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CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT 
 

PLE  
 

ACTA NÚM. 2/12 
 

 
A la ciutat de Sant Feliu de Llobregat, el dia vint-i-ú de maig de dos mil dotze. Quan són les divuit 
hores es reuneixen a la sala de sessions del Consell Comarcal del Baix Llobregat, els 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. 
 
ASSISTENTS 
 
PRESIDENT 
 
JOAQUIM BALSERA GARCÍA  (PSC-CPM) 
Alcalde de Gavà 
 
VICEPRESIDENTS/ES 
 
LOURDES BORRELL MORENO (PSC-CPM) 
Regidora de Sant Feliu de Llobregat 
  
IVAN ARCAS BLANCH (ICV-EUIA-EPM)  
Regidor de Molins de Rei 
 
XAVIER FONOLLOSA I COMAS (CIU)   
Regidor de Martorell 
 
JORDI MILÀ I EGEA (ERC-AM) 
Regidor de Vallirana 
 
CONSELLERS/ES ASSISTENTS 
 
PSC – CPM.    
 
ROSA BOLADERAS SERRAVIÑALS 
Regidora de Corbera de Llobregat 
 
LLUIS TOMÁS MORENO 
Alcalde de Castellví de Rosanes 
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JOSÉ GARCÍA PÉREZ 
Regidor de El Prat de Llobregat 
 
FRANCESC GARCIA I GUINART 
Regidor de Pallejà 
 
MIGUEL COMINO HARO 
Regidor de Sant Vicenç dels Horts  
 
RUTH MORENO SALAZAR 
Regidora de Vallirana 
 
FERRAN GARCÉS MONTERO  
Regidor de Sant Coloma de Cervelló 
 
MARIA ASUNCIÓN MIRANDA CUEVAS   
Regidora de Castelldefels  
 
SRA. MARIA SOLER SALA  
Alcaldessa d’Abrera 
 
JAVIER GONZÁLEZ ABAD  
Regidor de Martorell  
 
LLUÏSA  MORET SABIDÓ  
Regidora de Sant Boi de Llobregat 
 
CiU. 
 
MONICA BADIA I CORTADA 
Regidora de Cornellà de Llobregat 
 
LLORENÇ REY I CASAS 
Regidora de Sant Just Desvern 
 
MARIA TERESA CASTELLNOU I GUILERA 
Regidora de Sant Joan Despí 
 
JESÚS AREVALO I BRAVO 
Alcalde de Cervelló 
 
MARIA ROSA GONZÁLEZ I UREÑA 
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 
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ICV-EUiA-EPM.     
    
CRISTINA BIGORDÀ VARGAS 
Regidora d’Abrera 
 
XAVIER GÓMEZ REVUELTA  
Regidor de Martorell 
 
ELISA CORRAL LOZANO 
Regidora de Cornellà de Llobregat 
 
JOSÉ ANTONIO RUBIO LEIVA  
Regidor de Pallejà 
 
JESÚS BLANCO FLOREZ 
Regidor de Santa Coloma de Cervelló  
 
PP.  
 
LUÍS ORTEGA LAZARO  
Regidor d’Esplugues 
 
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 
 
MANUEL REYES LÓPEZ  
Alcalde de Castelldefels 
 
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 
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CONSELLERS/ES NO ASSISTENTS 
 
ROSER BROSED YUSTE (PSC-CPM) 
Regidora de Sant Esteve de Sesrovires 
 
FRANCISCO JOSÉ ROSA GUTIÉRREZ (ICV) 
Regidor d’Olesa de Montserrat 
 
DAVID PARADA PÉREZ (PxC) 
Regidor de Sant Boi de Llobregat 
 
SECRETARI - INTERVENTOR  
 
Sr. Lluis González Roig 
 
1.- Aprovar l’acta núm. 1/12, corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 20 de febrer 
  
Els presents aproven per unanimitat l’acte núm. 1/12, corresponent a la sessió celebrada el dia 20 de 
febrer. 
 
2.- Donar compte de la renúncia com a Consellera Comarcal de la Sra. Cristina Bigordà 
Vargas, del grup d’ICV, i demanar a la Junta Electoral la credencial de consellera per a la 
primera suplent de la llista, Sra. Lidia Muñoz Cáceres. 
 

“Vist l’escrit de renúncia, amb número d’entrada 1258 del Registre General d’aquesta 
entitat de data 3 d’abril de 2012, del càrrec de consellera comarcal presentat per la Sra. Cristina 
Bigordà Vargas del grup comarcal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Entesa 
pel Progrés Municipal. 

 
  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 consellera comarcal de la Sra. Cristina Bigordà 
Vargas del grup comarcal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Entesa pel 
Progrés Municipal. 
 
  SEGON.- Sol·licitar a la Junta Electoral Central, per cobrir l’esmentada vacant, 
l’extensió de la corresponent credencial a càrrec de la primera suplent de la llista electoral comarcal 
d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Entesa pel Progrés Municipal, Sra. Lídia 
Muñoz Cáceres. 
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  TERCER.- Comunicar aquest acord a la Junta Electoral Central als efectes de què 
expedeixi credencial acreditativa de la condició de consellera comarcal electe a favor de la candidata  
esmentada.” 
 
3.- Donar compte dels Decrets de la Presidència que a continuació es relacionen: 
 

a) Decret núm. 18/12, de 28 de febrer, relatiu a aprovar el resultat pressupostari de l’exercici 
2011. 

 
“Atès que el Departament de Comptabilitat de la Intervenció General d’aquesta 

Administració Comarcal, amb data 17 de gener d'enguany va començar a iniciar les tasques de liquidació 
del Pressupost de l'exercici 2011. 
 
  Atès que en el tancament i liquidació de l’exercici econòmic 2011, s’han acomplert les 
prescripcions de la llei 7/85 de Bases de Règim Local, el Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que 
aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i Reial Decret 500/1990 de 20 d'abril 
pel que es regula el Capítol I i del Títol sisè del Reial Decret 2/2004 . 
 
  Atès que s’ha emès informe favorable per la Intervenció General d’aquesta Administració 
General. 
 
  Atès que en virtut d’allò que es disposa a l’article 191.3 del Reial Decret 2/2004, de 5 de 
març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la competència per l’aprovació 
de la Liquidació de Pressupost pertany a Presidència, vinc a disposar el següent: 
 
  PRIMER.- Aprovar el RESULTAT PRESSUPOSTARI  del Consell Comarcal corresponent 
a l’exercici de 2011 amb la composició següent: 
 
A/ RESULTAT PRESSUPOSTARI 
 

CONCEPTES DRETS 
RECONEGUTS 

OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 

AJUSTOS RESULTAT 
PRESSUPOSTARI 

   a. Operacions  corrents 19.948.312,36 18.659.198,42  1.289.113,94 
   b. Altres operac.  no  financ. 5.912.178,39 5.899.960,69  12.217,70 
1. Total operacions no financeres 
(a+b) 

 
25.860.490,75 

 
24.559.159,11 

  
1.301.331,64 

2. Actius financers     
3. Passius financers     
RESULTAT PRESSUPOSTARI 25.860.490,75 24.559.159,11  1.301.331,64 
     
AJUSTOS     
4. Despeses finançades amb 
romanent de tresoreria 

   
53.739,75 

 

5. Desviacions de finançament 
negatives de l’exercici 

   
318.613,96 

 

6. Desviacions de finançament 
positives de l’exercici 

   
1.268.768,69 

 
-896.414,98 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 
AJUSTAT 

   404.916,66 
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  SEGON.- Aprovar  L’ESTAT DE LIQUIDACIÓ  DEL PRESSUPOST de l’exercici 2011: 
 

A/ ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI CORRENT 
 
ESTAT D’INGRESSOS 
 

 
 

Descripció 
 

Pressupost 
Definitiu 

Drets  reconeguts Recaptació neta  Pendent de 
cobrament 

3. Taxes i altres 
 

463.073,00 434.565,77 329.491,11 105.074,66 

4. Transferències corrents 
 

27.248.881,25 18.370.539,05 10.738.859,15 7.631.679,90 

5.  Ingressos patrimonials 
 

1.021.000,00 1.143.207,54 1.105.850,55 37.356,99 

6.   Alienació d’inversions reals 
 

180.303,60 180.303,60 180.303,60 0,00 

7. Transferències de capital 
 

6.827.091,45 5.731.874,79 1.438.367,21 4.293.507,58 

8. Actius financers 
 

401.729,86 0,00 0,00 0,00 

 TOTAL 36.142.079,16 25.860.490,75 13.792.871,62 12.067.619,13 
 
ESTAT DE DESPESES 
 
Cap. 

 
Descripció 

 
Pressupost 

Definitiu 
Obligacions  
reconegudes 

Pagaments líquids Pendent de 
pagament 

1. Despeses de personal 
 

5.697.107,66 4.362.833,61 4.292.962,59 69.871,02 

2. Despeses bens corrents 
  

8.198.261,02 5.127.055,78 3.786.220,06 1.340.835,72 

3. Despeses financeres 
 

6.000,00 0,00 0,00 0,00 

4. Transferències corrents 
 

14.951.619,69 9.169.309,03 8.097.021,03 1.072.288,00 

 Total operacions corrents 28.852.988,37 18.659.198,42 16.176.203,68 2.482.994,74 
      
6. Inversions reals 

 
789.090,79 468.085,90 450.265,07 17.820,83 

7. Transferències de capital 
 

6.500.000,00 5.431.874,79 1.397.483,01 4.034.391,78 

 Total operacions de capital 7.289.090,79 5.899.960,69 1.847.748,08 4.052.212,61 
 TOTAL 36.142.079,16 24.559.159,11 18.023.951,76 6.535.207,35 
 
B/ ESTAT LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’EXERCICIS TANCATS 
 
INGRESSOS 
 

Exercici 
 

Drets reconeguts Rectificacions Anul·lació 
Liquidacions 

Recaptació neta  Pendent de 
cobrament 

1994 41.935,62 -41.935,62  0,00 0,00 
2001 401,09 -401,09  0,00 0,00 
2002 507,07 0,00 507,07 0,00 0,00 
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2004 2.514,95 0,00 0,00 0,00 2.514,95 
2005 1.800,00 0,00 0,00 600,00 1.200,00 
2006 6.683,67 -602,07 0,00 6.081,60 0,00 
2007 28.145,97 -3,50 20.625,69 6.430,02 1.086,76 
2008 52.360,99 0,00 4.588,83 38.858,85 8.913,31 
2009 250.478,92 -531,00 6.893,72 215.697,34 27.356,86 
2010 9.148.644,42 -88,50  7.341.643,67 1.806.912,25 
TOTAL 9.533.472,70 -43.561,78 32.615,31 7.609.311,48 1.847.984,13 
 
DESPESES 
 
Exercici 

 
Oblig. Pendents de 

pagament 
Saldo inicial 

Rectificacions Pagaments realitzats  Obligacions pendents 
de pagament 

2001 17.071,89 0,00 0,00 17.071,89 
2003 52.703,38 -0,04 52.703,34 0,00 
2005 400,01 0,00 0,00 400,01 
2006 4.510,94 0,00 4.510,94 0,00 
2007 282.053,00 0,00 14,00 282.039,00 
2008 93.759,20 0,00 189,11 93.570,09 
2009 620.534,27 0,00 557.038,56 63.495,71 
2010 7.733.838,66 0,15 6.067.690,77 1.666.148,04 
TOTAL 8.804.871,35 0,00 6.682.146,72 2.122.724,74 
 
  TERCER.- Aprovar EL ROMANENT DE TRESORERIA A 31 de desembre de 2011 en la 
composició següent: 
 

COMPONENTS   IMPORTS ANY IMPORTS ANY ANTERIOR 
1. Fons Liquits  23.755.929,81  26.929.970,94 
2. Drets pendents cobrament   13.918.715,45  9.541.602,32 
    + del pressupost corrent 12.067.619,13  9.148.644,42  
    + del pressupost tancat 1.847.984,13  384.828,28  
    + d’operacions no pressupost. 13.235,11  8.129,62  
    - d’operacions no pressupost 10.125,92    
3. Obligacions pendents de 
pagament 

 8.910.895,39  8.938.446,07 

    + del pressupost corrent 6.535.207,35  7.733.838,66  
    + del pressupost tancat 2.122.724,74  1.071.032,69  
    + d’operacions no pressupostàries 279.965,13  160.576,55  
    - d’operacions no pressupostàries 27.001,83  27.001,83  
I. Romanents de tresoreria total 
(1+2+3) 

 28.763.746,87  27.533.127,19 

II. Saldos de dubtós cobrament  476.893,18  163.752,11 
III. Excés de finançament afectat  20.379.030,92  19.545.508,52 
IV. Romanent de tresoreria per 
despeses generals (I-II-III) 

 7.907.822,77  7.823.866,56 

 
  QUART.- Aprovar L’ESTAT DE ROMANENT DE CRÈDITS A 31 de desembre de 2011  
següent: 
 
Romanent de crèdit               11.582.920,05 
 - Compromesos   7.392.986,56 
 - No compromesos  4.189.933,49 
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  CINQUÈ.- Declarar crèdits incorporables per import 7.392.986,56 euros, dels quals  
7.386.088,56 € corresponent a despeses amb finançament afectat incorporades per Decret de Presidència 
6/2012  de data  vint-i-sis de gener d’enguany  i  6.898,00€ a despeses compromeses i  iniciar la tramitació 
administrativa per incorporar els romanents de  crèdits compromesos d’acord amb e la següent relació: 
 
322 48903 Conveni Centre d’estudis Comarcals VI Jornades del Patrimoni   
 2.000,00 
410 21000 Actuació pilot estassada i selecció de tanys finca Can Colomer  
 4.898,00 
 
  SISÈ.- Aprovar la liquidació del Pressupost del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona 
del Baix Llobregat d’acord a la proposta aprovada per la Junta de Govern del Patronat Comarcal, en sessió 
de 20 de febrer d’enguany, i que a continuació s’especifica: 
 
 1.- Aprovar la proposta de RESULTAT PRESSUPOSTARI  del Patronat Comarcal de Serveis a la 
Persona del Baix Llobregat corresponent a l’exercici de 2011 amb la composició següent: 
 

CONCEPTES DRETS 
RECONEGUTS 

OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 

AJUSTOS RESULTAT 
PRESSUPOSTARI 

   a. Operacions  corrents 4.766.738,13 4.766.738,13   
   b. Altres operacions no financ.     
1. Total operacions no financeres 4.766.738,13 4.766.738,13   
2. Actius financers     
3. Passius financers     
RESULTAT PRESSUPOSTARI 4.766.738,13 4.766.738,13   
     
AJUSTOS     
4. Despeses finançades amb 
romanent de tresoreria 

    

5. Desviacions de finançament 
negatives de l’exercici 

    

6. Desviacions de finançament 
positives de l’exercici 

    

RESULTAT PRESSUPOSTARI 
AJUSTAT 

   0,00 

 
 2.- Aprovar  la proposta de L’ESTAT DE LIQUIDACIÓ  DEL PRESSUPOST de l’exercici 2011. 
 
A/ ESTAT DE LIQUIDACIÓ PRESSUPOST DE L’EXERCICI CORRENT  
 
ESTAT D’INGRESSOS 
 

 
 

Descripció 
 

Pressupost 
Definitiu 

Drets  reconeguts Recaptació neta  Pendent de 
cobrament 

3. Taxes i altres 
 

0,00 8,16 8,16 0,00 

4. Transferències corrents 
 

5.541.673,11 4.760.754,77 4.155.000,00 605.754,77 

5.  Ingressos patrimonials 
 

2.000,00 5.975,20 5.975,20 0,00 

 TOTAL 5.543.673,11 4.766.738,13 4.160.983,36 605.754,77 
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ESTAT DE DESPESES 
 
Cap. 

 
Descripció 

 
Pressupost 

Definitiu 
Obligacions 

Reconegudes 
Pagaments 
realitzats 

Pendent de 
pagament 

1. Despeses de personal 
 

2.032.577,80 1.864.578,32 1.830.135,26 34.443,06 

2. Despeses bens corrents  
 

1.540.536,88 1.309.239,67 958.848,83 350.390,84 

4. Transferències corrents 
 

1.970.558,43 1.592.290,14 56.334,57 1.536.585,57 

 TOTAL 5.543.673,11 4.766.108,13 2.845.318,66 1.921.419,47 
 
 
B/ ESTAT LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’EXERCICIS TANCATS 
 
INGRESSOS 
 

Exercici 
 

Drets 
reconeguts 

Drets anul·lats Recaptació neta  Pendent de 
cobrament 

2010 
 

889.856,15  889.856,15 0,00 

TOTAL 889.856,15  889.856,15 0,00 
 
DESPESES 
 

Exercici 
 

Obligacions 
reconegudes 

Modificació saldo 
inicial 

Pagaments realitz.  Pendent de 
pagament 

2010 
 

1.984.254,20  1.984.254,20 0,00 

TOTAL 
 

1.984.254,20  1.984.254,20 0,00 

 
 3.- Aprovar  la proposta de ROMANENT DE TRESORERIA A 31 de desembre de 2011 en la composició 
següent: 
 

COMPONENTS   IMPORTS ANY IMPORTS ANY ANTERIOR 
1. Fons Liquits  1.395.752,36  1.172.395,14 
2. Drets pendents cobrament   605.754,77  889.856,15 
    + del pressupost corrent 605.754,77  889.856,15  
    + del pressupost tancat     
    + d’operacions no pressupost.     
    - d’operacions no pressupost     
3. Obligacions pendents de 
pagament 

 2.001.507,13  2.062.251,29 

    + del pressupost corrent 1.921.419,47  1.984.254,20  
    + del pressupost tancat     
    + d’operacions no pressupostàries 80.087,66  77.997,09  
    - d’operacions no pressupostàries     
I. Romanents de tresoreria total 
(1+2+3) 

    

II. Saldos de dubtós cobrament     
III. Excés de finançament afectat     
IV. Romanent de tresoreria per 
despeses generals (I-II-III) 

   0,00 

 
 4. Aprovar la proposta d’ESTAT DE ROMANENT DE CRÈDITS A 31 de desembre de 2011 següents: 
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 1. Romanent de Crèdits             776.934,98 
 2. Total crèdits incorporables   
      - Compromesos             84.716,17 

3. Total crèdits no incorporables                    692.218,81 
 
  SETÈ.-  Iniciar la tramitació administrativa per formar els Estats i els Comptes de l’exercici 
de 2011. 
 
  VUITÈ.-  Donar compte del present Decret i de l’expedient de liquidació a la Junta de 
Govern i al Ple del Consell Comarcal, de conformitat amb allò que disposa la Llei 39/88 de 28 de 
desembre, reguladora de les Hisendes Locals.” 
 

b) Decret núm. 21/12, de 6 de març, relatiu a donar suport als criteris de l’informe de 
sostenibilitat ambiental del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) de Sant 
Andreu de la Barca . 

 
“Atès que en data 14 de febrer de 2012, amb número d’entrada 607 del Registre 

General d’aquesta entitat, va arribar un escrit de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental dels 
Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya de 
petició d’informe d’abast i grau d’especificació de l’informe de sostenibilitat ambiental (ISA) del Pla 
d’ordenació urbanística municipal (POUM) de Sant Andreu de la Barca.  
 

Vist que la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, 
estableix a l’article 5 i a l’annex I que els POUM estan sotmesos a avaluació ambiental.  
 

Atès que l’article 115 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’urbanisme, estableix que l’avaluació ambiental dels instruments de planejament 
urbanístic s’integra en el procediment establert en la Llei d’urbanisme per a llur formulació i tramitació, i 
en concret el seu punt a) disposa que prèviament a la presentació a tràmit del POUM per a la seva 
aprovació inicial, el promotor ha de sol·licitar a l’òrgan ambiental l’emissió del document de referència 
que determini, un cop realitzades les consultes necessàries, l’abast de l’informe de sostenibilitat 
ambiental. 
 

Atès que, d’acord amb el que disposa l’article 18 de la Llei 6/2009,  l’òrgan ambiental, 
en aquest cas el Departament de Territori i Sostenibilitat, identifica al Consell Comarcal del Baix 
Llobregat com una de les administracions a consultar en el procés d’aprovació del POUM del municipi 
de Sant Andreu de la Barca. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics, Informàtica i Noves 
Tecnologies en data 6 de març de 2012, que s’incorpora a l’expedient, proposant donar suport als 
criteris de l’ISAP i estimar com a suficients l’abast i el grau d’especificació que es preveu adoptar en 
l’ISA que formarà part del POUM de Sant Andreu de la Barca. 

 
Vist que no hi ha previst sessió de la Junta de Govern fins a finals del mes de març 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 del Ple que se celebri. 
 

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

PRIMER.- Donar suport als criteris de l’ISAP i estimar com a suficients l’abast i el grau 
d’especificació que es preveu adoptar en l’informe de sostenibilitat ambiental (ISA) que formarà part 
del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) de Sant Andreu de la Barca (URB. 014-12); d’acord 
amb el que disposa l’article 115 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 
la Llei d’urbanisme i l’article 18 de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i 
programes. 
 

SEGON.- Comunicar el present Decret a l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació 
Ambiental dels Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya, perquè en tingui coneixement i als efectes previstos.   
 
  TERCER.- Donar compte del present Decret en la propera sessió del Ple que se 
celebri.” 
 

c) Decret núm. 39/12, de 25 d’abril, relatiu a determinar la necessitat d’avaluació d’impacte 
ambiental de l’actuació promoguda per l’empresa pública Aigües Ter Llobregat al Ramal 
de Sant Ermengol d’Abrera. 

 
“Atès que en data 30 de març de 2012, amb número d’entrada 1194 del Registre 

General d’aquesta entitat, va arribar un escrit de la Direcció General de Polítiques Ambientals del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya de petició d’informe, en relació 
al que estableix el Reial Decret Legislatiu 1/2008, d’11 de gener, sobre el Projecte constructiu d’una 
canonada de subministrament d’aigua mitjançant un ramal a Sant Ermengol, t.m. Abrera, promogut per 
l’empresa pública Aigües Ter Llobregat (ATLL).  
 

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 als Estudis d’Impacte Ambiental (EIA) 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 EIA. 

 
 Atès que només hauran de passar l’EIA, quan ho decideixi l’òrgan ambiental en cada 

cas, els projectes inclosos en l’Annex II del Reial Decret Legislatiu 1/2008 i els projectes públics o 
privats no inclosos en l’Annex I que puguin afectar directa o indirectament als espais de la Xarxa 
Natura 2000, d’acord amb el que s’estableix a l’article 3.2 de l’esmentat Reial Decret Legislatiu; i que el 
cas de referència es troba inclòs a aquest article 3.2, ja que la traça del projecte travessa una zona 
inclosa en la Xarxa Natura 2000, tractant-se d’un indret qualificat com a PEIN (Pla d’espais d’interès 
natural), LIC (Lloc d’interès comunitari) i ZEPA (Zona d’especial protecció per a les aus), havent-se de 
sotmetre’s per tant a una avaluació d’impacte ambiental; i que l’Annex III del referit Reial Decret 
Legislatiu estableix els criteris d’aplicació de l’article 3.2.  
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics, Informàtica i Noves 
Tecnologies en data 25 de d’abril de 2012, que s’incorpora a l’expedient. 

 
Vist que no hi ha previst sessió de la Junta de Govern fins a principis del mes de maig 

i que és necessari, segons consta a l’expedient, emetre l’informe de referència en el termini de 30 dies 
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a partir de la recepció de l’esmentada comunicació, es considera convenient aprovar-ho per Decret de 
Presidència ratificant-lo en la propera sessió del Ple que se celebri. 
 

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

RESOLC 
 

PRIMER.- Pronunciar-se positivament en el sentit que s’haurà de sotmetre 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, l’actuació 
promoguda per l’empresa pública Aigües Ter Llobregat, amb número de registre IAP 2949-12, Ramal 
de Sant Ermengol (Abrera). 
 

SEGON.- Comunicar el present Decret a la Direcció General de Polítiques Ambientals 
del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i a l’Ajuntament d’Abrera, 
perquè en tinguin coneixement i als efectes previstos. 
 
  TERCER.- Donar compte del present Decret en la propera sessió del Ple que se 
celebri.” 
 

d) Decret núm. 44/12 de data 7 de maig, relatiu a donar-se per assabentats de l’estudi 
d’impacte ambiental (EIA) relatiu al projecte: El Papiol:. Cementiri Roques Blanques, 
promogut per l’empresa Gestió Integral de Cementiris de Nomber, S.L. 

 
“Atès que en data 11 d’abril de 2012, amb número d’entrada 1298 del Registre 

General d’aquesta entitat, va arribar un escrit de l’Ajuntament del Papiol relatiu a la informació pública 
de l’estudi d’impacte ambiental del projecte Agrupació 25-A(7). Cementiri Roques Blanques, ubicat al 
terme municipal del Papiol, promogut per l’empresa NOMBER, 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 als Estudis d’Impacte Ambiental (EIA) 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 EIA. 

 
Atès que només hauran de passar l’EIA, quan ho decideixi l’òrgan ambiental en cada 

cas, els projectes inclosos en l’Annex II del Reial Decret Legislatiu 1/2008 i els projectes públics o 
privats no inclosos en l’Annex I que puguin afectar directa o indirectament als espais de la Xarxa 
Natura 2000, d’acord amb el que s’estableix a l’article 3.2 de l’esmentat Reial Decret Legislatiu; i que el 
cas de referència es troba inclòs a aquest article 3.2, ja que els terrenys on es situaria la referida 
actuació formen part del Parc de Collserola, un espai inclòs en la Xarxa Natura 2000, havent-se de 
sotmetre’s per tant a una avaluació d’impacte ambiental; i que l’Annex III del referit Reial Decret 
Legislatiu estableix els criteris d’aplicació de l’article 3.2.  
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics, Informàtica i Noves 
Tecnologies en data 7 de maig de 2012, que s’incorpora a l’expedient. 
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Vist que no hi ha previst sessió de la Junta de Govern fins a finals del mes de maig 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 del Ple que se celebri. 
 

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

RESOLC 
 

PRIMER.- Donar-se per assabentat de l’estudi d’impacte ambiental (EIA) relatiu al 
projecte: El Papiol: Agrupació 25-A(7). Cementiri Roques Blanques, ubicat al terme municipal del 
Papiol, promogut per l’empresa Gestió Integral de Cementiris de Nomber, S.L,  en relació al que 
disposa 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. 
 

SEGON.- Comunicar el present Decret a l’Ajuntament del Papiol, perquè en tingui 
coneixement i als efectes previstos.   
 
  TERCER.-  Donar compte del present Decret en la propera sessió del Ple que se 
celebri.” 
 

e) Decret núm. 46/12 de data 9 de maig, relatiu a aprovar la subscripció de l’Addenda per al 
curs escolar 2011-2012 al conveni amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya per a la delegació de 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 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. 
 
  Atès que  aquest conveni, en virtut del seu article 27, té una vigència indefinida, però el 
seu Annex econòmic, en el qual es recullen les aportacions econòmiques del Departament 
d’Ensenyament per al desenvolupament de les competències delegades per a cada curs, ha 
d’actualitzar-se anualment per a cada curs escolar, tal i com ha vingut fent-se amb caràcter anual en 
successives sessions plenàries. 

 
Vist que per Decret de Presidència núm. 171/2011, de 9 de setembre, es va aprovar la 

proposta provisional d’Addenda pel curs escolar 2011-2012 al conveni de referència, en la que es 
recollia la proposta de finançament dels serveis de transport i menjador escolar del curs 2011-2012 per 
un import total de 8.006.277,93€.. 
 

Atès que en data 20 de març de 2012 els Serveis Territorials d’Educació, mitjançant 
correu electrònic, informen a aquest Consell Comarcal de la nova proposta econòmica per al curs 
2011-2012 per un import de 7.266.927,93€ i 753.000,00€ més que seran transferits per la Diputació de 
Barcelona, i que a data d’avui es resta a l’espera de rebre la resolució, segons consta a l’expedient. 
 

Atès que en data 9 de maig de 2012, amb número d’entrada 1712 del Registre 
General d’aquesta entitat, s’ha rebut l’Addenda de referència.  
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Atès que la competència per a la subscripció d’una addenda a un conveni marc 

correspon al Ple de l’entitat, i en virtut del que disposa el Decret de Presidència d’aquesta entitat núm. 
151/2011, de 22 de juliol, en el seu punt sisè, la Presidència podrà exercir, per raons d’urgència 
degudament motivades, les competències del Ple que no tinguin la característica d’indelegables, 
donant compte als efectes de ratificació en la següent sessió que se celebri. 
 
  Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i 
Polítiques Socials en data 9 de maig de 2012 i subscrit per la Gerència d’aquesta entitat, que 
s’incorpora a l’expedient, proposant l’aprovació amb caràcter d’urgència de la referida addenda atès 
que s’ha rebut amb molt retard respecte a altres cursos escolars i per tal de poder realitzar els tràmits 
pendents per al tancament del curs escolar 2011-2012, així com la modificació de partides 
corresponents per a les adjudicacions pendents; i que no hi ha previst sessió del Ple fins a finals del 
mes de maig. 

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

RESOLC 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció de l’Addenda per al curs escolar 2011-2012 al 
conveni entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del 
Baix Llobregat per a la delegació de 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, proposat 
pels imports i conceptes que a continuació s’indiquen: 

 
CONCEPTE Import € 
Transport escolar obligatori i gratuït 2.498.825,82 
Transport no obligatori 461.556,25 
Cost del servei de menjador de caràcter perceptiu i gratuït 759.693,10 
Ajuts per als alumnes escolaritzats fora del seu municipi 
en un centre privat concertat determinat 

87.159,60 

Ajuts individuals per a menjador per alumnes amb 
necessitats socioeconòmiques i geogràfiques 

3.077.791,83 

Despeses de gestió 381.901,33 
Total  Addenda 7.266.927,93 

 
SEGON.- Traslladar a la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa 

la insuficiència de la partida d’ajuts de menjador escolar per al curs 2011-2012 i propers per tal de 
poder cobrir les demandes de les famílies amb més necessitats socioeconòmiques. 
 

TERCER.- Comunicar el present Decret al Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya i a la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa, perquè 
en tinguin coneixement i als efectes oportuns. 
 

QUART.- Donar compte del present Decret en la propera sessió del Ple que se 
celebri.” 
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4.- Donar compte dels Acords de la Junta de Govern que a continuació es relacionen: 
 

Sessió del 20 de febrer 
 

a) Aprovar la subscripció d’un conveni amb l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat, de 
col.laboració per a la prestació del servei de recollida selectiva de vidre, paper, cartró i 
envasos lleugers. 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern de 29 de març de 2004 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, iniciant-
se la prestació del servei l’1 de juliol de 2004. 
 

Vist que la clàusula divuitena del referit conveni estableix una vigència inicial fins al 31 
de desembre de 2004 i posteriorment pròrrogues expresses anuals, i en aquest sentit ha estat 
prorrogat de manera successiva. 

 
Atès que l'Ajuntament de Sant Climent de Llobregat ha manifestat el seu interès en 

continuar rebent el servei de recollida selectiva del vidre, paper, cartró i envasos lleugers per part del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat. 

 
Vist que l’esmentat conveni regula la prestació i el finançament del servei comarcal de 

recollida selectiva de vidre, paper, cartró i envasos lleugers. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics, Informàtica i Noves 
Tecnologies d’aquesta entitat en data 1 de febrer de 2012, que s’adjunta a l’expedient, proposant la 
subscripció d’un nou conveni per regularitzar la situació i que reguli les condicions de prestació i la 
participació en el finançament del servei de recollida selectiva de vidre, paper, cartró i envasos lleugers 
prestat per aquest Consell Comarcal a l’esmentat municipi. 
 

  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 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; de 
conformitat amb la minuta de conveni que s’adjunta a l’expedient i s’aprova simultàniament. 
 

SEGON.- Aprovar el pressupost per a l’exercici 2012 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: 
 
Fracció Conceptes Ingressos Conceptes Despeses 
VIDRE ECOVIDRIO 3.972,99 Servei recollida 2.564,47 
PAPER – CARTRÓ ECOEMBES 3.130,05 Servei recollida 7.817,81 
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 ARSPCC 2.398,29   
ENVASOS ECOEMBES 12.020,72 Servei recollida 13.415,27 
Aportació ajuntament  4.075,75 Gestió servei 1.800,24 
Total   25.597,79  25.597,79 

 
Conceptes € 
Aportació al servei pressupost de 2012 4.075,75 
Import pendent dèficit servei període 2009 - 2011 699,42 
Total aportació Ajuntament corresponent a 2012 4.775,17 

 
TERCER.- Aprovar l’aportació del municipi de Sant Climent de Llobregat corresponent 

a l’any 2012 per a la prestació del servei comarcal de recollida selectiva de vidre, paper, cartró i 
envasos lleugers per import de 4.775,17€. 
 

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 a l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat, 
perquè en tingui coneixement i als efectes. 
 

SISÈ.- 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.” 
 
Sessió del 5 de març  
 

b) Aprovar la subscripció d’un conveni amb l’AMPA de l’IES Josep Fussalba de Sant 
Esteve Sesrovires, de col.laboració en la utilització de places lliures al servei de 
transport escolar, curs 2011-2012. 

 
“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 rendabilitzar el servei i a oferir un servei addicional, sempre i quan 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 euro per dia de transport. 
 
  Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials en data 24 de febrer 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, 
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pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a favor de la Junta 
de Govern, i entre les que es troba la present. 
 
  Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels 
següents 
 

ACORDS 
 

  PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb l’AMPA de l’IES 
JOSEP FUSALBA de Sant Esteve Sesrovires, relatiu a la utilització de places lliures del servei de 
transport escolar no obligatori per a alumnes de batxillerat pel curs escolar 2011-2012; d’acord amb la 
minuta de conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament. 
 
  SEGON.- Aprovar l’import de 1.062 euros que l’AMPA de l’IES JOSEP FUSALBA de 
Sant Esteve Sesrovires haurà d’aportar a aquest Consell en el marc d’aquest conveni pels 6 alumnes 
de Batxillerat matriculats en el seu centre per la totalitat del curs escolar.  
 

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’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires i al 
centre IES JOSEP FUSALBA, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 
  CINQUÈ- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri.” 
 

c) Aprovar la subscripció d’un conveni amb el Consorci del Espais Naturals del Delta del 
Llobregat i el Sr. Pere Curado García, de col·laboració en la millora de la biodiversitat 
mitjançant la pastura d’uns terrenys. 

 
“Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat és propietari de les parcel·les 158 i 

159 del polígon 7 del cadastre de rústica del municipi de Viladecans, amb una superfície de 29.444 m2 
i 30.117 m2 respectivament, que corresponen a la finca anomenada Can Sabadell, estan incloses en la 
Xarxa Natura 2000 i formen part de la xarxa d’espais naturals protegits del delta del Llobregat, i que 
figuren inscrites com a bé patrimonial del Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
 

Atès que la vegetació existent en aquestes parcel·les està sent ocupada 
progressivament per jonqueres que tenen un efecte monopolitzador de l’espai, de manera que s’està 
produït una pèrdua de biodiversitat i que hi ha constància que la pastura gestionada correctament és 
un instrument per controlar  i reduir la proliferació de les jonqueres i per afavorir la vegetació herbàcia. 
 

Atès que el Consorci dels Espais Naturals del Delta del Llobregat està utilitzant la 
pastura com a instrument per controlar la vegetació dels espais que gestiona i que ha demanat a 
aquest Consell Comarcal que autoritzi la pastura de les parcel·les que són de la seva propietat. 
 

Vist que el Sr. Pere Curado Garcia és un pastor propietari d’un ramat de bestiar oví i 
cabrum que te autorització per a pasturar diversos terrenys del espais naturals del Delta del Llobregat, 
seguint les directrius del Consorci que els gestiona, i per tant és el titular d’explotació ramadera més 
apropiat per a realitzar la pastura de les parcel·les del Consell Comarcal del Baix Llobregat de forma 
integrada amb d’altres de veïnes. 



 
18 

 
Atès el que disposa la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les 

Administracions Públiques i el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de 
Patrimoni del ens locals de Catalunya. 

 
Vist l’informe emès per la Lletrada de Serveis Jurídics d’aquesta entitat en data 27 de 

febrer de 2012 i l’informe emès per l’Enginyer Tècnic Agrícola en data 28 de febrer de 2012 proposant 
la subscripció d’un conveni de col·laboració amb el Sr. Pere Curado García i el Consorci dels Espais 
Naturals del Delta del Llobregat per a la pastura dels esmentats terrenys, que s’adjunten a l’expedient. 

 
Vist que per acord de Ple celebrat en data 22 de juliol de 2011, s’ha proceditentre 

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 cessió en precari de l’ús dels terrenys de Can Sabadell, ubicats 
a Viladecans i propietat del Consell Comarcal del Baix Llobregat, a favor del Consorci dels Espais 
Naturals del Delta del Llobregat i del Sr. Pere Curado García per a la millora de la biodiversitat, 
mitjançant la pastura. 

 
Terrenys afectats: 
Epígraf: GR31A1 Béns patrimonials –Immobles 
Fitxa: 5 (GPA 46) 
Compte: 2200 Terrenys i Béns Naturals 
Naturalesa del bé: Rústica 
Situació: Les Filipines, Can Sabadell, de Viladecans 
Títol: Expropiació realitzada per l’extingida CMB i transferida al CCBLL mitjançant Decret  5/1988 de 
13 de gener amb núm. inventari 211 annex 6, relació 22.51.17 
Dades registrals: Titularitat CCBLL, Regisre de la Propietat Nº1 de Viladecans, Tom 828, Llibre 234, 
Foli 71 Finca 22234 
Dades cadastrals i superfície: Polígon 7 parcel·la 158 ( 30.117m2) i 159  (29.445m2) 
 

SEGON.- Sotmetre a informació pública l’esmentat expedient, per mitjà de la 
publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la seu electrònica 
de l’entitat per un termini de 15 dies, durant el qual es podran formular reclamacions o al·legacions, 
d’acord amb el que disposa l’article 75 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova 
Reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya. A aquests efectes, la documentació que integra 
l’expedient restarà a exposició pública a la Secretaria d’aquest Consell Comarcal. En el cas de que no 
es presentin reclamacions o al·legacions en aquest termini la cessió s’entendrà aprovada sense 
necessitat d’un nou acord. 

 
TERCER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb el Sr. Pere 

Curado García i el Consorci dels Espais Naturals del Delta del Llobregat per a la millora de la 
biodiversitat, mitjançant la pastura, dels terrenys de Can Sabadell, propietat del Consell Comarcal del 
Baix Llobregat; de conformitat amb la minuta de conveni que s’adjunta a l’expedient i s’aprova 
simultàniament. 
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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 al Sr. Pere Curado García, al Consorci dels 

Espais Naturals del Delta del Llobregat i l’Ajuntament de Viladecans, perquè en tinguin coneixement i 
als seus efectes. 
 
  SISÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se celebri de 
conformitat amb l’acord de Ple de delegació de competències en la Junta de Govern de data 22 de 
juliol de 2011.” 

 
Sessió del 19 de març  

 
d) Aprovar la declaració de serveis prioritaris i essencials de l’entitat, en relació a les 

previsions del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de desembre, de medidas urgentes en 
materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público. 

 
“Vist el que disposa el 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 en el seu 
article 3 apartats 2 i 3. 

 
Atès que cada administració pública haurà de determinar els serveis públics que 

consideri prioritaris o essencials a l’entitat, d’acord amb el que disposa la referida normativa, en el cas 
de que pretengui fer efectives contractacions de personal. 

Vist que en sessió plenària del dia 26 de febrer de 2007 es va aprovar 
definitivament la constitució del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat 
com a organisme autònom de caràcter administratiu per tal de gestionar els serveis de 
Transport Adaptat per a Persones amb Mobilitat Reduïda, els Equips d’Atenció a la Infància i 
Adolescència, i el Programa d’Atenció Primària; així com els seus estatuts reguladors. 

 
  Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals en data 8 

de març de 2012, que s’incorpora a l’expedient, proposant la declaració dels serveis essencials i 
prioritaris d’aquest Consell Comarcal i del seu organisme autònom per a poder realitzar les 
contractacions temporals necessàries durant la vigència de les limitacions establertes a l’apartat 2 de 
l’article 3 del Reial Decret-Llei 20/2011, atès els serveis que es presten cap a la ciutadania i els 
ajuntaments de la comarca. 

 
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 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; 
d’acord amb el següent detall: 
 

- Personal tècnic dels Serveis d’Equips d’Atenció a la Infància i Adolescència 
- Personal adscrit al servei d’ajuts de menjadors i transport escolar i adaptat 

- Personal tècnic adscrit a l’Àrea de Desenvolupament Econòmic (Les actuacions que es realitzen en 
matèria de foment de l’ocupació i l’ocupabilitat (accions d’orientació i inserció, etc) així com les 

actuacions que es realitzen conjuntament amb els ajuntaments de la comarca, d’altres institucions i 
organismes en matèria de promoció econòmica del territori (inclòs el servei que es presta des de 

l’observatori comarcal com a eina d’informació i anàlisi adreçat als responsables polítics i tècnics 
comarcals). 

- Personal vinculat als serveis socials (àrea bàsica i suport als ajuntaments) 
- Personal tècnic i administratiu adscrit als serveis jurídics i secretaria (inclou el servei de registre) 
- Personal tècnic i administratiu adscrit a la intervenció 

- Personal adscrit a la tresoreria 
- Personal adscrit al departament d’habitatge (especialment en períodes concrets de convocatòries 

d’ajuts) 
- Personal adscrit al Servei de Control de Mosquits (especialment en el període de la campanya de 

desinsectació) 
- Personal adscrit als serveis de vigilància, prevenció i control d’incendis. 

 
SEGON.- Comunicar el present acord al Patronat Comarcal de Serveis a la Persona 

del Baix Llobregat, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 

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

 
e) Aprovar la subscripció de sengles convenis amb diferents ajuntaments, de col.laboració 

en la gestió i finançament del servei de transport adaptat fix i esporàdic per a persones 
amb mobilitat reduïda. 

 
“Vist que aquesta entitat, per acord de la Junta de Govern de 19 de setembre de 2005, 

ratificat en sessió plenària de 7 de novembre de 2005, va aprovar la prestació del servei de transport 
especial per a persones amb mobilitat reduïda (anomenat “porta a porta” o esporàdic), en els municipis 
del Baix Llobregat d’àmbit de l’Entitat Metropolitana del Transport, actual Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB), (Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, El Prat de 
Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern i 
Viladecans) i entre aquests i les ciutats de Barcelona i l’Hospitalet. 
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Vist que per tal de regular la participació de cadascun dels Ajuntaments en el servei, per acord 
de la Junta de Govern de 3 d’abril de 2006, va aprovar-se la subscripció d’un conveni de col·laboració 
entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i els municipis de la comarca pertanyents a l’àmbit 
d’actuació de l’EMT (Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, El Prat de 
Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern i 
Viladecans), regulador del finançament del servei de transport adaptat esporàdic per a persones amb 
mobilitat reduïda per a l’any 2006, conveni que s’ha anat prorrogant fins a l’exercici 2011. 

 
Vist que per acord de la Junta de Govern de data 19 de juny de 2006 es va  aprovar 

un conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i diferents ajuntaments de la 
comarca en relació al transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda per a l’any 2006, que 
s’ha anat prorrogant fins a l’exercici 2011. 
 

Vist que per acord de la Junta de Govern, en sessió celebrada el 6 d’octubre de 2008, 
es va aprovar la subscripció del conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i, 
entre d’altres, els Ajuntaments de Molins de Rei i Pallejà, no pertanyents a l’àmbit de l’Entitat 
Metropolitana del Transport (EMT) en relació al transport adaptat fix per a persones amb mobilitat 
reduïda per a l’any 2008, que s’ha anat prorrogant fins a l’exercici 2011. 

 
Vist que per Decret de Presidència núm. 39/2011, de 9 de març, es va aprovar la 

subscripció d’un conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i l’Ajuntament de 
Sant Climent de Llobregat, no pertanyent a l’àmbit de l’Entitat Metropolitana del Transport (EMT), en 
relació al transport adaptat fix per a persones amb mobilitat reduïda per a l’any 2011, des del dia 10 de 
març de 2011 i fins al dia 31 de desembre de 2011. 
 
  Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals en data 14 de març de 
2012, que s’incorpora a l’expedient, proposant la subscripció d’un únic conveni del transport adaptat 
que unifiqui els serveis de transport adaptat fix i esporàdic per tal de simplificar i fer més àgil la seva 
gestió. 

 
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 cooperació entre el Consell 

Comarcal del Baix Llobregat i cadascun dels Ajuntaments de Castelldefels, Cornellà de Llobregat, el 
Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant 
Joan Despí, Sant Just Desvern i Viladecans en relació al transport adaptat fix i esporàdic per a 
persones amb mobilitat reduïda per a l’any 2012, amb efectes retroactius al dia 1 de gener de 2012 i 
fins al 31 de desembre de 2012; d’acord amb la minuta de pròrroga de conveni que s’adjunta a 
l’expedient i s’aprova simultàniament. 

 
SEGON.- Aprovar la pròrroga del conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del 

Baix Llobregat i cadascun dels Ajuntaments de Molins de Rei, Pallejà i Sant Climent de Llobregat, no 
pertanyents a l’àmbit de l’AMB, en relació al transport adaptat fix per a persones amb mobilitat reduïda 
per a l’any 2012, amb efectes retroactius al dia 1 de gener de 2012 i fins al dia 31 de desembre de 
2012; d’acord amb la minuta de pròrroga del conveni que s’adjunta a l’expedient i s’aprova 
simultàniament. 
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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.- Comunicar el present acord als Ajuntaments esmentats, 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.” 

 
Sessió del 2 d’abril  

 
f) Aprovar la subscripció d’un conveni amb l’Agència d’Habitatge de Catalunya, de 

col·laboració en el finançament de l’Oficina Local d’Habitatge del Baix Llobregat. 
 

“Atès que aquesta entitat 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 Medi Ambient i Habitatge.  

 
Vist que les subvencions durant el període 1989-2005 eren uns imports fixos i des de 

l’any 2006 en endavant un import fix més un import variable en funció dels expedients tramitats. 
 

Vist que està previst que el Consell Comarcal del Baix Llobregat continuï prestant el 
servei relatiu a l’Oficina d’habitatge durant l’any 2012 mitjançant la subscripció d’un nou conveni de 
col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a l’assessorament i la gestió dels serveis 
en matèria d’habitatge per mitjà de l’oficina local d’habitatge del Baix Llobregat. 
 

Vist que la dotació econòmica a percebre de conformitat amb la minuta de conveni de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya es divideix en una aportació per al 2012 fixa de 12.000,00€ 
(dotze mil euros) i una part variable en funció del nombre d’atencions realitzades. 
 

Atès el que disposa la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, els 
decrets i reglaments que la despleguen, el Pacte Nacional per a l’Habitatge 2007-2016 i el Decret 
13/2010, de 2 de febrer, del Pla per al Dret a l’Habitatge 2009-2012.  
 
  Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Serveis Tècnics, Informàtica i Noves 
Tecnologies en data 27 de març de 2012, que s’adjunta a l’expedient, proposant la subscripció de 
l’esmentat conveni. 
 

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 subscripció d’un conveni de col·laboració entre l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix Llobregat relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge 
del Baix Llobregat per a l’any 2012 per a l’assessorament i la gestió dels serveis en matèria 
d’habitatge, de conformitat amb la minuta de conveni i la Memòria explicativa del servei previst per al 
2012, que s’adjunten al present acord i que s’aproven simultàniament.  
 
  SEGON.- Facultar a la Presidència d’aquest Consell Comarcal per a la signatura de 
quants documents siguin necessaris per a la formalització de present acord. 
 
  TERCER.- Aprovar la dedicació del personal adscrit a l’oficina local d’habitatge del 
Baix Llobregat, d’acord amb la següent distribució de percentatges en relació a la seva jornada laboral, 
categoria i tasca: 
 
Nom i cognoms % dedicació jornada Categoria Concepte, tasca i/o responsabilitat 
Montserrat Camprubí Casas 60,00% Administrativa Atenció públic i gestió administrativa expedients 
Anna M. Maranillo Nogal 6,00% Administrativa Atenció públic i gestió administrativa expedients 
Rubén González Belloc 30,00% Arquitecte tècnic Atenció públic, inspeccions i informes tècncis expedients 

en curs 
Alfredo Santín Pérez 3,00% Arquitecte tècnic Coordinació de l'Oficina 
Despeses generals 13% s/Despeses de personal   

 
  QUART.- Comunicar el present acord a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, perquè 
en tingui coneixement i als efectes. 
 
  CINQUÈ.- Donar compte del present acord a la propera sessió plenària que se 
celebri.” 
   

g) Aprovar la subscripció d’un conveni amb l’AMPA de l’IES Vall d’Arús de Vallirana, 
relatiu a la utilització de places lliures en el servei de transport escolar corresponent al 
curs escolar 2011-2012. 

 
“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 euro per dia de transport. 

 
Atès que en data 15 de març de 2012 la Junta de l’AMPA de l’IES Vall d’Arús de 

Vallirana ha comunicat a aquesta entitat la relació d’alumnes de batxillerat que fan ús del servei de 
transport escolar. 
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  Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials en data 26 de març 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 l’AMPA 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 2011-2012; d’acord amb la minuta de conveni 
que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament. 
 
  SEGON.- Aprovar l’import de 453 euros que l’AMPA de l’IES Vall d’Arús de Vallirana 
haurà d’aportar a aquest Consell en el marc d’aquest conveni pels 3 alumnes de Batxillerat matriculats 
en el seu centre per la totalitat del curs escolar.  
 

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’Ajuntament de Vallirana i al centre IES Vall 
d’Arús, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 
  CINQUÈ- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri.” 
 

h) Donar suport a la Moció aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló 
en relació a la situació de fàbrica Massó i Carol. 

 
“Atès que el Ple de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló de data 28 de març de 

2012 va aprovar una Moció en relació a la urgent solució del cas Massó i Carol, atès que la 
problemàtica dels residus tòxics representa un perill per a la ciutadania del municipi i per tota la 
comarca; i en la que es demana, entre d’altres, a l’Agència de Residus de Catalunya que acceleri les 
gestions per la retirada i tractament dels residus, i, en cas que aquesta via no sigui prou ràpida, actuï 
de forma subsidiària per evitar mals majors i per garantir la seguretat per la salut i el medi ambient del 
poble i entorn.   
 

Vist que és d’interès, segons consta en l’expedient, donar suport a la Moció 
presentada per l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló en relació a la urgent solució del cas Massó 
i Carol.  
 

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

 
PRIMER.- Donar suport a la Moció aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Santa Coloma 

de Cervelló de data 28 de març de 2012 en relació a la urgent solució del cas Massó i Carol.  
 

SEGON.- Comunicar el present acord a l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, al 
Govern de la Generalitat de Catalunya i a l’Agència de Residus de Catalunya, perquè en tinguin 
coneixement i als efectes.” 
 
Sessió del 23 d’abril  

 
i) Aprovar la subscripció d’un conveni amb la Diputació de Barcelona i la Federació 

d’Agrupacions de Defensa Forestal del Baix Llobregat, de col·laboració en l’execució 
del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals i el Pla d’Informació i Vigilància contra els 
Incendis Forestals al territori comarcal durant l’any 2012. 

 
“Vist que les Agrupacions de Defensa Forestal són entitats orientades a la prevenció i 

extinció d’incendis forestals, i desenvolupen les seves activitats en col·laboració amb els Ajuntaments, 
la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. 
 
  Vist que les Agrupacions de Defensa Forestal (ADFs) gestionen conjuntament amb els 
Ajuntaments els Plans municipals de prevenció d’incendis forestals i el Pla d’informació i vigilància 
contra incendis forestals amb la cooperació de la Diputació de Barcelona, així com executen les obres 
dels Plans municipals de prevenció d’incendis i col·laboren amb els bombers en l’extinció dels incendis 
forestals. 
 

Vist que les Agrupacions de Defensa Forestal per executar les actuacions de 
prevenció i lluita contra els incendis forestals, per executar les obres dels plans municipals de 
prevenció, per fer les adquisicions de material d’extinció, mantenir els equips i tramitar tota mena de 
permisos, sol·licituds i altra documentació, necessiten recolzament tècnic i logístic, i per aquest motiu 
s’ha constituït la Federació d’Agrupacions de Defensa Forestal del Baix Llobregat. 

 
Vist que la Federació d’Agrupacions de Defensa Forestal del Baix Llobregat agrupa les 

onze ADFs existents a la comarca i realitza el treball de coordinació i de suport a les ADFs mitjançant 
un tècnic forestal que col·labora alhora amb el programa de prevenció d’incendis de la Diputació de 
Barcelona. 

 
Vist que els anys 2009, 2010 i 2011 el Consell Comarcal del Baix Llobregat, la 

Diputació de Barcelona i la Federació d’ADFs del Baix Llobregat van subscriure un conveni de 
col·laboració per a la prevenció d’incendis forestals que va finalitzar el 31 de desembre de 2011. 
 

Atesa la rellevància territorial i ambiental de l’espai forestal al Baix Llobregat, així com 
la implicació dels Ajuntaments en les Agrupacions de Defensa Forestal i vist també el caràcter 
intermunicipal de les extensions de terrenys forestal, es considera convenient que el Consell Comarcal 
del Baix Llobregat segueixi donant suport a la Federació d’Agrupacions de Defensa Forestal del Baix 
Llobregat per al desenvolupament de les seves activitats a escala comarcal. 
 

Atès que és d’interès subscriure un nou conveni de col·laboració amb la Diputació de 
Barcelona i la Federació d’Agrupacions de Defensa Forestal del Baix Llobregat, de suport en la 
prevenció d’incendis forestals i el Pla d’informació i vigilància contra els incendis forestals a la comarca 
del Baix Llobregat. 
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  Vista la proposta de conveni que s’incorpora a l’expedient.  
 
  Vist l’informe emès per l’enginyer tècnic agrícola d’aquesta entitat en data 12 d’abril 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 Diputació de 
Barcelona i la Federació d’Agrupacions de Defensa Forestal del Baix Llobregat, per a l’execució dels 
plans municipals de prevenció d’incendis forestals i el Pla d’informació i vigilància contra els incendis 
forestals a la comarca del Baix Llobregat per a l’any 2012, de conformitat amb la minuta de conveni 
que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament. 
 

SEGON.- Facultar a la Presidència del Consell Comarcal del Baix Llobregat, per a la 
signatura de quants documents siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 

TERCER.- Comunicar el present acord a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la 
Diputació de Barcelona i a la Federació d’Agrupacions de Defensa Forestal del Baix Llobregat, perquè 
en tinguin coneixement i als efectes. 
 
  QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri.” 
 

j) Aprovar el Pla d’Actuació 2012 del Servei Comarcal de Joventut del Baix Llobregat, així 
com la sol.licitud d’ajut pel seu desenvolupament a la Direcció General de Joventut. 

 
“Atès que l’Àrea de Desenvolupament Estratègic d’aquest Consell Comarcal està 

integrada pels departaments de Promoció Econòmica, Anàlisi i prospectiva, Diversitat i ciutadania i 
Joventut. 
 

Atès que el Departament de Joventut té com a principal funció, mitjançant el Servei 
Comarcal de Joventut del Baix Llobregat, donar suport tècnic als 30 ajuntaments de la comarca i 
desenvolupar accions que complementin les que es realitzen a nivell local o bé que per la seva 
naturalesa es consideri més adient desenvolupar-les a nivell comarcal.  

 
Vist que el Servei Comarcal de Joventut persegueix la millora dels serveis d’informació 

i de suport a la població jove de la comarca que cadascun dels 30 ajuntaments presten, i que les 
accions que desenvolupa queden recollides dins del Pla comarcal de joventut, que per al nou període 
d’execució (2009-2012) té tres línies principals d’actuació: 
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a. Informació i documentació 
b. Emancipació 
c. Suport als municipis 

 
Atès que aquest Pla comarcal s’operativitza mitjançant l’elaboració d’un pla d’actuació 

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.  
 

Atès que el Servei Comarcal de Joventut del Baix Llobregat ha dissenyat el nou Pla 
d’actuació per a l’any 2012, d’acord amb les indicacions i validació realitzada pels responsables 
polítics, regidors i regidores de joventut dels ajuntaments de la comarca, que van participar en la Taula 
comarcal de joventut celebrada el passat 30 de gener de 2012. 

 
Atès que el Pla d’actuació de referència recull també les competències que en matèria 

d’instal·lacions juvenils i d’activitats d’educació en el lleure té delegades el Consell Comarcal per la 
Generalitat de Catalunya i contempla diferents  programes i projecte en l’àmbit de les mateixes. 
 

Atès que el pressupost que té aquest Pla d’Actuació 2012 té un cost total de 
92.017,14€, dels quals 86.817,14€ són relatius a despeses de personal i 5.200,00€ per a despeses de 
funcionament dels diferents programes. 
 

Atès que està previst que al llarg del mes d’abril la Direcció General de Joventut de la 
Generalitat de Catalunya obri la convocatòria de subvencions per a les activitats que realitzen els 
serveis comarcals de joventut, que d’acord amb les indicacions rebudes seran una subvenció anual per 
cobrir les despeses que es contemplin dins dels plans d’actuació; segons consta a l’expedient. 
  
  Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic en data 
16 d’abril de 2012, que s’incorpora a l’expedient. 
 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar el Pla d’Actuació 2012 del Servei Comarcal de Joventut, d’acord 
amb els continguts recollits en el document del mateix que s’adjunta com a document annex a aquest 
acord i s’aprova simultàniament. 

 
SEGON.- Aprovar la sol·licitud de subvenció a la Direcció General de Joventut del 

Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya per import total de 
92.017,14€ (noranta-dos mil disset euros amb catorze cèntims d’euro) per cobrir les despeses del Pla 
d’Actuació de referència, tramitant-se d’acord amb les indicacions marqui la Direcció General de 
Joventut, que previsiblement serà mitjançant la plataforma EACAT de la Generalitat de Catalunya. 

 
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 Direcció General de Joventut del 

Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, adjuntant la documentació 
necessària per a la sol·licitud de la referida subvenció. 
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CINQUÈ.- Comunicar el present acord als ajuntaments de la comarca, perquè en 

tinguin coneixement i als efectes. 
 
SISÈ.- Ratificar el present acord en la propera sessió plenària que se celebri.” 
 

k) Aprovar l’actuació del Servei de Control de Mosquits a una zona gestionada pel Port 
autònom de Barcelona, així com la valoració de la mateixa en el marc de l’Ordenança de 
Preus Públics del Servei de Control de Mosquits. 

 
“Vist que aquest Consell Comarcal del Baix Llobregat com a conseqüència de la 

transferència de serveis produïda a partir de l’extinció de la Corporació Metropolitana, en virtut del 
Decret 5/88, de 13 de gener, va assumir el Servei de Control de Mosquits que es presta en règim de 
gestió directa i amb caràcter comarcal des del 1989, i que es composa d’un equip estable de biòlegs i 
prospectors. 
 

Atès que des del desviament del riu Llobregat hi ha hagut tot un seguit de canvis 
dràstics a les zones del terme municipal del Prat de Llobregat que han afectat a les tasques de control 
de mosquits, i que un d’aquests canvis ha estat la incorporació del Port Autònom de Barcelona com a 
gestor de part d’aquests terrenys.  

 
Atès que durant els anys 2010 i 2011 la zona ZAL va presentar un conjunt de queixes 

per molèsties de mosquits properes al seu centre gestor i que després d’un estudi exhaustiu es va 
comprovar que el problema era ocasionat per un nou espai immediat a l’antiga llera del riu que 
ocasionava l’aparició de mosquits de maresma (Ochlerotatus caspius) en gran nombre desprès de 
pluges i inundacions; i que per aquest motiu, i un cop comprovat que l’òrgan gestor era el Port de 
Barcelona, es va procedir a presentar una proposta de control de data 23 de febrer de 2012 que incloïa 
també una quota a pagar ja que els terrenys no són de gestió municipal. 

 
Vist el punt 6 de l’annex de tarifes de l’Ordenança de Preus Públics relativa als serveis 

i activitats del Servei de Control de Mosquits d’aquesta entitat, publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona núm. 310, de 28 de desembre de 2006. 
 

Vist l’informe emès pels Tècnics del Servei de Control de Mosquits en data 4 d’abril de 
2012, que s’adjunta a l’expedient, proposant que per la campanya d’enguany s’emeti una factura per 
un total de 4.356,55€, no subjecte a IVA d’acord amb el que disposa l’article 4 de Llei 37/1992, de 28 
de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, en no ser una prestació de serveis realitzada en el 
desenvolupament d’una activitat empresarial. 
 

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 l’actuació del Servei de Control de Mosquits d’aquesta entitat 
relativa al control de mosquits a la zona propera a l’antiga llera del Riu Llobregat actualment 
gestionada pel Port Autònom de Barcelona, d’acord amb els continguts recollits en la proposta 
d’actuació que s’adjunta com a document annex a aquest acord i s’aprova simultàniament. 

 
La quantitat que rebrà el Consell Comarcal del Baix Llobregat en compensació per la realització de la 
referida actuació serà de 4.356,55€, d’acord amb el punt 6 de l’annex de tarifes de l’Ordenança de 
Preus Públics relativa als serveis i activitats del Servei de Control de Mosquits d’aquesta entitat. 

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

que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 
TERCER.- Comunicar el present acord al Port Autònom de Barcelona, perquè en 

tingui coneixement i als efectes. 
 
  QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se celebri 
de conformitat amb l’acord de Ple de delegació de competències en la Junta de Govern de data 22 de 
juliol de 2011.” 

 
Sessió del 7 de maig  
 
l) Aprovar la subscripció de sengles convenis amb els Ajuntaments d’Abrera i Corbera de 

Llobregat, de col.laboració en el desenvolupament del Servei Comarcal d’Informació i 
Atenció a les Dones. 

 
“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. 
 

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 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. 
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Vist que per acord de la Junta de Govern de data 7 de novembre de 2011 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 s’ha dut a 
terme 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 un cop finalitzada l’experiència pilot el servei 
continuarà fins al 31 de desembre de 2012. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials en data 26 d’abril de 2012, que s’adjunta a l’expedient, proposant la subscripció dels esmentats 
convenis per al desenvolupament del servei fins al mes de desembre d’enguany, 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), de conformitat amb les minutes de convenis que s’adjunten a 
l’expedient i s’aproven simultàniament. 
 

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.” 
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m) Aprovar la subscripció d’un conveni amb el Consell Esportiu del Baix Llobregat, de 
col.laboració en el desenvolupament de la seva activitat mitjançant la cessió d’espais. 

 
“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 el Consell Comarcal del Baix Llobregat és propietari de l’edifici NÚM. 7 ubicat 
en el recinte del Parc Torreblanca, que consta de planta baixa amb 65,85 m2 i planta primera amb 
20,16 m2, que totalitzen 86,01 m2, on no es presta cap activitat o servei, ni es té previst instal·lar-los en 
un futur immediat. 
 

Atès que en el marc de la col·laboració inter-institucional el Consell Esportiu del Baix 
Llobregat està ubicat en aquestes dependències del Consell Comarcal del Baix Llobregat des del mes 
de novembre de l’any 2000, situació que es va regular per un conveni, que es va aprovar la seva 
subscripció per acord de la Comissió de Govern de data 6 de març de 2000, i que ha exhaurit la seva 
vigència. 
 

Atès que es considera convenient, segons consta a l’expedient, establir una relació de 
caràcter general amb el Consell Esportiu del Baix Llobregat, de manera que en el cas de que el 
Consell Comarcal del Baix Llobregat decideixi desenvolupar activitats de caire esportiu, promogudes 
des de qualsevol àrea que hi pugui tenir relació, es disposi d’un relació de tipus preferent amb el 
Consell Esportiu per tal d’aprofitar la seva experiència, coneixements i materials. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals en data 16 d’abril de 
2012, que s’adjunta a l’expedient. 

 
Vist el que disposa el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova Reglament 

de patrimoni dels ens locals de Catalunya. 
 

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 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; de conformitat amb la 
minuta de conveni que s’adjunta a l’expedient i s’aprova simultàniament. 

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

que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 
TERCER.- Comunicar el present acord al Consell Esportiu del Baix Llobregat, perquè 

en tingui coneixement i als efectes. 
 
  QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se celebri 
de conformitat amb l’acord de Ple de delegació de competències en la Junta de Govern de data 22 de 
juliol de 2011.” 
 

n) Aprovar la modificació dels convenis subscrits amb l’Ajuntament d’Esparreguera, 
l’Ajuntament de Molins de Rei i l’AMPA del CEIP Castell Ciuró de Molins de Rei, de 
col.laboració en la prestació del servei de transport escolar no obligatori pel curs 
escolar 2011-2012. 

 
“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 que per acord de la Junta de Govern de data 21 de novembre de 2011 es va 
aprovar la subscripció de sengles convenis de col·laboració, entre d’altres, amb l’Ajuntament 
d’Esparreguera, l’Ajuntament de Molins de Rei i l’AMPA del CEIP Castell Ciuró de Molins de Rei, per a 
la prestació d’ampliacions en el servei de transport escolar no obligatori durant el curs escolar 2011-
2012. 

 
Atès que en els referits convenis s’establia que el sistema de pagament s’hauria de fer 

en dues aportacions i abans de finalitzar el curs escolar, i que, atès l’actual situació econòmica que es 
pateix, la intervenció dels esmentats Ajuntaments ha sol·licitat modificar el redactat d’aquests convenis 
per ajustar-se més a la realitat. 
 
  Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials en data 26 d’abril de 2012, que s’incorpora a l’expedient, proposant la modificació dels 
esmentats convenis pel que afecta al seu pagament, que serà en una sola aportació, al desglossament 
dels diferents conceptes i a la justificació de la despesa, i que no implica cap modificació 
pressupostària. 
 

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 modificació dels convenis de col·laboració subscrits amb 
l’Ajuntament d’Esparreguera, l’Ajuntament de Molins de Rei i l’AMPA del CEIP Castell Ciuró de Molins 
de Rei, per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori durant el curs escolar 2011-2012; 
d’acord amb la minuta de convenis que s’incorporen a l’expedient i s’aproven simultàniament. 
 

SEGON.- Facultar a la Presidència d’aquesta entitat per a la signatura dels documents 
que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 
  TERCER.- Comunicar el present acord als Ajuntaments d’Esparreguera i Molins de 
Rei, i a l’AMPA del CEIP Castell Ciuró de Molins de Rei, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 
  QUART- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri.” 
 
5.-  Ratificar el nomenament de diferents representants al 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. 
 

Atès que el Consell Econòmic i Social des del 17 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 
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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 sessió celebrada el 20 de febrer de 2012, es va ratificar 

el nomenament dels representants de diferents entitats que formen part del Consell Econòmic i Social 
del Baix Llobregat. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 14 de maig de 2012, que s’adjunta, proposant la ratificació dels 
nomenaments de les diferents entitats que formen part del Consell Econòmic i Social del Baix 
Llobregat tant dins del Ple com de la Comissió Executiva, segons els acords que han estat notificats a 
aquest Consell Comarcal en data posterior al dia 20 de febrer d’enguany, i que en el cas de 
l’Ajuntament de Castelldefels es tornen a ratificar els seus nomenaments ja que s’han modificat els 
representants nomenats. 
 

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 Membres del PLE Membres de la COMISSIÓ EXECUTIVA 
Castelldefels Titular: Sra. Anna Maria Pérez Fernández  

Suplent: Sra. Margarita Manzano López  
Titular: Sra. Anna Maria Pérez Fernández  
Suplent: Sra. Margarita Manzano López 

Cornellà de Llobregat Titular: Sra. Montserrat Pérez Lancho 
Suplent: Sr. Sergio Fernández Mesa 

Titular: Sra. Montserrat Pérez Lancho 
Suplent: Sr. Sergio Fernández Mesa 

Martorell Titular: Sr. Lluís Amat i Ferrer 
Suplent: Sr. Josep Casasayas i Puig 

Titular: Sr. Lluís Amat i Ferrer 
Suplent: Sr. Josep Casasayas i Puig 

 
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.- Aprovar formalment l’extinció de l’organisme autònom Patronat Comarcal de Promoció 
Agrícola. 
 

Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu: 
 
“Vist que en sessió plenària del Consell Comarcal del Baix Llobregat del dia 21 de juny 

de 1989 es van aprovar definitivament els Estatuts del Patronat Comarcal per a la Promoció Agrícola 
del Baix Llobregat, organisme autònom que es va constituir com a servei personalitzat de gestió directa 
amb personalitat jurídica pròpia per al compliment de les seves finalitats fundacionals.  
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Vist que l’article 30 dels esmentats estatuts estableix que el Patronat Comarcal per a 

la Promoció Agrícola del Baix Llobregat s’extingirà quan ho acordi el Ple del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat. 

 
Atès que el referit Patronat Comarcal va tenir activitat fins a l’any 1996, any en que el 

Consell Comarcal del Baix Llobregat va encomanar “l’Estudi sobre la implementació d’un Parc Agrari al 
Baix Llobregat” on es proposava que la figura indicada per aquesta gestió era la d’un consorci ja que 
responia a la idea d’unió d’entitats amb un interès comú (el Consell Comarcal del Baix Llobregat, la 
Diputació de Barcelona, els ajuntaments que formen part del Parc Agrari i altres entitats agràries) per 
tal d’aturar el procés de degradació del territori agrari i el deteriorament econòmic de les explotacions 
agrícoles del Delta i de la Vall Baixa del Llobregat. 

 
Atès que en sessió plenària del Consell Comarcal del Baix Llobregat del dia 24 de 

març de 1998 es va aprovar definitivament la constitució del Consorci del Parc Agrari del Baix 
Llobregat, així com els seus estatus reguladors. 

 
Atès que es va aprovar la constitució del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat 

sense l’aprovació de la corresponent dissolució del Patronat Comarcal per a la Promoció Agrícola del 
Baix Llobregat, tot i que aquesta entitat va deixar de tenir activitat, pel que s’ha de procedir a la 
formalització de la seva dissolució; d’acord amb l’informe emès per la Tècnica de l’Àrea de Secretaria i 
Serveis Jurídics d’aquesta entitat, en data 17 de maig de 2012, que s’incorpora a l’expedient. 
 

Atès el que disposa l’article 85 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de règim 
local i els articles 208 i 209 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 

D’acord amb les facultats i competències conferides legalment al Ple de l’entitat per 
l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i per l’article 52 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, la Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar formalment l’extinció de l’organisme autònom Patronat Comarcal 
per a la Promoció Agrícola del Baix Llobregat. 
 

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.- Sotmetre el present acord a informació pública per un període de 30 dies a 
efectes d’al·legacions i suggeriments, mitjançant la inserció del corresponent Edicte en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, de conformitat amb el que disposa l’article 201 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.   

 
La present extinció s’entendrà aprovada definitivament sense necessitat d’un nou acord si durant el 
període d’exposició pública a que anteriorment s’ha fet referència no es produeix cap al·legació o 
suggeriment. 
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QUART.- Comunicar el present acord al Registre d’Entitats Locals de la Generalitat de 
Catalunya i a la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques, perquè en tinguin coneixement i als efectes previstos.” 

  
Els presents aproven per unanimitat el present acord. 

 
7.-  Aprovar la rectificació de l’inventari general de béns amb efectes de finals de l’exercici 2011. 
 

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

“Vist que per acord de Ple, en sessió celebrada el 19 de juliol de 2010, es va aprovar 
l’Inventari General de béns i drets del Consell Comarcal del Baix Llobregat, actualitzat a data 19 de 
juliol de 2010. 

 
Vist que per acord de Ple, en sessió celebrada el 18 d’abril de 2011, es va aprovar la 

rectificació i actualització de l’Inventari General de béns i drets del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, actualitzat a data 31 de desembre de 2010. 
 

Atès que l’inventari ha d’ésser objecte d’actualització continuada, sens perjudici de la 
seva rectificació i comprovació, que s’ha de fer cada any, en el primer cas, i cada cop que es renovi la 
corporació, en el segon, i que correspon al Ple de la corporació l’aprovació, la rectificació i la 
comprovació de l’inventari; segons el que disposa l’article 222 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 que per acord del Ple extraordinari d’aquesta entitat en sessió celebrada el 22 de 

juliol de 2011 es va constituir el nou Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
 

Vist que s’adjunta a l’expedient com Annex I l’Acta de comprovació de l’Inventari 
general de béns d’aquest Consell Comarcal del Baix Llobregat en data 22 de juliol de 2011 amb la 
compareixença del President electe, la Presidenta cessant i el Secretari Accidental de l’entitat. 

 
Atès que s’adjunta com a Annex II el resum Patrimonial i els informes anual de 

rectificació de l’Inventari general de béns d’aquest Consell Comarcal, per llibres, epígrafs i subepígrafs, 
per classificació i per comptes a data 31 de desembre de 2011. 

 
Atès que l’esmentat inventari s’ha confegit d’acord amb les prescripcions dels articles 

106 a 118 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels ens 
locals. 
 

Vist l’informe emès per la Tècnica de l’Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics d’aquesta 
entitat, en data 16 d’abril de 2012, que s’incorpora a l’expedient. 
 
  Per tot això, aquesta Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents 
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ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la comprovació de l’Inventari General de béns i drets del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat, en data 22 de juliol de 2011, d’acord amb l’Annex I que s’adjunta a 
l’expedient i s’aprova simultàniament. 

 
SEGON.- Aprovar la rectificació de l’Inventari General de béns i drets del Consell 

Comarcal del Baix Llobregat, en data 31 de desembre de 2011, d’acord amb l’Annex II que s’adjunta a 
l’expedient i s’aprova simultàniament. 
 

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.- Trametre al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la 
Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació del Govern el present acord de comprovació i rectificació 
de l’Inventari de béns i drets del Consell Comarcal del Baix Llobregat i una còpia de la referida 
comprovació i rectificació.” 
 
ANNEX 

BAIXES INVENTARI. CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT. EXERCICI 2011 
 
Bé GPA Descripció Import € Motiu Acord d'aprovació de la baixa de l'inventari 

129 Fax SCM 635,29 Avaria. Aparell fora de servei. Decret de Presidència núm.150 de 20/07/2011 

172 Fotocopiadora SCM 2.610,00 Avaria. Aparell fora de servei. Decret de Presidència núm.150 de 20/07/2011 

96 Vehicle.Furgoneta 20.000,00 Cessió/Donació a la Creu Roja Decret de Presidència núm.203 de 30/12/2011 

97 Vehicle.Furgoneta 41.736,18 Cessió/Donació a la Creu Roja Decret de Presidència núm.203 de 30/12/2011 

98 Vehicle.Furgoneta 55.355,62 Cessió/Donació a la Creu Roja Decret de Presidència núm.203 de 30/12/2011 

99 Vehicle.Furgoneta 89.900,00 Cessió/Donació a la Creu Roja Decret de Presidència núm.203 de 30/12/2011 

576 Microbús  0,00 Cessió/Donació a la Creu Roja Decret de Presidència núm.203 de 30/12/2011 
 
 

ALTES INVENTARI. CONSELL COMARCAL DEL BAIX 
LLOBREGAT. EXERCICI 2011   

       
       
Cte. 
PGCP Aplicació Import Nom terc. Text lliure Document Data doc. 

2210 2011     920 63200 41.186,60 TEYCO, SL 

CERTIF.NÚM. 1 OBRES RESOLUCIÓ  
PROBLEMES HIGROTÉRMICS  
EDIFICI 2 CONSELL COMARCAL C-F11-0243 24/05/2011 

2210 2011     920 63200 6.973,80 PALLISA GABRIEL, ESTER 

HONORARIS ARQUITECTE TÈCNIC DIRECCIÓ  
OBRA PER MILLORAR L'ENVOLVENT EDIFICI  
2 SEU CCBLL 003/2011 14/07/2011 

2210 2011     920 63200 123.949,51 TEYCO, SL 
CERTIF.NÚM. 2 OBRES RESOLUCIÓ DELS 
 PROBLEMES HIGROTÈRMICS DE L'EDIFICI 2 C-F11.0268 31/05/2011 

2210 2011     920 63200 208.613,12 CLIMAVA, S.L. INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ EDIFICI 2 8201100151 30/06/2011 

2210 2011     920 63200 25.882,38 CLIMAVA, S.L. 
J.G. 16.05.2011 ADJUDICACIÓ CLIMATITZACIÓ  
EDIFICI 2 CONSELL COMARCAL 8201100186 30/07/2011 

2210 2011     920 63200 2.219,11 TEYCO, SL 

MODIFICACIÓ CONTRACTE OBRES  
PROBLEMES HIGROTÈRMICS DE 
L'ENVOLUPANT 
 EDIFICI NÚM. 2 DEL CCBLL CF11.0297 23/06/2011 
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2210 2011     920 63200 10.609,90 CLIMAVA, S.L. 
MODIFICACIÓ CONTRACTE OBRES  
CLIMATITZACIÓ EDIFICI NÚM. 2 CCBLL 2201101000 30/09/2011 

2210 2011     313 62200 1.877,32 

ASSOCIACIO DE SUPORT AL  
DISMINUIT PSIQUIC  MARE  
DE DEU DE BELLVITGE CONSTRUCCIÓ BASSA DESTINADA AL S.C.M. 2011592/2 21/09/2011 

 total 421.311,74     

2230 2011     920 63300 636,16 
9TRES TECNOLOGIA Y  
SERVICIOS, S.L. ADQUISICIÓ PROJECTOR LCD EPSON EB-X10 201101064 31/01/2011 

2230 2011     313 62300 1.073,80 MERCURY BARCELONA, S.L. 
ADQUISICIÓ 3 WALKI TALKI MOTOROLA CP040 
 PEL S.C.M. 50782 18/05/2011 

2230 2011     231 62300 1.652,00 HOSPIFRED, S.L. 

SUBMINISTRE I MONTATGE EQUP D'AIRE 
 ACONDICIONAT PANASONIC EDIFICI 
 HISTÒRIC (EAIA III) 44464 09/06/2011 

2230 2011     920 63300 21.218,76 
MARTIN & CADENAS  
INGENIEROS, S.L. 

DECRET 116/2011 SUBMINISTRAMENT  
I INSTAL.LACIONS EQUIP DE MEGAFONIA MCI/1355 25/07/2011 

2230 2011     920 63300 999,00 EL CORTE INGLES, S.A. ADQUISICIÓ CAMARA REFLEX DIGITAL 95275949 15/10/2011 

2230 2011     313 62300 2.900,44 MICROSISTEMES, S.A. 
ADQUISICIÓ EQUIPAMENT INFORMÀTIC  
PEL S.C.M. 1201104161 30/11/2011 

 total 28.480,16     

2260 2011     231 62500 1.759,38 MOBLISERN, SA ADQUISICIÓ 6 CADIRES XANA 20110293 21/06/2011 

2260 2011     920 63500 1.228,38 COMERCIAL CONTEL, S.A. ADQUISICIÓ 10 TAULES TRAPEZOIDAL DYNAMIC 11/1249 29/07/2011 

2260 2011       920 63500 14.117,99 MOBLISERN, SA 
ADQUISICIÓ CORTINES ENROLLATBLES TEIXIT  
SCREEN 20110438 27/10/2011 

2260 2011       920 63500 802,40 COMERCIAL CONTEL, S.A. 

SUBMINISTRE DE 10 SOBRES DE  
TAULA DYNAMIC – PER LA SALA COMISSIÓ  
DE GOVERN 11/1542 18/10/2011 

 total 17.908,15     

2270 2011       920 63600 385,85 MICROSISTEMES, S.A. 
ADQUISICIÓ IMPRESSORA PER L'APLICACIÓ  
ERES - REGISTRE D'ENTRADA I SORTIDA 1201102211 22/06/2011 

 total 385,85     
 

Els presents aproven per majoria absoluta el present acord amb el vot a favor dels 
membres presents dels grups comarcals del PSC-CPM, CIU, IC-EUiA-EPM i ERC-AM, i l’abstenció 
dels representants presents del grup comarcal del Partit Popular i del representant del grup comarcal 
de Plataforma per Catalunya. 

 
8.-  Aprovar inicialment la modificació de crèdits 3/2012. 

 
Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu: 
 
“Vista l’addenda al conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix Llobregat que preveu una aportació addicional de 
13.000,00€ per finançar el dèficit de menjador de les escoles Jaume Balmes i Institut Escola del Prat. 
 

Vist el comunicat de la Diputació de Barcelona en relació l’atorgament d’una subvenció 
de 150.000€  per atendre necessitats d’urgència social. 
 

Vist  l’informe de la coordinadora de l’àrea d’ensenyament en relació a la necessitat de 
transferir crèdits entre les partides de l’àrea d’ensenyament d’acord amb les previsions del servei 
 

Vist l’acord de la  Junta de Govern d’aquest Consell Comarcal, de 5 de març d’enguany, 
que aprova la subscripció d’un conveni amb l’AMPA de l’IES Josep Fusalba de Sant Esteve Sesrovires per 
la utilització de places lliures del servei de transport escolar no obligatori i que preveu una aportació de 
1.062,00€ per al curs escolar 2011-2012. 
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Vist l’acord de la Junta de Govern d’aquest Consell Comarcal, de 2 d’abril d’enguany, que 

aprova la subscripció d’un conveni amb l’AMPA de l’IES Vall d’Arús de Vallirana per la utilització de places 
lliures del servei de transport escolar no obligatori i que preveu una aportació de 453,00€ per al curs 
escolar 2011-2012. 
 

Vist  l’ingrés de 7.841,50€  realitzat per  l’Escola Josep Maria Ciurana de Sant Boi de 
Llobregat    corresponent  a la devolució d’ajuts menjador d’exercicis tancats.   
 

Vist  que l’Institut Vall d’Arús de Vallirana ha de retornar la quantitat de 80.000,00€  
corresponent  a la devolució de gratuïtats d’exercicis tancats.   
 

Vist l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 26 d’abril 
d’enguany, que aprova entre altres, atorgar al Consell Comarcal de Baix Llobregat una subvenció de 
24.115,87€ per a la dinamització de les zones d’activitat econòmica del Baix Llobregat i vist l’informe del 
Coordinador de l’Àrea  de desenvolupament estratègic en relació a la necessitat d’habilitar una partida de 
17.000,00 per a la contractació de serveis tècnics per elaborar la plataforma de les zones d’activitat 
econòmica (ZAE) del Baix Llobregat. 
 

Atès que durant l’exercici proppassat no pogueren estar realitzats la totalitat dels 
projectes i les activitats  consignats en el Pressupost i que existeixen romanents de crèdit de despeses 
compromeses que s’han de incorporar a l’exercici 2012. 
 

Vist l’acord de la Junta de Govern d’aquest Consell Comarcal, de 7 de maig de 2007,  
que aprova la consignació judicial de la quantitat de vint mil dos-cents cinquanta-un euros amb vuitanta-
tres cèntims (20.251,83€), determinada en concepte de indemnització en la sentència de la secció 4a de la 
Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal de Justícia de Catalunya, en el procediment de 
responsabilitat patrimonial instat pel Sr. Francisco Capote Arroyo contra aquest Consell Comarcal per 
danys causats per aiguats presumptament derivats de les obres de pavimentació del Camí del Suro entre 
Oasis i Can Villalba”. 
 

Vist que al mateix acord s’aprovava acceptar la transferència de la quantitat de deu mil 
cent vint-i-cinc euros amb noranta-un cèntims (10.125,91€) efectuada per l’Ajuntament  d’Abrera 
corresponent al 50% de la indemnització fixada en al sentencia. 
 

Vist que a l’exercici 2007, tant la consignació pressupostaria com l’ingrés, es van 
comptabilitzar com a operacions no pressupostaries, al haver un recurs de cassació de l’esmentat procés 
interposat davant la Sala Tercera de lo Contenciós-administratiu del Tribunal Suprem. 
 

Vist l’informe de la Gerent del Consell Comarcal. 
 

Vist l’informe de l’Interventor Accidental. 
   

Vist 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  les Bases d’Execució del 
Pressupost per a l’exercici 2011. 
 

Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc conferides 
proposa al Ple l’adopció dels següents  
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ACORDS 
  

PRIMER.- Aprovar la modificació de crèdits 3/2012 d’incorporació de romanents de 
crèdit,  crèdits generats per ingressos i crèdits extraordinaris, d’acord al que  s’estableix l’article 179 i 
següents del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals: 
 
INCORPORACIÓ DE ROMANENTS 
 
DESPESES    
     

Partida Descripció 
Crèdit inicial Incorporació 

romanent 
Crèdit final 

     
332 48903 Centre d’Estudis Comarcals  0,00 2.000,00 2.000,00 
410 21000 Reparació i manteniment d’infrastructures 3.000,00 4.898,00 7.898,00 
 Total 3.000 6.898,00 9.898,00 

     
INGRESSOS    

     
87000 Romanent tresoreria despeses generals 0,00 6.898,00 6.898,00 

 
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT 
 
DESPESES  Crèdit inicial Altes  Baixes Crèdit final 
      
324 22301 Transport escolar curs 2011/12 2.327.509,45  22.280,00 2.305.229,45 
324 22707 Menjador curs 2011/12 129.884,87 393,70  130.278,57 
324 48111 Ajuts individuals 2011/12 4.043.664,69 21.887,14  4.065.551,83 
 Total  6.501.059,01 22.280,84 22.280,00 6.501.059,85 

 
CRÈDITS EXTRAORDINARIS I CRÈDITS GENERATS 
 
DESPESES  Crèdit inicial Altes Crèdit final 
     
920 22604 Despeses notarials i defensa 10.000,00 10.125,91 20.125,91 
324 22707 Menjador curs 2011-12 (dèficit)  50.000,00 13.000,00 63.000,00 
324 22301 Transport escolar curs 2011/2012 2.305.229,45 1.515,00 2.306.744,45 
324 22707 Menjador curs 2011/2012 129.884,87 12.892,92 142.777,79 
324 48111 Ajuts individuals curs 2011/12 4.065.551,83 224.948,58 4.290.500,41 
241 22706 Plataforma ZAE 0,00 17.000,00 17.000,00 
 Total despeses 6.560.666,15 279.482,41 6.840.148,56 
     
INGRESSOS Crèdit inicial Altes Crèdit final 
46217 Ajuntaments- indemnitzacions judicials 0,00 10.125,91 10.125,91 
38901 Reintegrament exercicis tancats- ensenyament   0,00 7.841,50 7.841,50 
45032 Generalitat ensenyament curs 2011-12 6.236.601,06 13.000,00 6.249.601,06 
46102 Diputació- Ajut  social  0,00 150.000,00 150.000,00 
46108 Diputació desenvolupament econòmic 63.000,00 17.000,00 80.000,00 
48001 IES- transport 30.647,13 1.515,00 32.162,13 
87000 Romanent de tresoreria per despeses generals 6.898,00 80.000,00 86.898,00 
 Total ingressos 6.337.146,19 279.482,41 6.616.628,6 
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SEGON.-  Aplicar al pressupost de l’exercici 2012 l’ingrés de l’Ajuntament d’Abrera i   la 
consignació judicial de la quantia de 20.251,81€ en concepte de indemnització. La consignació judicial 
anirà a càrrec de  la partida 920 22604 “despeses notarial i defensa”.  
 

TERCER.-  Exposar al públic el present acord en els termes previstos a l’article 169  
del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals.  
 

QUART.- El present acord s’entendrà definitiu si en el termini d’exposició pública no hi 
ha cap reclamació en contra del mateix.” 

 
Els presents aproven per majoria absoluta el present acord amb el vot a favor dels 

membres presents dels grups comarcals del PSC-CPM, CIU, IC-EUiA-EPM i ERC-AM, i l’abstenció 
dels representants presents del grup comarcal del Partit Popular i del representant del grup comarcal 
de Plataforma per Catalunya. 

 
9.- Aprovar una Moció per demanar al Govern de l’Estat un augment de les inversions en 
infraestructures i mobilitat al Baix Llobregat. 

 
Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu: 
 
“Vist que els Pressupostos Generals de l’Estat del 2012 contemplen una disminució 

important de les inversions en infraestructures a la Comarca del Baix Llobregat, ja que durant l’any 
2011 es van invertir a la Comarca 67,6 milions d’euros mentre que per a l’any 2012 la previsió és de 
24,7 milions d’euros, el que significa una davallada del 63,4%; representant la inversió prevista per al 
Consell Comarcal del Baix Llobregat un greuge al desenvolupament econòmic d’una comarca que 
concentra el 10,7% de la població de Catalunya i és un dels principals accessos de mercaderies i 
persones a la ciutat de Barcelona. 
 

Atès que pel que fa al transport públic metropolità s’observa que es preveu una 
caiguda del 30% en el seu finançament, que suposa una nova reducció de la participació de l’Estat en 
el finançament de l’ATM que podria obligar a disminuir serveis o a aplicar nous increments de tarifes 
per als usuaris. 
 

Atès que la disminució de les inversions afecta unes obres d’infraestructura que 
depassen l’àmbit de la comarca i tenen un impacte sobre l’àrea metropolitana de Barcelona molt 
important. 

 
Atès que els pressupostos de 2012 tampoc inclouen altres projectes ja planificats i 

pendents d’executar, entre els quals els que afecten als accessos viaris i ferroviaris al port, amb la 
seva ampliació i l’endarreriment de la connexió ferroviària, que repercutirà en el transit de vehicles, 
sense que es millorin les vies de comunicació actuals i igualment es redueix a la mínima expressió la 
inversió en Rodalies. 
 

Atès que esta també fora de les inversions l’habilitació d’un carril Bus-VAO a 
l’autopista B-23 entre Molins de Rei i Barcelona, una obra que havia de permetre la millora de la 
connexió amb transport públic per carretera amb Barcelona i la reducció del transport privat, o la línia 
de rodalies a la nova terminal de l’aeroport d’El Prat i la línea de rodalies R3 entre Castelldefels i 
Cornellà de Llobregat, tampoc no apareix cap partida per al soterrament de la línia ferroviària a Sant 
Feliu de Llobregat. 
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Atès que altres obres d’infraestructures rellevants per a la comarca i els accessos a 
Barcelona, com la variant de Vallirana, han sofert una disminució important de les inversions de forma 
que la finalització dels treballs torna a sofrir un nou ajornament, o el cas similar de la construcció del 
pont entre l’A-2 i l’AP 7 entre Sant Andreu de la Barca i El Papiol, una situació que afecta tant la 
mobilitat de les persones com del transport de mercaderies en un territori, la comarca del Baix 
Llobregat, a on es concentra una bona part de la indústria situada al sud de l’àrea metropolitana. 

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

 
ACORDS 

 
PRIMER.- Reclamar al Govern de l’Estat la inversió del Ministeri de Foment en les 

infraestructures planificades a la comarca no contemplades al projecte de PGE 2012, i que són les 
relacionades a continuació: 
 

- Accessos viaris i ferroviaris al Port de Barcelona. 
- Soterrament vies de Renfe a Sant Feliu de Llobregat. 
- Connexió Pallejà – Molins de Rei (AP-2, A-2, B-24). 
- Carril Bus-Vao B-23 entre Molins de Rei i Barcelona. 
- Línia de Rodalies R-3. Castelldefels-Cornellà. 
- Línia de Rodalies Terminal 1 Aeroport d’El Prat. 
- Tunel de la B-40 al terme municipal d’Abrera. 

 
SEGON.- Reclamar al Govern de l’Estat l’augment de la seva aportació al 

finançament del transport públic metropolità mitjançant l’ATM. 
 

TERCER.- Demanar l’augment de la inversió pressupostada del Ministeri de Foment a 
les infraestructures actualment en obres, que es relacionen a continuació, per a no aturar-les i 
finalitzar-les abans de 2016:  
 

- Variant de Vallirana. 
- Perllongament de la C-32 i connexió amb la B-23. El Prat - Sant Boi de Llobregat. 
- Connexió A-2 amb la AP-7. Sant Andreu de la Barca – El Papiol. 

 
QUART.- Sol·licitar una entrevista amb la Ministra de Foment del Govern d’Espanya 

per tractar de les inversions en infraestructures i mobilitat a la Comarca del Baix Llobregat. 
 

CINQUÈ.- Comunicar el present acord als municipis de la comarca, al Departament 
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i al Ministerio de Fomento, perquè en tinguin 
coneixement i als efectes.” 
 
A continuació, el Sr. President dóna la paraula al Sr. Lluís Ortega, portaveu de grup comarcal del Partit 
Popular, que diu: 
 
Al Partit Popular, sempre defensor de les inversions i infraestructures en la comarca, pensem que ara 
que estem passant una crisi econòmica profunda i importantíssima, per tots coneguda, i que tot i que  
trobem a faltar aquestes mateixes mocions en legislatures anteriors ara és quan més hem d’apostar  
en millorar, pensem que aquesta moció presentada l’any que ve seria més convenient i més adient per 
poder fer front a la despesa econòmica que tant necessària és per la comarca.    
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Intervé posteriorment el Sr. Jordi Milà, conseller del grup comarcal d’Esquerra República de Catalunya, 
que diu: 
 
Només una petita reflexió sobre aquests temes, és a dir, això ho vam dir, vam fer una roda de premsa 
el President i el Conseller fa uns dies, i expressàvem la sorpresa sobre la manca d’inversió i a més 
posàvem sobre la taula alguns números que no deixen de ser xocants, per exemple estem parlant aquí 
de crisi, estem parlant de que no hi han diners i resulta que dins dels pressupostos d’aquest any i hi ha 
una connexió AVE Carabanchel-Atocha, pel centre de Madrid, on s’han pressupostat 150 milions 
d’euros, que pel cap baix són set vegades més que el que es pressuposta per totes les inversions del 
Baix Llobregat, i jo crec que això és absolutament intolerable. És a dir, aquesta és una comarca que 
necessita totes aquestes inversions, és una comarca productiva, per tant no només ens quedarem en 
la moció sinó que, amb el permís del President, anuncio ja que cap a finals de juny farem un fòrum de 
la mobilitat, on treballarem tot aquest tema i intentarem aconseguir de tots el consellers i conselleres  i 
de tots els que vinguin una posició comuna, ja que els pressupostos del 2013 es començaran a discutir 
abans de l’estiu, per augmentar significativament les inversions de l’Estat a la nostra comarca. 
  
Intervé el Sr. President, que diu:   
 
Recalcar al portaveu del Partit Popular que aquest President també va reclamar a l’anterior govern, al 
govern socialista, la variant de Vallirana. És una inversió que considerem interessant, sempre tenint en 
compte, crec que han d’entendre-ho així, que la voluntat que hi ha darrera d’aquestes declaracions 
politiques és defensar els interessos de la comarca, que és el motiu fonamental d’aquest Consell 
Comarcal.  
 

Els presents aproven per majoria absoluta el present acord amb el vot a favor dels 
membres presents dels grups comarcals del PSC-CPM, CIU, IC-EUiA-EPM, ERC-AM i Plataforma per 
Catalunya, i el vot en contra dels representants presents del grup comarcal del Partit Popular. 
 
10.-  Donar suport a la Moció promoguda per l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat relativa al 
soterrament de les vies i la millora de la freqüència de trens a la línia R4 de Rodalies. 
 

Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu: 
 
“Atès la sol·licitud feta per l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat per tal de que el 

Consell Comarcal del Baix Llobregat doni suport a la Moció relativa al soterrament de les vies al seu 
municipi i de petició de millora de les freqüències de trens i de reducció de temps de recorregut a la 
línia R4 de Rodalies, atès que aquesta línia és la principal via de transport públic ferroviari que uneix 
els municipis del Penedès i el Baix Llobregat entre ells i amb Barcelona, i que el soterrament de les 
vies al seu pas pel municipi de Sant Feliu de Llobregat és imprescindible per eliminar el pas a nivell en 
superfície, que és el coll d’ampolla d’aquesta línia, sense el qual no seria plantejable l’increment de les 
freqüències de trens per la referida línia. 
 

Vist que és d’interès, segons consta en l’expedient, donar suport a la Moció 
presentada per l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat relativa al soterrament de les vies a Sant Feliu 
de Llobregat i la millora de les freqüències de trens a la línia R4 de Rodalies. 
 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Donar suport a la Moció promoguda per l’Ajuntament de Sant Feliu de 
Llobregat relativa al soterrament de les vies a Sant Feliu de Llobregat i la millora de les freqüències de 
trens a la línia R4 de Rodalies. 
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SEGON.- Facultar a la Presidència d’aquesta entitat per a la signatura dels documents 
que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 

TERCER.- Comunicar el present acord a l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, 
perquè en tingui coneixement i als efectes.” 

 
ANNEX 
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Els presents aproven per unanimitat el present acord. 

 
11.- Aprovar una Moció de suport a les gestions de l’Ajuntament de Santa Coloma de 
Cervelló per a la descontaminació dels residus industrials dels terrenys de la fàbrica Massó i 
Carol. 

 
Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu: 
 
“Vist que des de l’any 1972 l’empresa Massó i Carol, S.A. ha estat funcionant al 

municipi de Santa Coloma de Cervelló elaborant productes químics per a la producció de detergents.  
 

Atès que davant el creixement urbanístic del municipi, l’aplicació de noves normatives 
mediambientals que afectaven a l’empresa i l’interès del Consistori en el trasllat de la fàbrica, l’any 
2002 es comença a negociar aquest trasllat entre l’empresa i l’Ajuntament.  
 

Atès que l’any 2005 l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló signà un conveni amb 
l’esmentada empresa en què s’acordava el trasllat de la fàbrica i s’incorporava el terreny de la fàbrica 
al desenvolupament urbanístic d’un sector amb l’aplicació d’aprofitaments urbanístics previstos en el 
Pla General Metropolità. 
 

Atès que l’any 2006 l’empresa Massó i Carol, S.A. va vendre la finca a la societat Tres 
Torres, S.A. i l’any 2008 la fàbrica va comunicar a l’Ajuntament el cessament definitiu de l’activitat i el 
seu trasllat a Barbastre.  
 

Atès que des de l’any 2007 l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) inicia 
inspeccions i incoa expedients sancionadors per la incorrecta gestió dels residus, que acaben en 
diverses multes coercitives el 2009 i la tramesa per part de l’ARC de l’expedient a la Fiscalia de Medi 
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Ambient; i finalment, l’any 2009 l’ACR denuncia a l’empresa Massó i Carol, S.A. per delicte ecològic i 
desobediència al Jutjat número 2 de Sant Boi de Llobregat.  
 

Vist que al mes d’abril de 2011 la Junta de Govern local de Santa Coloma de Cervelló 
concedeix llicència urbanística d’obres majors a l’empresa Tres Torres , S.A. per enderrocar una nau 
existent als terrenys comprats a Massó i Carol, S.A. amb la condició que s’elabori una identificació i 
inventari dels residus i la reva retirada i tractament, i que Tres Torres, S.A. compleix amb el compromís 
d’elaborar l’inventari i entregar-lo a l’Ajuntament i l’ARC, així com el de condicionar i preparar per a la 
retirada els residus, però no actua per fer efectiu el seu trasllat i tractament. 
 

Atès que al mes de febrer de 2012 l’Ajuntament presenta denúncia per aquest cas al 
Jutjat número 2 de Sant Boi de Llobregat, sol·licitant afegir-se al procés iniciat amb la denúncia de 
l’ARC el 2009. 
 

Atès que l’Ajuntament disposa de diversos informes, tant de l’ARC com de l’ACA, on 
es fa evident que hi ha proves de contaminació tant al sòl com les aigües de la fàbrica i el seu entorn 
degut a l’existència de compostos químics que per la seva natura nociva atempten contra la integritat 
personal i els espais naturals i mediambientals. 
 

Atesa la resolució aprovada el mes de març de 2012 per la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat del Parlament de Catalunya que insta el Govern a  concloure urgentment l’estudi per a la 
declaració de sòl contaminat de la finca ocupada pels residus abandonats de l’empresa Massó i Carol, 
S.A. a Santa Coloma de Cervelló i impedir el canvi d’ús del sòl en tant que no estigui declarat com a 
sòl no contaminat, així com estudis de la qualitat de les aigües i l’aire (resolució del Parlament de 
Catalunya 250-00714/09). 
 

Atès que el Ple Municipal de Santa Coloma de Cervelló entenent que la problemàtica 
dels residus tòxics representa un perill per a la ciutadania del municipi i per tota la comarca, i que cal la 
suma dels esforços de tots els agents polítics i ciutadans implicats, va aprovar per unanimitat en la 
sessió de març de 2012 una moció conjunta presentada per tots grups municipals del consistori 
(PROGRÉS, CIU, ERC, PP, VISC-C i PSC). 
 

Atès que el Ple Municipal de Santa Coloma de Cervelló en la sessió de març de 2012 
va aprovar adherir-se al manifest elaborat per la plataforma veïnal “Contra el cementiri químic de Santa 
Coloma de Cervelló” anomenat “ Per una Santa Coloma de Cervelló, neta de residus químics”. 
 

Atès que el dia 8 de maig de 2012 els representants de Massó i Carol, S.A., 
Inmobiliaria Mar, S.L.U., en substitució de Tres Torres, S.A., l’ARC, l’Agència de Residus de Catalunya 
i l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló signen un protocol mitjançant el qual s’acorda la retirada i 
gestió dels residus del solar en un termini màxim de 6 mesos i la realització posterior d’un estudi de 
qualitat del sòl. 
 

Atès que la contaminació ambiental descrita no és només un problema de 
l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló i mereix una atenció i suport del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat. 
 

Atès que aquest cas ha mobilitzat la ciutadania, institucions i moviments associatius i 
polítics no només de Santa Coloma de Cervelló, on s’ha creat una Plataforma veïnal per sensibilitzar i 
denunciar la problemàtica, sinó també del conjunt de la Comarca del Baix Llobregat. 
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Per tot això, aquesta Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Donar suport a l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló en totes les 
gestions que realitzi per aconseguir la descontaminació del solar que ocupava la fàbrica Massó i Carol, 
S.A. 
 

SEGON.- Demanar l’Agència de Residus de Catalunya que, en cas de vulneració del 
Protocol de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya, l’Ajuntament de Santa Coloma de 
Cervelló, l’Administració concursal de Massó i Carol, S.A. i la mercantil Inmobiliària Mar, S.L.U. per a la 
retirada dels residus industrials de l’antiga fàbrica Massó i Carol, S.A. a Santa Coloma de Cervelló, 
signat el 7 de maig de 2012, apliqui l’execució subsidiària prevista en la legislació de residus. 
 

TERCER.- Demanar a l’Agència de Residus de Catalunya que, una vegada analitzaT 
el sòl de l’antiga fàbrica Massó i Carol de Santa Coloma de Cervelló, actuï per tal d’assegurar la total i 
ràpida descontaminació del sòl. 
 

QUART.- Demanar l’Agència de Residus de Catalunya que vetlli perquè en els 
cessaments de les activitats industrials de processos que siguin potencialment contaminants del sòl, 
els responsables de la recuperació del sòl netegin les seves finques abans de traslladar o finalitzar la 
producció, tal i com preveu la legislació vigent, per tal d’evitar que es tornin a produir casos com el de 
Massó i Carol. 
 

CINQUÈ.- Comunicar el present acord al Departament de Presidència de la 
Generalitat de Catalunya, al Conseller de Territori i Sostenibilitat, al Director de l’Agència de Residus 
de Catalunya i a l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, perquè en tinguin coneixement i als 
efectes.” 
 

Els presents aproven per unanimitat el present acord. 
 
12.-  Precs i preguntes. 
 
No es formulen 
 
 

I no havent altres assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de la Presidència 
a les divuit hores i vint-i-set minuts, signant aquest acta el President del Consell Comarcal juntament 
amb mi, el Secretari Accidental, que ho certifico. 
 
 
 
 
 


