
2. És competència del Comitè Executiu:
a) Impulsar tot el procés de promoció, desenvolupament i participació.
b) Portar l'administració de la manera més àmplia que reconeguin les lleis.
c) Elaborar el pressupostos, els plans d'actuació i el programes d’activitats anyals; endegar estudis i
projectes, i atendre les propostes i aportacions dels membres.
d) Aprovar la contractació, inclosa la del personal, que pugui tenir l'AMTU, i la despesa en general, dins
les previsions pressupostàries.
e) Nomenar i rellevar el Director General de l’Associació, qui serà el responsable executiu del
funcionament ordinari i del compliment dels objectius i del programa anual; així mateix, ostentarà la
representació de l’associació que el Comitè Executiu li delegui, i podrà acordar i signar tot allò que el
Comitè Executiu li autoritzi.
f)

Sol·licitar i acceptar subvencions de les diferents administracions públiques, i acceptar donacions de
qualsevol tipus.

g) Acordar en primera instància l'acceptació de noves altes de socis, i la pèrdua de la condició de soci,
que en tot cas necessitaran la ratificació definitiva de l’Assemblea General.
h) Qualsevol altra que li sigui assignada per l'Assemblea General.
3. El Comitè Executiu requerirà per constituir-se la meitat més un dels seus membres, en primera
convocatòria; i en segona convocatòria, n’hi haurà suficient amb la presència d’un terç dels seus vocals. En
qualsevol cas serà necessària la presència del President i del Secretari, o de les persones que legalment
els substitueixin.
4. El Comitè Executiu es reunirà en sessió ordinària, amb la convocatòria prèvia de la presidència, almenys un
cop cada quatre mesos, i en sessió extraordinària sempre que sigui convocat per la presidència o a petició
d'un terç del nombre de membres d'aquell òrgan. En tots els casos caldrà efectuar la convocatòria per escrit
amb una antelació mínima de 5 dies. El president, per als casos que ho requereixin, podrà invitar altres
persones no consellers a les reunions, per tal que aportin informació relacionada amb els temes de l’ordre
del dia.
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5. En cas d’impossibilitat d’assistir a la reunió els membres del Comitè podran delegar en el President, o altre
membre, el seu vot; la presència física no es delegable. L’absència no justificada a 4 reunions del Comitè
Executiu comportarà la pèrdua de la condició de membre del mateix.
6. Els acords del Comitè Executiu s'adoptaran per majoria simple dels membres que assisteixin a la reunió. En
cas d’empat, el vot del president serà resolutori.
Article 10. Els càrrecs de secretari i tresorer
1.

El Comitè Executiu designarà, a proposta del President, un Secretari de l’ AMTU que s'encarregarà
d'aixecar les actes de les reunions dels òrgans col·legiats i dels acords adoptats, així com de custodiar la
documentació, de lliurar, quan escaigui, certificacions dels acords i també de portar els llibres de registre
dels socis i dels acords de l'associació.

2.

El secretari podrà ésser escollit entre els secretaris dels ens membres de l’Associació.

3.

El Comitè Executiu designarà un tresorer, qui exercirà les tasques de control i fiscalització de la gestió
econòmica, i de control pressupostari i de la comptabilitat.
TÍTOL TERCER
ELS MEMBRES DE L'AMTU

Article 11. Admissió de nous associats
1. Els membres de l'AMTU són els socis ordinaris, segons expressa l'article segon d'aquests estatuts.
2. Per a l'admissió de nous socis caldrà l'acord del Comitè Executiu; del qual posteriorment en donarà compte
a l'Assemblea General.
3. Tant per a l'admissió de nous associats com per a la pèrdua de la condició d'associat s'haurà d'estar al que
estableix l'article 15 del Decret 110/1996.
Article 12. Drets dels socis
1. Són drets dels socis:
a) Assistir a l’Assemblea General i exercir el dret a vot en la forma que preveuen aquests Estatuts.
b) Presentar-se a elecció i ser elegit President, Vicepresident, o membre del Comitè Executiu, així com
representar l’AMTU en altres institucions.
c) Rebre informació de les activitats socials i, en general, participar en la vida associativa.
d) Presentar propostes a l'Assemblea General.
e) Examinar l'estat de comptes i els llibres d'actes del Comitè Executiu i de l'Assemblea General.
Article 13. Obligacions dels socis
Tots els socis tindran les obligacions següents:
a)

Observar les normes establertes en aquests Estatuts i col·laborar en la consecució de les finalitats de
I'AMTU.
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b)

Acatar i acomplir els acords que adoptin, dins l'àmbit de la seva capacitat i competència, els òrgans de
l'associació.

c)

Contribuir al millor acompliment dels objectius de l'AMTU, amb l'esperit de col·laboració i participació
necessari.

d)

El socis hauran de contribuir econòmicament en el funcionament de l'AMTU, així com en aquelles
obligacions derivades dels convenis o acords aprovats per l’Assemblea General amb altres institucions. Si
no es compleix aquesta obligació, la condició de soci amb tots els seus drets resta suspesa fins que no es
posi al corrent en els pagaments que corresponguin.

Article 14. Pèrdua de la condició de soci
La condició de soci es perd:
a) Per baixa voluntària.
b) Per acord del Comitè Executiu en exercici de la potestat disciplinària, que serà ratificat pel Assemblea
General.
TÍTOL QUART
RÈGIM ECONÒMIC
Article 15. Patrimoni fundacional
L'associació no disposa de patrimoni en constituir-se.
Article 16. Pressupost
1. El pressupost anyal de l’AMTU serà confeccionat pel Comitè Executiu i serà sotmès a aprovació de
l'Assemblea General. L'exercici econòmic coincidirà amb l'any natural, llevat del primer que començarà el
dia de l'acte de constitució i finirà el 31 de desembre següent.
2. Anualment, dins dels quatre primers mesos de cada any, el president de l'AMTU, juntament amb el tresorer,
elaborarà els documents comptables corresponents, amb l'objectiu que puguin estar a la disposició dels
membres.
Article 17. Recursos econòmics
1. L'AMTU comptarà amb els recursos econòmics següents:
a)

Aportacions ordinàries o de funcionament de l'associació, que seran aprovades per l’Assemblea
General i que atendran al doble criteri d’una quantitat fixa per ciutat i una quantitat variable en funció
del seu nombre d’habitants.

b)

Aportacions extraordinàries o vinculades a projectes.

c)

Aportacions voluntàries, subvencions o donacions, si escau.

2. L'Assemblea General, en aprovar el pressupost anyal, podrà fixar les aportacions dels socis. Les
aportacions extraordinàries o vinculades a projectes s'aprovaran en cada cas.
3. En els comptes corrents o llibretes d'estalvi que puguin ser obertes han de figurar les signatures del
president, del director general, del secretari i del tresorer. Per disposar de fons n'hi haurà suficient amb la
signatura del president o la del director general, i la del tresorer.
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Article 18. Retribucions
Les persones que ostentin la representació dels associats exerciran els càrrecs a l'Assemblea General i al
Comitè Executiu gratuïtament; sense perjudici que se’ls pugui reemborsar un import que, en concepte de dietes
per desplaçaments, assistència i indemnitzacions, acordi el Comitè Executiu.
TÍTOL CINQUÈ
DISSOLUCIÓ DE L'ASSOCIACIÓ
Article 19. Dissolució de l'associació
L'associació es podrà dissoldre per acord de l'Assemblea General, i per les altres causes que preveu la llei, en
reunió convocada amb caràcter extraordinari amb aquesta finalitat. L'acord de dissolució requerirà la majoria de
tres quartes parts dels membres presents, que representin la majoria de socis de l'AMTU.
Article 20. Destí del patrimoni social
Un cop acordada la dissolució, el Comitè Executiu adoptarà les mesures adients, tant pel que fa a la destinació
dels béns i els drets de l'AMTU com a l'extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent, i tindran
preferència en l’execució d’aquestes accions les institucions amb les mateixes finalitats que l’AMTU i amb les
quals existissin convenis o acords. Els membres del Comitè Executiu esdevindran els liquidadors de
l’associació.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA
Són municipis membres constituents de l'Associació:
Ajuntament de Sabadell
Ajuntament de Terrassa
Ajuntament de Mataró
Ajuntament de Manresa
Ajuntament de Rubí
Ajuntament de Granollers
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Ajuntament de Vic
Ajuntament d'Igualada
Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Ajuntament de Sitges
Ajuntament de Parets del Vallès
Ajuntament de Caldes de Montbui
Ajuntament de Cardedeu
Ajuntament de Lliçà d’Amunt
Ajuntament d'Abrera.
Són també municipis membres de l’Associació:
Ajuntament de Vallirana
Ajuntament de Castellbisbal
Ajuntament de Molins de Rei
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Ajuntament de La Roca del Vallès
Ajuntament de Vilanova del Vallès
Ajuntament de Santa Maria de Palautordera
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Ajuntament d’Esparreguera
Ajuntament de Mollet del Vallès
EMD de Valldoreix
Ajuntament de Sant Celoni
Ajuntament de Castellar del Vallès
Ajuntament de Barberà del Vallès
Ajuntament de Vilassar de Mar
Ajuntament de Pineda de Mar
Ajuntament de l’Ametlla del Vallès
Ajuntament de Vacarisses
Ajuntament de Viladecavalls
Ajuntament de La Pobla de Claramunt
Ajuntament de Martorell
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
Ajuntament de Matadepera
Ajuntament de Blanes
Ajuntament de Calella
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
Ajuntament de Corbera de Llobregat
Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts
Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana
Ajuntament del Papiol
Ajuntament de Cabrera de Mar
Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor
Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres
Ajuntament de Lliçà de Vall
Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia
Ajuntament del Masnou
Ajuntament de Torrelles de Llobregat
Ajuntament de Bigues i Riells
Ajuntament de Teià
DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA
En tot allò que no resti expressament previst en aquests Estatuts, s'aplicarà la normativa sobre règim local.

El Sr. President dóna la paraula al Sr. Jordi Milà, conseller del partit comarcal d’Esquerra Republicana
de Catalunya i Vice-President, que diu:
Bona tarda a tothom, com be sabeu a l’últim Fórum de la Mobilitat que es va fer aquí al Consell
Comarcal, vam proposar la creació de dos grups de treball, que ara rendiré comptes de com estan
anant, i on bàsicament volíem involucrar els actors importants en el tema de mobilitat i transport en el
Baix Llobregat. Però ens en faltava un, que era l’AMTU, i vam començar els passos per arribar a un
acord amb ells, perquè l’AMTU és una realitat de la comarca; és cert que hi ha municipis que perquè
pertanyen a l’Àrea no hi són, però hi ha altres municipis que estan a fora de l’Àrea i pertanyen a
l’AMTU.
Són una gent molt experta en el tema de mobilitat i amb això fem bé en incorporar-los als grups de
treball. Breument, en els grups de treball dir-vos que estem intentant tancar el tema del grup de
transport urbà, en un intent d’aglutinar esforços entre municipis que estaven afectats per les retallades
que tots hem de fer a cada municipi pel tema del bus urbà, per veure si som capaços de trobar algun
tipus de sinèrgies per poder tirar endavant aquest servei als diferents municipis.
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La Generalitat i l’Àrea hi estan disposats a col·laborar amb nosaltres, i amb la incorporació de l’AMTU
ja tindríem tancat el nucli d’experts que ens pot donar suport amb això.
Aquest matí s’ha constituït el grup de treball interurbà amb PTP, Comissions Obreres, U.G.T., Pimec
Cambra, el Centre d’Estudis del Baix Llobregat i el Consell Comarcal, bàsicament aquí estem parlant
d’un grup que tindrà dues grans vessants, una més ideològica sobre el model de construcció
d’infraestructures al Baix Llobregat, i en conseqüència al país també, i una segona de definir polítiques
o proposar polítiques de millora de l’eficiència del transport interurbà molt orientades a les persones
que viuen al Baix Llobregat per millorar el seu ús.
Hem començat aquest mati i així tenim una periodicitat de quinze dies i esperem tenir conclusions en
tres mesos com a molt tard.
Els presents aproven per unanimitat el present acord.
8.- Aprovar el I Decàleg per a l’eliminació de la violència masclista al Baix Llobregat.
Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu:
“Vist que en data 18 de desembre de 2006, el Ple del Consell Comarcal va aprovar la
creació del Consell de Dones del Baix Llobregat i el seu reglament de funcionament, i que en data 7 de
març de 2007 es va constituir.
Vist que el Consell de les Dones del Baix Llobregat actua com un òrgan adscrit al
Consell Comarcal del Baix Llobregat i funciona com a consell de participació de les dones de la
comarca amb la finalitat d’impulsar polítiques d’igualtat de gènere a la comarca, amb la col·laboració
dels 30 ajuntaments, els sindicats i patronals més representatius de la comarca, la Federació de Dones
per la Igualtat del Baix Llobregat, la Diputació de Barcelona i l’Institut Català de les Dones.
Vist que per acord de la Junta de Govern de data 20 de desembre de 2010 es va
aprovar el “II Pla Transversal de Polítiques de Dones del Baix Llobregat per al període 2011-2014”, on
es destaca la lluita contra la violència masclista a la comarca entre els seus eixos de treball i línies
estratègiques.
Atès que les polítiques públiques adreçades a eradicar la violència masclista són un
dels principals punts d’actuació dels ajuntaments de la comarca, i que aquestes es caracteritzen per la
implicació de les entitats de dones, que són un element clau per a prevenir i atendre a les víctimes de
violència masclista.
Vist que des del Consell de les Dones del Baix Llobregat s’ha treballat en els darrers
anys mitjançant comissions de treball que han consensuat metodologies de treball i actuacions
conjuntes, unes de les més rellevants han estat la creació del Servei d’Informació i Assessorament a
Dones Comarcal per als municipis de menys de 20.000 habitants, i la unificació de la campanya
comarcal contra la violència masclista.
Vist que en els mesos d’octubre i novembre de 2012 s’ha realitzat un treball amb els
ajuntaments i expertes de violències per tal d’elaborar el Decàleg per a l’eliminació de la violència
masclista de manera consensuada i participativa.
Atès que l’objectiu del decàleg és visibilitzar els diferents tipus de violència i els
principals aspectes que cal afrontar per tal d’eradicar aquesta lacra social que afecta nombroses dones
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pel fet de ser dones, rebutjant la violència masclista de manera ferma i consensuada amb un únic
document, al qual podran adherir-se totes aquelles entitats, administracions i organitzacions tant de la
comarca com de fora.
Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques
Socials en data 4 de desembre de 2012, que s’incorpora a l’expedient, proposant l’aprovació per
aquesta entitat del I Decàleg per a l’eliminació de la violència masclista al Baix Llobregat.
Per tot això, aquesta Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar el Decàleg per a l’eliminació de la violència masclista al Baix
Llobregat, promogut pel Consell de les Dones del Baix Llobregat; d’acord amb el document del
Decàleg que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament com a part d’aquest acord.
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.- Donar trasllat d’aquest acord als ajuntaments de la comarca sol·licitant la
seva aprovació.
QUART.- Comunicar el present acord als ajuntaments de la comarca, a les entitats i
associacions de dones, a la Diputació de Barcelona, a l’Institut Català de les Dones, als consells
comarcals, a les universitats i entitats representatives de dones a nivell provincial i autonòmiques, així
com en l’àmbit educatiu i professionals vinculats amb l’àmbit de la igualtat d’oportunitats de les dones,
les quals podran adherir-se mitjançant formulari al web del Consell de Dones del Baix Llobregat,
perquè en tinguin coneixement i als efectes.”
ANNEX
DECÀLEG PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA Baix Llobregat
La Llei catalana 5/2008 del dret de les dones a eradicar la violència masclista parteix de la premissa que els
drets de les dones són drets humans. La violència masclista és una greu vulneració d’aquests drets i un
impediment perquè les dones puguin assolir la plena ciutadania, l’autonomia i la llibertat (preàmbul, 1), per tant
la violència masclista s’ha de tractar com una violació dels drets humans i un atemptat contra la llibertat i la
dignitat de les persones.
La llei alhora estableix la definició de “violència masclista”, tot indicant que “el masclisme és el concepte que de
forma més general defineix les conductes de domini, de control i d’abús de poder dels homes sobre les dones i
que, alhora, ha imposat un model de masculinitat que encara és valorat per una part de la societat com a
superior” (preàmbul, 1).
D’acord amb l’article 3 de la mateixa llei 5/2008, s’entén per violència masclista la que “s’exerceix contra les
dones com a manifestació de la discriminació i de la situació de desigualtat en el marc d’un sistema de relacions
de poder dels homes sobre les dones i que, produïda per mitjans físics, econòmics o psicològics, incloses les
amenaces, les intimidacions i les coaccions, tingui com a resultat un dany o un patiment físic, sexual o
psicològic, tant si es produeix en l’àmbit públic com en el privat”.
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I a l’article 5 trobem definits els àmbits en els quals es pot manifestar la violència masclista:
Primer. Violència en l’àmbit de la parella: consisteix en la violència física, psicològica, sexual o econòmica
exercida contra una dona i perpetrada per l’home que n’és o n’ha estat el cònjuge o per la persona que hi té o hi
ha tingut relacions similars d’afectivitat.
Segon. Violència en l’àmbit familiar: consisteix en la violència física, sexual, psicològica o econòmica exercida
contra les dones i les menors d’edat en el sí de la família i perpetrada per membres de la mateixa família, en el
marc de les relacions afectives i dels lligams de l’entorn familiar. No s’hi inclou la violència exercida en l’àmbit de
la parella, definida en l’apartat primer.
Tercer. Violència en l’àmbit laboral: consisteix en la violència física, sexual o psicològica que es pot produir en
el centre de treball i durant la jornada laboral, o fora del centre de treball i de l’horari laboral si té relació amb la
feina.
Quart. Violència en l’àmbit social o comunitari.
Cinquè. Qualsevol altres formes anàlogues que lesionin o siguin susceptibles de lesionar la dignitat, la integritat
o la llibertat de les dones.
La violència masclista en el context social actual
La violència masclista afecta a tothom, i és per això que la implicació de tots els àmbits socials, culturals,
polítics, educatius, esportius... és clau per encarar la lluita per a la seva eradicació.
Els poders públics han de treballar per evitar que els efectes de la crisi repercuteixin de manera doble en la gran
majoria de les dones de la comarca del Baix Llobregat i de tot el territori: ja sigui perquè elles en són les
principals perjudicades per l’actual situació del treball i l’atur, de la salut, del nivell adquisitiu, o perquè pateixen
directament els buits i el desmantellament de l’estat del benestar.
D’altra banda, enfront les argumentacions o els comentaris que volen justificar, legitimar o entendre la violència
masclista com a conseqüència de l'actual crisi, s’han d’oposar respostes clares basades en els drets de les
dones per tal d’impedir retrocessos ideològics, amb la conseqüent pèrdua dels avanços socials adquirits,
maltractaments i abusos vers les dones.
En aquest sentit, elaborem els següents principis en forma de decàleg,
1.

S’ha d’instar a tots els partits polítics que signin un acord de mínims per tal que les politiques de dones
i d’igualtat de gènere no es vegin afectades per les retallades, molt especialment en els programes de
prevenció, en els serveis especialitzats i en general en tot allò que la Llei 5/2008 del dret de les dones a
eradicar la violència masclista preveu com a obligatori per als Poders Públics.
Alhora també cal instar als poders públics perquè vetllin per l’aplicació efectiva d’aquesta Llei.

2.

S’ha de requerir el compromís i la responsabilitat de les empreses de mitjans de comunicació perquè
informin sobre la violència masclista, tenint en compte les “Recomanacions sobre el tractament de la
violència masclista als mitjans de comunicació”, elaborades l’any 2004 i actualitzades el 2009, per
treure a la llum pública un problema social i per evitar que quedi relegat a l’àmbit privat. S’ha de fer una
anàlisi continuada sobre com s’informa i vetllar pel compliment de les esmentades recomanacions.
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3.

S’ha de tenir present la força de les Xarxes socials I les TIC per utilitzar-les com a eines per treballar la
prevenció, la sensibilització contra la violència masclista i divulgar experiències positives de participació
i avanços socials en matèria de gènere.

4.

S’ha de garantir fonamentalment la continuïtat dels Serveis d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) a
nivell local, les línies d’atenció telefònica o altres recursos al servei de les dones en situació de
violència masclista. Alhora també s’han d’incorporar en l'Observatori de la violència indicadors d’atenció
dels SIADs per contribuir a fer visibles els casos en què se superen les situacions de violència.

5.

S’han d’actualitzar els circuits locals i comarcals en base als àmbits de la violència masclista definits en
la Llei: violència en l’àmbit de la parella, violència en l’àmbit familiar, violència en l’àmbit laboral i
violència en l’àmbit social o comunitari.

6.

S’han d’incorporar en les polítiques d’atenció a les dones en situació de violència en l’àmbit de la
parella o de la família, a les filles i fills d’aquestes dones.
Alhora també s’han de promoure els serveis d’atenció especialitzada per a joves que pateixen o són
susceptibles de patir dinàmiques d’abús o violència.

7.

S’ha d’incorporar la lluita contra la mutilació genital femenina i contra el matrimoni forçat en els
Protocols d’actuació contra la violència masclista, ja sigui a nivell local, comarcal o nacional.

8.

S’han de crear mecanismes d’implicació i participació de tots els sectors socials, i molt especialment de
la població jove com a mesura de prevenció de conductes violentes; tenint en compte la participació
activa d’aquest sector en les campanyes de sensibilització i promovent la utilització dels materials de
prevenció amb continguts pensats i creats per i per al jovent.
Alhora també s’ha d’incentivar, mantenir, posar en valor i donar suport, en els centres educatius,
iniciatives i mesures preventives de les desigualtats de gènere i de la violència vers les dones.

9.

S’han d’activar els recursos necessaris per portar a terme els programes i plans de prevenció i detecció
precoç de la violència masclista gestionats des de les administracions locals i /o supralocals.
Alhora també s’ha de dotar a les dones de totes les eines i materials de conscienciació i formació per
prevenir qualsevol forma de violència pel sol fet de pertànyer al gènere femení. A tal efecte s’ha de
crear una base de dades de professionals i/o entitats dedicades a impartir tallers especialitzats.

10.

S’ha de continuar treballant per eradicar la causa principal de la violència masclista que és l’estructura
de la societat patriarcal, i desmitificar la pretesa superioritat genètica masculina.

El Sr. President dóna la paraula a la Sra. Maria Soler, portaveu del grup comarcal del PSC-CPM, que
diu:
Es tracta d’un text que em sembla del que ens en podem sentir orgullosos tots plegats, en realitat és
una declaració de principis del Baix Llobregat en contra de la violència de gènere. És el resultat d’un
treball compartit i conjunt per part del Consell de les Dones, per part dels tècnics i tècniques dels
ajuntaments de la comarca, per part dels ajuntaments, per part també de les associacions de dones
que també han participat de manera molt directa, i de totes les persones professionals d’aquesta
comarca en la detecció, la prevenció i la lluita en contra de la violència masclista.
Són deu punts, és una declaració de principis en deu punts que es poden resumir en tres
fonamentalment:
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Primer: el rebuig ferm de la comarca en contra de la violència contra les dones, en contra de la
violència masclista, rebuig ferm, directe, per part del Consell Comarcal inicialment.
Segon: posar sobre la taula i visibilitzar tots els tipus de violències que es poden exercir contra les
dones, que no només des d’un tipus o el més visible, sinó que n’hi han moltes i les microviolències són
veritablement importants, les que s’exerciten sobre les dones i sobre les nenes també i d’això se’n
parla en el decàleg.
I tres, instar els poder públics perquè en aquesta època d’austeritats i retallades doncs no redueixin la
inversió pública en matèria de preservació, de detecció, de lluita en contra de la violència.
Fonamentalment són aquest tres grans punts resumint, un decàleg de deus punts que em sembla que
és una declaració de principis i ens em podem sentir orgullosos i la idea del Consell de les Dones seria
poder-ho transmetre als diferents ajuntaments de la comarca per tal de que també el poguessin fer seu
i d’aquesta manera tota la comarca fes un sol crit, un sol clam en contra de la violència masclista.
Els presents aproven per unanimitat el present acord.
9.- Aprovar l’actualització de les aportacions als grups polítics comarcals i les assignacions per
sessió als i les membres del Plenari, així com de les retribucions dels consellers i conselleres
amb dedicació exclusiva o parcial.
Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu:
“Atès que de conformitat amb l’article 21 del Reglament Orgànic Comarcal es podrà
fixar una aportació econòmica per sufragar les despeses de funcionament dels grups polítics
comarcals, essent el criteri per a la determinació de la quota l’establiment d’una quantitat mínima per
grup més un altre quantitat proporcional als nombres de consellers que serà determinada pel Ple.
Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de 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 de dedicació parcial així com també respecte als consellers o conselleres que no exerceixin els seus
càrrecs en règim de dedicació exclusiva ni dedicació parcial a percebre assistència i indemnitzacions
en la quantia que acordi el Ple.
Vist que per acord de Ple d’aquesta entitat en sessió celebrada el dia 22 de juliol de
2011 es va establir per a cada grup polític comarcal representat al Consell Comarcal una quota fixa
anual de 6.840€/any i va atorgar addicionalment a cada grup polític comarcal una quota anual de
6.840€/any per cada Presidència o Vice-Presidència que ostenti, així com una quota anual de
2.280€/any per cada conseller o consellera integrat al mateix; així mateix es va fixar per a tots els
consellers i conselleres que no tinguin dedicació exclusiva ni dedicació parcial una assignació de
142,50€ per assistència efectiva a cada sessió de Ple, Junta de Govern i Junta de portaveus, i una
assignació al President de 770€ per sessió.
Vist que per acord de Ple d’aquesta entitat també de data 22 de juliol de 2011 es va
aprovar la dedicació exclusiva o parcial de determinats consellers i conselleres, així com les
retribucions a percebre per aquestes activitats.
Atès que l’actual context econòmic de contenció de despesa pública ha comportat que
s’han reduït de forma considerable les previsions d’ingressos d’aquest Consell Comarcal, cal reduir les
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despeses i repartir els esforços entre tots els integrant d’aquesta entitat per tal de mantenir l’equilibri
pressupostari.
Vist l’informe emès per la Coordinadora del Serveis Centrals i la Responsable del
Departament de Recursos Humans d’aquesta entitat, en data 11 de febrer d’enguany, que s’adjunta a
l’expedient.
Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc conferides
proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Establir per cada grup polític comarcal representat al Consell Comarcal una
quota fixa anual de cinc mil vuit-cents trenta-quatre euros amb cinquanta-dos cèntims (5.834,52€ ).
SEGON.- Atorgar addicionalment a cada grup polític comarcal una quota fixa anual de
cinc mil vuit-cents trenta-quatre euros amb cinquanta-dos cèntims (5.834,52€) per cada Presidència o
Vice-Presidència que ostenti, així com una quota anual de mil nou-cents quaranta-quatre euros amb
deu cèntims (1.944,10€) per cada conseller o consellera integrant al mateix
TERCER.- Aquesta quantia anual es lliurarà amb periodicitat trimestral, al compte que
a l’efecte facilitin els grups polítics comarcals mitjançant els seus respectius portaveus.
QUART.- Fixar per a tots els/les consellers i conselleres que no tinguin dedicació
exclusiva ni dedicació parcial una assignació de cent trenta-dos euros amb cinquanta-tres cèntims
(132,53€) per assistència efectiva a cada sessió de Ple, Junta de Govern i Junta de portaveus.
Aquestes quantitats es faran efectives de forma trimestral. L’assignació del President serà de 716,10€
per cada sessió.
CINQUÈ.- Aprovar les retribucions per als/les consellers i conselleres amb dedicació
exclusiva o dedicació parcial amb les següents quantitats brutes anuals:
Dedicació exclusiva: 32.991,24 €
Dedicació parcial: 15.835,80 €
SISÈ.- Notificar el present acord als Portaveus dels diferents grups polítics comarcals
per al seu coneixement i efectes, i als serveis economicoadministratius de l’entitat per a la seva
immediata execució, amb efectes retroactius des del mes de gener d’enguany, substituint les quantitats
previstes anteriorment.”
El Sr. President dóna la paraula al Sr. David Parada, portaveu del grup comarcal de Plataforma per
Catalunya, que diu:
El nostre vot serà en contra, ja em sembla bé que es facin aquestes reduccions dels imports per
l’assistència al Plenari, però ja que no hem pogut votar el punt de l’actualització de les retribucions
dels assessors, volem mostrar amb el nostre vot en contra que creiem que aquests assessors no
tenen una representativitat real de les necessitats del Consell Comarcal, sinó fruit d’un acord polític
que han pres els grups del Govern d’aquest Consell Comarcal, per tant nosaltres creiem que hi ha
moltes més reduccions que es poden fer, sobre tot polítiques, també podríem parlar de les
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dedicacions i per tant amb aquest acord del Plenari nosaltres mostrem el nostre vot contrari per
aquests motius que he comentat abans.
A continuació Intervé la Sra. Mª José Díaz, consellera del grup comarcal del Partit Popular, que diu:
El Partido Popular votará a favor, no obstante si que creemos que la reducción que proponen, y
teniendo en cuenta la situación de crisis actual tal y como ustedes dicen en su resolución o en su
propuesta, debería ser mayor. Consideramos que la partida adicional que corresponde a los grupos
por presidencia y vicepresidencia que ostentan debería eliminarse, nosotros seremos coherentes
puesto que en su día cuando se aprobó nosotros votamos a favor, pero no obstante creemos que hay
muchas partidas a nivel político que se pueden todavía reducir.
Els presents aproven per majoria absoluta el present acord amb el vot a favor dels
membres presents dels grups comarcals del PSC, CIU, IC, ERC i PP, i el vot en contra del
representant del grup comarcal de Plataforma per Catalunya.
10.- Precs i preguntes.
El Sr. President dóna la paraula a la Sra. Mª José Díaz, consellera del grup comarcal del Partit
Popular, que diu:
Seguramente voy a hacer un ruego que no es muy usual, pero si que me gustaría que constara,
puesto que al principio no he estado, y es que Luís Ortega y Manuel Reyes no han podido venir por
cuestiones personales.
Tot seguit, es dóna compte de l’existència d’un punt que, no essent inclòs a l’ordre del dia, seria
convenient de tractar per la seva urgència, per la qual cosa s’acorda, per unanimitat, declarar-lo
d’urgència, de conformitat amb el que disposa l’article 51 del Reial Decret Legislatiu 781/86, de 18
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les Disposicions Legals vigents en matèria de Règim Local, i
es passa a tractar el següent assumpte:
11.- Resolució del Consell Comarcal del Baix Llobregat en relació al retard fins el 2016 de la
posada en marxa de la L9 de metro a l’eroport Barcelona-El Prat
Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu:
“Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat s’ha pronunciat en diverses ocasions
sobre la baixa inversió de l’Estat en infraestructures de mobilitat i transport públic a la comarca en el
període 2011-2013; recordem que les obres de la variant de Vallirana, el pont de connexió A2-AP7 a
Sant Andreu de la Barca, el túnel de la B40 a Abrera i el pont de connexió B23-C32 a Sant Boi de
Llobregat es troben aturades, que els pressupostos generals de l’Estat de 2013 no contemplen cap
partida per a noves infraestructures com l’arribada de rodalies RENFE a l’aeroport de Barcelona-El
Prat, el carril Bus-VAO a l’autopista B23 i el soterrament de les vies a Sant Feliu de Llobregat, i que les
aportacions de l’Estat a l’ATM per al finançament del transport públic metropolità han disminuït de
manera alarmant aquests darrers anys.
Atès que la Generalitat de Catalunya té aturades les obres de finalització de l’estació
de metro de la L5 d’Ernest Lluch, estació que actuaria d’intercanviador amb la xarxa de tramvia i de
bus del Baix Llobregat.
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Vist que l’única gran infraestructura de transport públic que es troba actualment en
obres a la comarca és la construcció de la L9 de metro fins a l’aeroport per part de la Generalitat, i que
aquesta gran infraestructura ha de contribuir a posicionar el Baix Llobregat i l’Àrea Metropolitana de
Barcelona com a un entorn competitiu de primer nivell europeu que conjuntament amb el Port de
Barcelona, la Fira i les infraestructures de transport de persones i mercaderies han d’afavorir a les
empreses i l’ocupació d’un territori afectat durament per la crisi i l’atur; i que està prevista que entri en
funcionament a finals de 2014.
Atès que l’aeroport d’El Prat rep anualment més de 35 milions de viatgers i constitueix
per ell mateix un centre d’activitat econòmica de gran valor, però malgrat això, l’accessibilitat en
transport públic és manifestament insuficient i de baixa qualitat, cosa que provoca que una gran part
dels seus treballadors i usuaris utilitzin el transport privat de manera habitual.
Vist que el conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya,
l’Honorable Sr. Santi Vila, ha anunciat en una entrevista al diari El Periodico l’endarreriment fins el
2016 de la posada en funcionament de la L9 del metro, entre l’estació de Collblanc i l’aeroport
Barcelona-El Prat.
Atès que aquest Consell Comarcal es lamenta de que s’hagi hagut d’assabentar de
l’endarreriment de l’entrada en funcionament de la L9 a través del diari El Periodico ja que des del
Govern no hi ha hagut cap comunicació en aquest sentit amb anterioritat.
Vist que els grups comarcals del Partit dels Socialistes de Catalunya-Coalició Progrés
Municipal, d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, de Convergència i Unió i d’Iniciativa
per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Entesa pel Progrés Municipal proposen al Ple del
Consell Comarcal del Baix Llobregat l’adopció de la Moció relativa al retard fins el 2016 de la posada
en marxa de la L9 de metro a l’aeroport Barcelona-El Prat.
Per tot això, el grups polítics comarcals esmentats proposen l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Manifestar que la notícia d’endarrerir dos anys l’entrada en funcionament de
la L9 de metro entre Zona Universitària i l’aeroport Barcelona-El Prat no contribueix de cap manera a
posicionar el Baix Llobregat i l’Àrea Metropolitana de Barcelona com a un entorn competitiu, que
aposta decididament per la industria, el turisme i els serveis, i una ocupació d’alta qualitat.
SEGON.- Demanar que s’accelerin les actuacions per tal d’obrir inicialment la L9 del
metro com a llençadora entre la T1, T2 i l’estació intermodal del Prat.
TERCER.- Sol·licitar al Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya, l’Honorable Sr. Santi Vila, fer una reunió urgent amb els municipis i institucions afectades
per parlar sobre el nou calendari de les obres de la L9.
QUART.- Comunicar el present acord al Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i als municipis de la comarca, perquè
en tinguin coneixement i als efectes.”
El Sr. President dóna la paraula al Sr. Jordi Milà, conseller del grup comarcal d’Esquerra Republicana
de Catalunya i Vice-President, que diu:
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Aquesta és una resolució que ha passat per Junta de Govern i Junta de Portaveus, no la llegiré, però
l’exposaré breument. Està relacionada amb les declaracions que fa el Conseller Santi Vila sobre el
retard en arribar la línia 9 a l’Aeroport del Prat.
Hi ha una part dispositiva on anunciem totes aquelles infraestructures que tenim pendents al Baix
Llobregat per part de l’Estat Espanyol, que ja les hem comentat algun cop tots. També fem una
reflexió sobre les aportacions de l’estat, que han minvat significativament aquests últims anys.
I després fem un altra reflexió, que és un tema important que ha sortit aquest matí en la reunió del
grup interurbà i que valdria la pena posar sobre la taula, que és l’aturada de la finalització de l’estació
de metro de la línia 5, d’Ernest Lluch. Aquesta estació estava pensada per fer d’intercanviador amb la
xarxa de tramvia i bus del Baix Llobregat, és a dir, que ens afecta directament. L’obra està casi
acabada, però no s’ha posat en marxa. Pel Baix Llobregat la finalització d’aquesta estació i la seva
posta en marxa seria una millora significativa pels que vivim a la comarca.
Ens referim al fet de que l’única infraestructura que queda sobre la que s’està actuant és la
construcció de la línea 9 de metro fins a l’aeroport i demanem, a part de lamentar que ens enterem
com a Consell Comarcal d’aquestes notícies via “El Periódico”, cosa que com a institució no és gaire
agradable, li demanem al Conseller una reunió urgent amb municipis i institucions per parlar del nou
calendari i reiterar la necessitat de que això s’acabi el més aviat possible i no només aquestes, sinó
que a més la llançadera de l’estació intermodal del Prat, que seria la que ens enllaçaria amb
l’Aeroport, que s’avanci i s’acabi també.
Bàsicament aquesta seria la Moció, ha estat consensuada per tots els grups amb lo qual res més a dir,
excepte que hi hagi alguna pregunta.
A continuació el President dóna la paraula a tots els grups que vulguin intervenir.
Intervé la Sra. Mª José Díaz, consellera del grup comarcal del Partit Popular, que diu:
Al Partido Popular nos sorprende que hayan presentado esta resolución de urgencia faltando tan
claramente a la verdad. Como siempre ustedes tienen que echarle la culpa a otros, les voy a recordar
las inversiones, que parece ser que no recuerdan, de Fomento en Cataluña. El volumen de inversión
de Fomento en Cataluña para 2013 es de mil ciento doce con siete millones de euros. Cataluña tiene
en 2013 un volumen de inversión de Fomento dos con seis veces superior a la media nacional,
Cataluña también mantiene prácticamente el mismo nivel de inversión de Fomento por cada mil euros
del producto interior bruto con respecto al 2012. En términos absolutos Barcelona es la provincia de
España con mayor volumen de inversión de Fomento, cuadriplicando a la media nacional.
Les voy a enumerar, porque parece ser que no recuerdan muy bien, las principales actuaciones: en
carreteras, el acceso al Puerto de Barcelona desde el Cinturón del Litoral diez millones de euros, la
Nacional 340, Variante de Vallirana 2,2 km., ocho con cinco millones de euros, la conservación de
carreteras y seguridad vial sesenta y dos millones de euros, ejecución de proyectos de la Nacional II
treinta millones de euros; en ferrocarril, Cercanías de Barcelona diecisiete millones de euros, la
adaptación del ancho del UIC del Corredor del Mediterráneo cien millones de euros, el Corredor del
Mediterráneo ciento cinco millones de euros, accesos al Puerto de Barcelona sesenta millones de
euros; puertos y aeropuertos, el Puerto de Barcelona ciento veintiocho millones de euros, la inversión
de apoyo al Aeropuerto de Barcelona setenta y nueve millones de euros; entre otros.
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Desde luego si que estamos de acuerdo en tener reuniones con el Conseller de Territorio de la
Generalitat, el Sr. Santi Vila, para hablar de un nuevo calendario y luchar desde este Consell para que
la Generalitat dé al Baix Llobregat la prioridad que le corresponde, y que no le ha dado; no obstante,
ustedes en este Consell gobiernan con Convergencia y Unió, y me parece sorprendente que su socio
de gobierno no pueda mediar en la Generalitat en dar prioridad a estas infraestructuras tan
importantes para todos, tal como ustedes dicen. Al parecer para ustedes, todos los que forman el
gobierno de este Consell, es más fácil echarle la culpa a otras administraciones que ponerse de
verdad por la labor, por lo que le solicitamos retiren esta Resolución.
El Sr. President dóna la paraula al Sr. Jordi Albert, portaveu del grup comarcal d’Esquerra Republicana
de Catalunya, que diu:
Enumerar la quantitat d’elements infraestructurals que tenim a la comarca pendents i haver d’escoltar
per part de la portaveu del PP que hi ha una inversió per part de l’Estat a la Nacional 340 a Vallirana,
doncs la veritat és que no deixa de ser irònic, perquè és evident que tenim un dèficit en
infraestructures enorme en aquesta comarca. En efecte, la darrera és aquesta línia interminable, la
línia 9, que l’últim tram, de Collblanc fins a l’Aeroport del Prat, segons els mitjans de comunicació en
una entrevista amb l’Honorable Conseller de Territori, Santi Vila, ho posposa fins a l’any 2016; doncs
bé em sembla que l’obligació que tenia aquest Consell Comarcal era reaccionar i també agrair a
Convergència i Unió, present en aquest equip de govern, entre altres coses perquè haurà de fer
lògicament de mitjancer amb el Conseller, que és de la seva àrea, però la resta de grups que han
donat suport em sembla a mi que és de calaix i mai més ben dit que tenim un problema i aquest
problema vol dir que estem endarrerint a nivell econòmic la nostra comarca perquè no tenim les
estructures adequades com per poder evolucionar; i això podem sortir al carrer i veure-ho fidelment
amb infinitat d’obres que estan aturades, bé són d’aquelles coses que potser ara les hem de pensar
abans de no pas de dur-les a terme i en tenim molts exemples; per tant, suport total a aquesta
Resolució per part del grup comarcal d’Esquerra Republicana.
A continuació intervé la Sra. Lidia Muñoz, portaveu del grup comarcal d’Iniciativa per Catalunya, que
diu:
Nosaltres també, vagi per endavant, estem d’acord amb aquesta Moció, hem participat en la seva
redacció i trobem correcte que el Consell Comarcal es posicioni en un tema cabdal com són les
infraestructures a la nostra comarca. Com una prèvia, dir que des d’Iniciativa-Esquerra Unida, el
nostre grup no estava d’acord en un primer moment amb el recorregut d’aquesta línia, ja que no és
competitiu i era molt llarg i no era competitiu amb el transport privat, però també entenem que és un
error deixar una infraestructura a mitges, sobretot en l’últim tram, que és la connexió amb l’Aeroport de
Barcelona, que és la infraestructura més important que tenim al nostre país, i que no està connectada
amb transport públic d’una manera òptima, i aquesta seria la sortida.
Com a resposta a la portaveu del PP, jo no m’he preparat la intervenció, no porto les dades
d’inversions del Pressupost General de l’Estat en infraestructures, si que recordo que fa dos Plens
vam parlar de les inversions a la nostra comarca i una de les xifres que si que ens va quedar marcada
era que de tota aquesta llista d’inversions menys del 10% estava executat, mentre que a la Comunitat
de Madrid era un 110% l’execució del pressupost d’inversions. Jo tampoc sé dir-li ara ben bé quina és
la quantitat de milions d’euros que s’inverteixen en kilòmetres d’AVE que no connecten cap tipus de
ciutat important i donem prioritat això mentre que deixem el nostre aeroport sense connexió.
Intervé el Sr. Jesús Arévalo, portaveu del grup comarcal de Convergència i Unió, que diu:
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Hem demanat a la Junta de Portaveus que justament es fés una esmena en aquesta Resolució quan
es feia referència al Conseller Santi Vila, perquè enteníem que aquestes inversions, discrepant una
mica amb la portaveu del Partit Popular, és fruit de l’asfixia que fa l’Estat espanyol cap a Catalunya,
per tant aquesta part de la part resolutiva, hem demanat que sigui en els atesos i, per tant, com no
podria ser d’una altra manera el grup comarcal de Convergència i Unió votarà a favor, donat que
entenem que totes aquestes infraestructures tant necessàries per la comarca les hem de reivindicar
des d’aquí.
El Sr. President dóna la paraula al Sr. Xavier Fonollosa, Vice-president d’aquesta entitat i conseller del
grup comarcal de Convergència i Unió, que diu:
Només per fer un aclariment, la companya del Partit Popular, jo crec que entre d’altres coses no sé si
es que busquen la confrontació per buscar-la, aquesta Resolució, si se l’hagués llegit, veuria que no
es que estiguem demanant aquest Consell Comarcal absolutament res ara. Ho hem demanat moltes
vegades al govern de l’estat, és a dir, estem demanant que no s’endarrereixi una obra que pertany a la
Generalitat de Catalunya i que és important i cabdal pel territori, per aquesta comarca. Per tant, jo crec
que vostès no s’ho han llegit bé això i, per altra banda doncs que nosaltres formem part d’aquest
Consell Comarcal no ens extreu de que el color polític que mana a la Generalitat de Catalunya sigui el
mateix, quan pel territori és necessari que aquestes obres no s’endarrereixin. Senzillament el que fem
ens hi sumem, i a més a més ens hi sumem gustosament, a fer reflexionar al Conseller Santi Vila. Per
això li hem demanat en aquesta Resolució una entrevista amb ell per fer-li veure el cabdal que és per
nosaltres l’execució d’aquesta infraestructura. Per altra banda, no pateixi que nosaltres en tot allò que
puguem intercedir en el govern del país perquè aquesta infraestructura no pateixi cap endarreriment
evidentment ho farem perquè som molt conscients que primer representem al territori.
A continuació intervé la Sra. Maria Soler, portaveu del grup comarcal del PSC-CPM, que diu:
Ja poca cosa més a afegir-hi, únicament dir que si un està a favor d’aquesta comarca i de les
infraestructures que la comuniquen i la posen al món a aquesta comarca, doncs no es poden donar
excuses de mal pagador esmentant xifres i llistes d’inversions que no estan acabades, sinó que el que
toca es votar una Moció com aquesta, que posa de relleu una altra vegada que aquesta comarca a
nivell d’infraestructures té molt per desitjar, li falten moltes coses i que evidentment nosaltres com a
grup comarcal del PSC votem a favor, hem participat en ella i altra vegada posem de relleu la
necessitat d’inversió per part de l’Estat. Efectivament, que al cap i a la fi no se li demana directament a
l’Estat, és cert, el que es fa és posar sobre la taula les infraestructures que no estan fetes, i en aquest
cas també de cara a la Generalitat, i en aquest sentit permeteu-me que valori molt positivament la
posició de Convergència i Unió, que efectivament està al Govern de la Generalitat i efectivament fent
un exercici de responsabilitat de comarca, que és el que potser tocaria que li demanéssim a vostès,
doncs el que fan és votar a favor d’una Moció que defensa la comarca i defensa les seves
infraestructures, i no ens hi sembla sorprenent, diu “parece sorprendente”, no, no ens hi sembla
sorprenent, ens sembla que és el normal atès que al cap i a la fi més enllà dels interessos partidistes el
que toca és defensar, i ens toca aquí sobretot, defensar la nostra comarca, les infraestructures de la
nostra comarca i les inversions, vinguin de qui vinguin, vinguin de l’Estat o vinguin de la Generalitat.
Pren la paraula el Sr. President que diu:
I per això la presentem com a Resolució del Consell Comarcal.
El Sr. President dóna la paraula al Sr. Jordi Milà, del grup comarcal d’Esquerra Republicana de
Catalunya, que diu:
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Breument i amb tot el carinyo del món, i que ningú m’interpreti malament, però farem una mica de
reflexió sobre el que ha dit la companya del Partit Popular. Llegir els documents té avantatges i
desavantatges, l’avantatge que té és que normalment no t’oblides de casi res, el desavantatge és que
llegeixes coses que segurament no has aprofundit en elles. Vostè ha parlat d’una sèrie d’inversions
que la pregunta que tocava fer aquí és quan tocava que s’haguessin acabat? I fa molts anys que es
tenien que haver acabat aquestes inversions.
Segon, la companya d’Iniciativa ja ho ha posat sobre la taula, quin és el percentatge d’execució,
perquè vostè posa xifres de pressupost, però no posa percentatge d’execució, i li faré un exemple molt
senzill i no m’allargaré més amb això, vostè ha esmentat la Variant de Vallirana, que està inclosa en el
pressupost d’inversió d’aquest any de vint-i-tres milions, després em referiré a aquesta xifra, i disposa
vuit coma cinc milions, que corresponen a l’obra executada fins a l’any 2012, és a dir, a la Variant de
Vallirana aquest any no s’executarà absolutament res i ho dic de bon rotllo, perquè veiem el que
representa la Comarca del Baix Llobregat, vint-i-tres milions aproximadament són els diners que tenia
el Sr. Bárcenas a Suïssa.
A continuació intervé la Sra. Mª José Díaz, consellera del grup comarcal del Partit Popular, que diu:
Mire Sr. Milá, nosotros hemos leído muy bien la Resolución, tal vez son ustedes los que deberían
rectificar. No les voy a repetir lo que les he leído anteriormente, porque ustedes tienen los datos igual
que nosotros, el que los quieran desoír porque no les interese aceptarlos, es una cosa muy distinta.
Les voy a decir una cosa, si tanto les preocupa el Baix Llobregat y tanto los artículos que salen en los
periódicos, que es en base a lo que ustedes presentan esta Resolución, les diré que uno de esos
artículos dice que nuestra región es la más desfavorecida en inversiones de infraestructuras desde
1996. Muchas gracias. No me voy a repetir en lo que ya he dicho anteriormente.
Els presents aproven per majoria absoluta el present acord amb el vot a favor dels
membres presents dels grups comarcals del PSC, CIU, IC, ERC i Plataforma per Catalunya i el vot en
contra dels representants del grup comarcal del Partit Popular.
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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