CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT
PLE
ACTA NÚM. 2/2016

A la ciutat de Sant Feliu de Llobregat, el dia sis de juny de dos mil setze. Quan són les divuit
hores es reuneixen a la sala de sessions del Consell Comarcal del Baix Llobregat, els i les membres
integrants del Ple del Consell Comarcal que a continuació es relacionen. Aquesta sessió, de caràcter
ordinari, se celebra sota la Presidència de l’Il·lm. Sr. Josep Perpinyà i Palau i assistits per la Secretària
General de l’entitat, Sra. Zaida de la Hera Justicia
ASSISTENTS
PRESIDENT
JOSEP PERPINYÀ I PALAU (PSC-CPM)

Alcalde de Sant Just Desvern
VICEPRESIDENTS/ES
RAQUEL SÁNCHEZ JIMÉNEZ (PSC-CP)
Alcaldessa de Gavà
LÍDIA MUÑOZ CÁCERES (ICV-CE)
Regidora de Sant Feliu de Llobregat
LLUÍS FABRÉS I PÉREZ (ERC-AM)
Regidor de Sant Joan Despí
XAVIER FONOLLOSA COMAS (CiU)
Alcalde de Martorell
CONSELLERS/ES ASSISTENTS
PSC – CPM
JOSÉ ÁNGEL CARCELÉN LUJÁN
Regidor de Sant Boi de Llobregat
MARIA MIRANDA CUERVAS
Regidora de Castelldefels
JESÚS NAHARRO RODRIGUEZ
Alcalde d’Abrera
VICTORIA CASTELLANOS NUÑEZ
Regidora de Castellví de Rosanes
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CRISTINA MARTINEZ RODRIGUEZ
Regidora de Cervelló
XAVIER PAZ PENCHE
Regidor de Molins de Rei
LOURDES RUIZ DOMINQUEZ
Regidora de Santa Coloma de Cervelló
MIQUEL COMINO HARO
Regidor de Sant Vicenç dels Horts
MARIA MAS BORRÁS
Regidora d’Esparreguera
JOAN CARLES MARTINEZ ROMERO
Regidor de Torrelles de Llobregat
ENRIC CARBONELL JORBA
Regidor de Sant Esteve Sesrovires
COALICIÓ ENTESA
LLUIS MONFORT PELIGERO
Regidor de Sant Just Desvern
ALBA MARTÍNEZ VÉLEZ
Regidora de Sant Boi de Llobregat
JORDI GIL DORADO
Regidor de Sant Vicenç dels Horts
JOAN PARERA GARCÍA
Regidor de Pallejà
JESÚS BLANCO FLÓREZ
Regidor de Santa Coloma de Cervelló
JORDI MARTÍNEZ VALLMITJANA
Regidor d’Olesa de Montserrat
ERC-AM
JAUME OLIVELLA I RIBA
Regidor de Begues
BÀRBARA LLIGADA I MUÑOZ
Regidora de Viladecans
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ANDREU PÉREZ I LORITE
Regidor de Gavà
ORIOL BOSSA I PRADAS
Regidor de Sant Feliu de Llobregat
MIREIA MONFORT I SÒRIA
Regidora d’Olesa de Montserrat
CiU
JESÚS AREVALO I BRAVO
Regidor de Cervelló
LAIA FLOTATS BASTARDES
Regidora de Sant Just Desvern
JORDI GARCÍA I MAS
Regidor de Sant Boi de Llobregat
CIUTADANS
JOSEP MARIA GONZÁLEZ MURT
Regidor d’Esparreguera
FRANCISCO XAVIER ALEGRE BUXEDA
Regidor de Sant Feliu de Llobregat
JOSÉ LUIS CERRO FERNÁNDEZ
Regidor de Sant Joan Despí
ANNA CLARA MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
Regidora de Cornellà de Llobregat
PP
MARIA JOSÉ DIAZ ALGARÍN
Regidora de Viladecans
SONIA MOTOS PÉREZ
Regidora de Castelldefels
FERNANDO MOYA CANTARERO
Regidor de Begues
CUP-PA
ROGER CASTILLO I BOSCH
Regidor de Molins de Rei
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CONSELLERS/ES QUE EXCUSEN ASSISTÈNCIA
JAUME CASANOVAS RODRÍGUEZ
Regidor de Sant Vicenç dels Horts
SECRETÀRIA GENERAL
Zaida de la Hera Justicia
INTERVENTOR
Francesc Roldan Burgos
1.- Pressa de possessió de les conselleres Sra. Bárbara Lligadas i Muñoz, del grup comarcal
d’Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal i Sra Anna Clara Martínez Fernández,
del grup comarcal de Ciutadans – Partit de la Ciutadania.
Es llegeix la proposta d’acord de la Presidència que es transcriu literalment:
Trobant-se present la Sra. Bárbara Lligadas i Muñoz i la Sra. Anna Clara Martinez
Fernández havent acreditat respectivament la seva personalitat i disposant de les credencials de
conselleres comarcals lliurades al seu favor per la Junta Electoral, el Sr. President, sol·licita que la
Secretària procedeixi a la lectura de la fórmula de jurament o promesa d’acatament a la Constitució
legalment establerta, i que tot seguit es transcriu:
“Sra.Bárbara Lligada i Muñoz, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor
complir fidelment les obligacions del càrrec de Consellera del Consell Comarcal del Baix Llobregat,
amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?.”
La Sra Bárbara Lligada i Muñoz respon: “ Sí, ho prometo per imperatiu legal .”
“Sra. Anna Clara Martínez Fernández, jureu o prometeu per la vostra consciència i
honor complir fidelment les obligacions del càrrec de Consellera del Consell Comarcal del Baix
Llobregat, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya?.”
La Sra. Anna Clara Martínez Fernández a respon: “ Sí, lo prometo”
“Vistes les credencials de Conselleres lliurades per la Junta Electoral Central a favor
de la Sra. Bàrbara Lligadas i Muñoz, inclosa a la llista de candidats/es presentada pel Grup Comarcal
Coalició Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal, en substitució per renúncia de la Sra.
Mayte Aymerich i Boltà, i de la Sra. Anna-Clara Martínez Fernández, inclosa a la llista de candidats/es
presentada pel Grup Comarcal de Ciutadans – Partit de la Ciutadania, en substitució per renúncia del
Sr. Martín Eusebio Barra López; i de conformitat amb el que disposa l’article 21.4 del Decret Legislatiu
4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Organització Comarcal, aquesta
Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents
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ACORDS
PRIMER.- Donar possessió del càrrec de Consellera d’aquesta comarca a la Sra.
Bàrbara Lligadas i Muñoz, adscrita al grup comarcal Coalició Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal, a la vista de l’esmentada credencial, prèvia prestació per part de l’interessada del
jurament o promesa d’aquesta, de conformitat amb la fórmula establerta per l’article 1 del Reial Decret
707/1979, de 5 d’abril.
SEGON.- Donar possessió del càrrec de Consellera d’aquesta comarca a la Sra.
Anna-Clara Martínez Fernández, adscrita al grup comarcal de Ciutadans – Partit de la Ciutadania, a la
vista de l’esmentada credencial, prèvia prestació per part de l’interessada del jurament o promesa
d’aquesta, de conformitat amb la fórmula establerta per l’article 1 del Reial Decret 707/1979, de 5
d’abril.
TERCER.- Comunicar el present acord a la Direcció General d’Administració Local de
la Generalitat de Catalunya, a la Junta Electoral Central i a la Delegació del Govern de Catalunya,
perquè en tinguin coneixement i als efectes escaients.”
2.- Aprovar l’esborrany d’acta núm.1/16, corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 15
de febrer.
Els consellers presents aproven per unanimitat l’acta núm. 1/16, corresponent a la
sessió celebrada el dia 15 de febrer.
3.- Ratificar diferents nomenaments de representants municipals al Ple del Consell Econòmic i
Social.
Es llegeix la proposta d’acord de la Presidència que es transcriu literalment:
“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.
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Atès que es va acordar que aquesta primera esfera política i de govern recaigui sobre
el Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat, donat el seu paper de màxim exponent de la
concertació institucional a la comarca en matèria de desenvolupament econòmic i ocupació.
Atès que per tal de poder assumir aquesta nova funció en la sessió del Ple del Consell
Econòmic i Social celebrada el dia 21 de març de 2011 es va acordar modificar el seu reglament
orgànic i de funcionament per tal de poder canviar la seva composició, per donar entrada als
ajuntaments de la comarca, modificar els representants de les associacions empresarials, i definir les
noves funcions que se li atribueixen un cop assumeix l’esfera de govern del nou Acord de Concertació
Territorial per al desenvolupament econòmic local del Baix Llobregat; i que per acord del Ple del
Consell Comarcal del Baix Llobregat de data 18 d’abril de 2011 es va aprovar la modificació del
Reglament orgànic i de funcionament del Consell Econòmic i Social del Baix.
Vist que actualment formen part del CES, a més del propi Consell Comarcal,
Comissions Obreres (CCOO), Unió General de Treballadors (UGT), la Petita i Mitjana Empresa de
Catalunya (PIMEC) i els ajuntaments de la comarca.
Vist que en sessió de la Comissió Executiva del CES celebrada el dia 19 de març de
2012, d’acord amb el que disposa l’article 7 del Reglament Orgànic i de Funcionament d’aquest ens, es
va aprovar la incorporació de noves entitats al Ple del Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat, les
quals disposen d’un membre que els representa i són les següents: l’Agència d’innovació – Innobaix, el
Consorci de Turisme del Baix Llobregat, el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, la Unió de
Pagesos, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Cambra de Comerç de Barcelona i l’Associació
Empresarial de l’Hospitalet i del Baix Llobregat (AEBALL).
Vist el que disposen els articles sisè i onzè del Reglament Orgànic i de Funcionament
del Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat, modificats per acord de Ple de data 20 d’octubre.
Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic
d’aquesta entitat en data 12 de maig de 2016, que s’incorpora a l’expedient.
Per tot això, aquesta Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS

PRIMER.- Ratificar el nomenament dels representants de diversos ajuntaments de la
comarca en el Ple del Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat, d’acord amb el següent detall:
Ajuntament
Corbera de Llobregat
Cornellà de Llobregat
Esplugues de Llobregat
Sant Andreu de la Barca
Sant Feliu de Llobregat
Sant Joan Despí
Santa Coloma de Cervelló
Torrelles de Llobregat
Vallirana

Representant titular
Sr. Jordi Anducas i Planas
Sra. Montserrat Pérez Lancho
Sr. Albert Comellas Novillo
Sr. Juan Pérez López
Sra. Cinta Daudé Llopart
Sr. Cristian Rastrojo Lara
Sr. Alfonso Muñoz Saura
Sr. Miquel Yuste Botey
Sra. Nuria Ruiz López

Representant suplent
Sra. Montserrat febero i Piera
Sra. Sergio Fernández Mesa
Sense nomenar
Sense nomenar
Sense nomenar
Sra. Judith Riera Román
Sense nomenament
Sense nomenament
Sra. María Isabel Villafaina Barreto
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SEGON.- Comunicar el present acord a les entitats que formen part del Consell
Econòmic i Social del Baix Llobregat”.
El Sr. President dóna la paraula al Sr. Francisco Xavier Alegre, portaveu del grup comarcal de
Ciutadans, que diu:
Agraïm en nom del meu grup la predisposició que té el Govern del Consell Comarcal d’incloure els
partits de l’oposició i per tant no votarem encontra com li vaig anunciar, però fins que no tinguem
nomenats els representants dels partits que corresponen a l’oposició tampoc donarem el vot favorable i
per tant ens abstindrem en aquest punt.
A continuació intervé la Sra. Mª José Díaz, portaveu del grup comarcal del Partit Popular, indica:
Desde el grupo del Partido Popular solamente agradecer a Sr. Presidente. Creo que es un paso muy
importante el que por primera vez, a pesar que nos ha costado muchísimo, entremos a formar parte
del Consell Económic i Social. Por lo tanto y creyendo firmemente en su palabra, como nos acaba de
decir, el Partido Popular votará a favor.
Els consellers presents aproven per majoria absoluta aquest acord amb el vot a favor
dels membres presents dels grups comarcals del PSC-CPM, COALICIÓ ENTESA, ERC-AM, CIU, i
P.P, i l’abstenció dels representants presents del grup comarcal de Ciutadans i la CUP.
4.- Aprovar els nous estatuts del Consorci de la Colònia Güell.
Es llegeix la proposta d’acord de la Presidència que es transcriu literalment:
“Vist que el Consorci de la Colònia Güell, mitjançant acord del seu Consell Plenari de
data 9 de novembre de 2015, va aprovar inicialment la modificació dels seus estatuts, atès la
necessària adaptació a les modificacions normatives en matèria de règim local, tant en la Llei de Bases
de Regim Local com en la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques, així com la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local i la Llei 15/2014,
de 16 de setembre de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa i a
qüestions pràctiques derivades del funcionament diari observat durant els anys previs d’existència del
Consorci de la Colònia Güell.
Vist que l’esmentat expedient es va sotmetre a informació pública durant un termini de
30 dies hàbils, mitjançant el corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el
dia 21 de gener de 2016 i amb referència al DOGC en dia 23 de febrer de 2016 i que durant el referit
termini d’informació pública no s’ha presentat cap al·legació al respecte, els mateixos passen a
considerar-se definitius, segons preveia l’acord inicial.
Vist l’article 322 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals que estableix que la modificació dels estatuts del consorci,
amb acord previ del seu òrgan superior de govern, ha de ser ratificada pels ens, les administracions i
altres entitats consorciades i acordada amb les mateixes formalitats que les de l’aprovació.
Vista la proposta de modificació dels estatuts, de conformitat amb el document que
s’annexa a aquest acord.
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Vist l’informe favorable del Secretari de l’entitat de data 11 de maig.
Atès que en els anteriors estatus d’aquest Consorci, el Consell Comarcal tenia dos
representants i de conformitat amb l’art 10è d’aquests nous estatuts n’ha de tenir tres.
Atès el que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya, els articles 269 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i el 312 i ss.
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals.
Vist que 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 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.- Ratificar els nous estatuts del Consorci de la Colònia Güell, de conformitat
amb el text estatutari que s’adjunta com annex al present acord i s’aprova simultàniament.
SEGON.- Facultar al Consorci de la Colònia Güell perquè dugui a terme tota la
tramitació corresponent a la informació pública d’aquest expedient en representació d’aquest Consell
Comarcal.
TERCER.- Designar al tercer representant d’aquest Consell Comarcal a la Junta de
Govern del Consorci de la Colònia Güell, que a continuació es relaciona: Sra. Mireia Monfort Sòria
QUART.- Notificar aquest acord al Consorci de la Colònia Güell i a la resta d’entitats
consorciades, als efectes corresponents.”
A continuació es transcriu els Estatuts del Consorci de la Colònia Güell:
CONSORCI DE LA COLÒNIA GÜELL ESTATUTS
Preàmbul
Títol I. Disposicions generals
Art. 1r. Constitució i naturalesa jurídica
Art. 2n Adscripció
Art. 3r, Seu social i domicili
Art. 4t. Règim jurídic
Art. 5è Objecte i àmbit territorial
Art. 6è Finalitats
Art. 7è. Àmbit competencial
Títol II. Òrgans de govern
Capítol primer. Disposicions generals
Art. 8è. Govern i administració del Consorci
Capítol segon. La junta de Govern
Art. 9è Definició
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Art. 10è. Composició
Art. 11è. Atribucions i funcions
Art. 12è. Règim de delegacions
Capítol tercer. La Presidència de la Junta de Govern
Art. 13è. Designació
Art. 14è. Funcions
Capítol quart. La Vicepresidència de la Junta de Govern
Art. 15è. Designació i funcions
Capítol cinquè. La Comissió Especial de comptes
Art. 16è. Funcions i composició
Capítol sisè. Comissions consultives
Art. 17è. Creació
Capítol setè. Normes comuns dels òrgans col·lectius
Art. 18è. Règim de sessions
Art. 19è. Durada dels mandats
Art. 20è. Quòrum de constitució i votació
Art. 21è. Actes de les sessions
Títol III. Òrgans d’assessorament i gestió
Capítol primer. La Gerència
Art. 22è. Designació
Art. 23è. Funcions
Capítol segon. La Secretaria General
Art. 24è. Designació
Art. 25è. Funcions
Capítol tercer. La intervenció General
Art. 26è. Designació
Art. 27è. Funcions
Capítol quart. Règim del personal al servei del Consorci
Art. 28è. Disposicions generals
Títol IV. Règim econòmic i financer
Art. 29è. Règim econòmic
Art. 30è. Patrimoni del Consorci
Art. 31è. Recursos econòmics
Art. 32è. Aportacions dels ens consorciats
Art. 33è. Pressupost i exercici econòmic
Art. 34è. Comptabilitat del Consorci
Art. 35è. Règim jurídic-econòmic
Títol V. Modificació i dissolució del Consorci
Art. 36è. Modificació dels estatuts
Art. 37è. Dissolució del Consorci
Art. 38è. Acord de dissolució
Art. 39è. Procediment i efectes de la dissolució
Títol VI. Separació dels membres
Art. 40è. Separació
Disposició addicional única. Efectes de les modificacions legislatives
Disposició final única. Entrada en vigor dels estatuts
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PREÀMBUL
L’any 1985 la Universitat de Barcelona, amb una proporció del 44,44%, la Corporació Metropolitana de
Barcelona, amb un 29,63% i la Diputació de Barcelona amb un 25,93% van adquirir de forma indivisa 58,79 Ha
de terreny situades a la Colònia Güell i el seu entorn, en els termes municipals de Santa Coloma de Cervelló i
Sant Boi de Llobregat.
L’any 1989 el Consell Comarcal del Baix Llobregat va succeir en la titularitat dels terrenys la Corporació
Metropolitana de Barcelona en virtut de l’assignació de bens produïda per l’extinció d’aquesta entitat.
El Consorci de la Colònia Güell es va constituir l’any 1993 per a la gestió i administració d’aquesta propietat,
essent integrat per les entitats copropietàries i l’Ajuntament de Santa
Coloma de Cervelló. Els seus Estatuts es van publicar al BOPB número 118, de 18 de maig de 1993.
L’any 1999 l’Institut Català del Sòl del Generalitat de Catalunya va adquirir la part de la propietat de la
Universitat de Barcelona, substituint aquesta en el Consorci de la Colònia Güell.
Les entitats copropietàries van alienar conjuntament l’any 2005 la superfície de 7,6 Ha dels termes municipals
de Sant Boi de Llobregat i Santa Coloma de Cervelló. Posteriorment, l’any 2007 l’Institut Català del Sòl va
adquirir als altres copropietaris la part de la propietat corresponent al conjunt de la propietat excepte la parcel·la
registral en la que es troba la Cripta.
La parcel·la de terreny en què es manté la copropietat te una superfície de 3,29 Ha i és l’administrada pel
Consorci de la Colònia Güell. En aquesta propietat hi ha l’anomenada Cripta de la Colònia Güell, la casa
parroquial i les pinedes de l’entorn d’aquestes edificacions.
El 1990 el conjunt de la Colònia Güell fou declarat Bé d’Interés Cultural–Conjunt Històric. Pel que fa
específicament a la Cripta de la Colònia Güell, obra d’Antoni Gaudí, fou declarada Monumento Histórico Artístico
de Interés Nacional (decret 1794/1969 de 24 de juliol de 1969), Bé d’Interès Cultural (acord del Govern de la
Generalitat de Catalunya de 25 de novembre de 1991) i va ser inscrita a la Llista del Patrimoni Mundial de la
UNESCO el 15 de juliol de 2005.
L’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració
local (LRSAL), el 31 de desembre de 2013, incideix notablement en la regulació dels consorcis, bàsicament,
mitjançant la modificació de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL) i la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú (LRJAPC).
La Disposició final segona de la LRSAL afegeix una nova Disposició addicional vintena a la LRJAPC que
estableix, entre d’altres, l’obligatorietat de fixar estatutàriament l’Administració pública a la que estarà adscrit
cada Consorci, d’acord amb els criteris fixats a la pròpia LRSAL i referits a cada exercici pressupostari, i conté
d’altres requeriments quant al seu règim orgànic, funcional i financer, raó per la qual és necessària la
corresponent adaptació estatutària. A aquesta necessitat d’adaptació se suma la derivada de l’entrada en vigor,
el 18 de setembre de 2014, de la Llei 15/2014i, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres
mesures de reforma administrativa, que incorpora diverses previsions referides al dret de separació i
dissolució dels consorcis que han de recollir-se en els seus estatuts.
TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
ARTICLE 1.- CONSTITUCIÓ I NATURALESA JURÍDICA.
El Consorci de la Colònia Güell és una Entitat amb personalitat jurídica pròpia integrada, amb caràcter voluntari,
per l’Institut Català del Sòl, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de
Santa Coloma de Cervelló, per a la gestió i administració de la propietat proindivisa dels tres primers ens
consorciats situada a la Colònia Güell, en el terme municipal de Santa Coloma de Cervelló.
No obstant l'anterior, podran incorporar-se amb posterioritat noves Entitats públiques o privades, interessades
en la consecució de les finalitats que orienten el Consorci, sempre que així ho acordi la Junta de Govern del
mateix amb la unanimitat de les parts propietàries, mitjançant la signatura d'un Conveni d'adhesió, on
s'especificaran les condicions d'integració, com també les seves obligacions, el que forçosament portarà
inherent l'acceptació dels presents Estatuts. La incorporació de nous membres no suposarà la modificació dels
estatuts.
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Aquesta Entitat es constitueix a l'empara del que disposa l'article 87 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de
les Bases de Règim Local, el Text refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya, i es regularà pels presents Estatuts, i, en el seu defecte per les normes reguladores del
Règim Local vigents a Catalunya, en qualsevol dels seus aspectes, inclòs el de gestió pressupostària i
comptabilitat pública.
ARTICLE 2.- ADSCRIPCIÓ
El Consorci resta adscrit al sector públic de la Diputació de Barcelona, classificat com a grup 3, d’acord amb allò
previst a la Disposició addicional 12a. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
(LBRL), en la redacció operada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’administració local (LRSAL).
Tanmateix aquesta adscripció i/o classificació podran ser revisades per a cada exercici econòmic, d’acord amb
les previsions de la Disposició addicional 20a de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú i la Disposició addicional 12a de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, respectivament.
En el cas de modificació de l’adscripció del Consorci, aquesta es farà mitjançant acord de la Junta de Govern
abans de finalitzar l’exercici anual, per tal de ser efectiva l’any següent. El canvi d’adscripció no implicarà una
modificació estatutària.
ARTICLE 3.- SEU SOCIAL I DOMICILI
El Consorci, que es constitueix per temps indefinit, tindrà la seu social en la ciutat de Sant Feliu de Llobregat i el
seu domicili en la carretera Nacional, 340, p.Km. 1248,750 - Parc de Torreblanca. Aquest domicili podrà ser
variat per acord de la Junta de Govern del Consorci, que podrà, igualment en el futur, per al compliment de les
seves finalitats, crear i suprimir delegacions en altres localitats.
ARTICLE 4.- REGIM JURÍDIC
El Consorci és una Entitat pública de caràcter associatiu, dotada de personalitat jurídica pel compliment dels
seus fins, que gaudeix de plena capacitat jurídica i d'obrar, dins de l'àmbit de les seves competències i finalitats,
sense més limitacions que les establertes en les lleis o en els presents Estatuts, podent, per tant, ser titular de
drets i obligacions i actuar en l'Ordre jurídic i econòmic, contractant i obligant-se en totes les formes admissibles
en dret.
El Consorci, en l’àmbit determinat pel seu objecte i les seves finalitats, té les potestats i prerrogatives de què
poden gaudir els ens locals no territorials en virtut de l’article 8 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i amb les limitacions previstes a la Ley
de Bases de Régimen Local en la seva redacció donada per la Ley 27/2013, de 27 de desembre, de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL).
El Consorci té per objecte la gestió i administració de la propietat proindivisa de l’Institut El Consorci es regularà
pels presents Estatuts, i en tot en el que no es preveu en els mateixos i amb caràcter supletori, per la legislació
vigent en matèria de règim local, reguladora dels diferents sectors d'acció pública.
ARTICLE 5.- OBJECTE I ÀMBIT TERRITORIAL
Català del Sòl, el Consell Comarcal del Baix Llobregat i la Diputació de Barcelona, situada a la Colònia Güell, en
el terme municipal de Santa Coloma de Cervelló.
També podrà administrar altres bens mobles i immobles que li siguin cedits mitjançant procediment legal, o
incorporats al seu àmbit de gestió amb motiu de la incorporació d’un nou ens consorciat.
En conseqüència, l’objecte del Consorci serà el de la conservació, la difusió i la recerca de la Cripta de la
Colònia Güell, així com el manteniment i millora del seu entorn.
ARTICLE 6.- FINALITATS
Per fer efectiu l'objecte del Consorci, aquest dirigirà la seva activitat a la consecució de les següents finalitats:
a) L'administració i explotació de la propietat que administra.
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b) La preservació dels valors arquitectònics, culturals, naturals i paisatgístics de la propietat.
c) La promoció i difusió de la propietat.
d) La gestió i execució de les obres que siguin necessàries per a la conservació i millora de la propietat.
e) La col·laboració amb les Administracions competents i entitats públiques i privades per a la difusió i la millora
del coneixement de l’obra d’Antoni Gaudí, el modernisme i el patrimoni cultural.
f) La col·laboració amb l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló i les entitats del municipi per a la promoció
econòmica i cultural de la Colònia Güell.
g) Qualsevol altra activitat relacionada amb la conservació, divulgació i la recerca del patrimoni natural i cultural.
ARTICLE 7.- ÀMBIT COMPETENCIAL
Per a la consecució de les finalitats expressades en l'article anterior, el Consorci estarà facultat per a realitzar
tots aquells actes que, sent lícits i conformes amb l'Ordenament jurídic, s'encaminin a la consecució d'aquelles,
podent exercir, en particular, les activitats següents:
a).- Redactar informes, estudis i propostes.
b).- Editar i participar en l’edició de publicacions i materials audiovisuals en qualsevol format
c).- Contractar l’execució d'obres, serveis i subministraments
d).- Contractar l'adquisició, alienació i gravamen de tot tipus de béns i drets.
e).- Contractar treballs de manteniment i conservació.
f).- Contractar la redacció de projectes d’obres, treballs específics i d'assessorament.
g).- Establir i recaptar preus públics per a la utilització de la imatge i l’ús de la propietat, així com altres fórmules
de captació de recursos econòmics a partir de l’explotació de la propietat, d’acord amb la legislació vigent.
h).- Proposar a les Administracions competents l'aprovació de projectes, estudis i actuacions per a la realització
de les seves finalitats.
i).- Participar i formar part de comissions, comitès, entitats associatives, públiques i privades, de qualsevol àmbit
territorial, inclòs internacional, relacionades amb les finalitats del Consorci
j).-- Organitzar els serveis del Consorci, tant tècnics com administratius.
k).- Subscriure Convenis de col·laboració amb persones o entitats públiques o privades, necessaris per a la
consecució de les seves finalitats.
l).- Sol·licitar i acceptar subvencions, donatius, i qualsevol tipus d'ajudes, tant de persones naturals com
jurídiques, públiques o privades.
m).- Acceptar, repudiar o renunciar heretats, llegats o qualsevol altra tipus d'aportacions de caràcter gratuït.
n).- Interposar recursos i tot tipus de reclamacions, davant tot tipus d'Autoritats, Administracions, entitats
privades i particulars davant tot tipus de Jurisdiccions, ordinàries o especials.
o).- Qualsevol altra de naturalesa anàloga.
TÍTOL II
ÒRGANS DE GOVERN
CAPÍTOL PRIMER
DISPOSICIONS GENERALS
ARTICLE 8.- GOVERN I ADMINISTRACIÓ DEL CONSORCI
El govern i administració del Consorci, s'exercirà pels Òrgans següents:
- La Junta de Govern
- La Presidència
- La Vicepresidència
- La Comissió especial de comptes
Els esmentats òrgans de Govern i administració estaran assistits i complementats pels següents òrgans
d'assessorament i gestió:
- La Gerència
- La Secretaria General
- La Intervenció General
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CAPÍTOL SEGON
LA JUNTA DE GOVERN
ARTICLE 9.- DEFINICIÓ
La Junta de Govern és l'òrgan col·legiat que ostenta el govern i administració suprem del Consorci, que estarà
integrat per un nombre de membres que no pot ser inferior a 7 , i sempre tenint en compte la disposició final 12a
de la Llei 7/1985 de Bases de Règim Local en la redacció donada per la Llei 27/2013 de Racionalització i
Sostenibilitat de l’Administració Local.
ARTICLE 10.- COMPOSICIÓ
La Junta de Govern estarà formada per tres representants del Consell Comarcal del Baix Llobregat, dos de
cadascuna de les altres entitats propietàries (Diputació de Barcelona i Institut Català del Sol), designats per les
mateixes, i per l'Alcalde de l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, que exerciran el seu càrrec amb caràcter
temporal, per terminis de 4 anys, cessant en el seu càrrec per les següents causes:
a) Expiració del termini de durada.
b) Mort o incapacitat.
c) Renúncia al càrrec.
Així mateix, i tenint en compte que els càrrecs d'aquest Consorci són inherent als càrrecs que els seus titulars
ostentin en les Entitats consorciades, si alguna de les persones que ocupin algun càrrec de vocal o president en
aquest Consorci cessa en el seu càrrec en l'Entitat d'origen a la qual representen, cessarà automàticament en el
Consorci, i serà substituït per la persona proposada per l'entitat afectada.
ARTICLE 11.- ATRIBUCIONS I FUNCIONS
Seran atribucions i funcions de la Junta de Govern del Consorci les següents:
1) Aprovar el Pla d'actuació anual.
2) Aprovar el Projecte de modificació d'Estatuts i proposar-lo a les Entitats consorciades.
3) Acordar la incorporació de nous membres al Consorci.
4) Proposar l'extinció del Consorci en els supòsits previstos en les presents Estatuts.
5) Aprovar el pressupost anual del Consorci, la seva liquidació i les seves modificacions.
6) Aprovar les aportacions de participació econòmica anual dels ens consorciats, subjecte a la seva posterior
ratificació.
7) Aprovar els comptes generals del Consorci i el llibre inventari del patrimoni, així com les seves respectives
rectificacions anuals.
8) Aprovar la subscripció d'operacions de crèdit amb Entitats públiques i privades legalment habilitades a
l'efecte.
9) Aprovar les Ordenances i Reglaments reguladors dels serveis.
10) Interpretar els Estatuts del Consorci i les seves finalitats.
11) Desenvolupar l'assoliment i contingut de les finalitats consorcials, establint les directrius generals
inspiradores del Consorci.
12) Nomenar i separar la persona titular de la Gerència.
13) Aprovar la plantilla, la relació de llocs de treball, els processos selectius i les
retribucions, sempre tenint en compte les limitacions que determini la legislació de règim local vigent en relació
als consorcis.
14) Acceptar heretats, llegats i donacions.
15) Contractar i executar obres, serveis, subministraments i qualsevol contracte de naturalesa anàloga, de
caràcter públic o privat, el pressupost del qual sigui igual o superior al 10% del pressupost del Consorci.
16) Adquirir i alienar bens i drets del Consorci.
17) Designar al President i al Vice-president de la Junta de Govern.
18) Crear comissions consultives.
19) Exercitar accions judicials i administratives.
20) Aprovar la memòria anual de l'activitat del Consorci.
21) Organitzar els serveis tècnics i administratius del Consorci.
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22) Inspeccionar i vigilar els serveis del Consorci.
ARTICLE 12.- REGIM DE DELEGACIONS
La Junta de Govern podrà delegar les seves facultats en el seu President, mitjançant acord exprés adoptat per
unanimitat dels seus membres de ple dret propietaris.
Podran ser objecte de delegació les competències previstes en l'article anterior que la legislació de règim local
no consideri indelegables.
CAPÍTOL TERCER
LA PRESIDÈNCIA DE LA JUNTA DE GOVERN
ARTICLE 13.- DESIGNACIÓ
La Junta de Govern designarà, per unanimitat dels seus membres propietaris i d'entre elsseus representants,
una persona com a President/a i un/a Vice-president/a.
ARTICLE 14.- FUNCIONS
La Presidència es l'òrgan unipersonal del Consorci que ostenta la seva representació entots els camps de
l'activitat, podent, per tant, comparèixer en judici i fora d'ell, sense necessitat de previ i especial apoderament,
davant tota classe de Jurisdiccions, ordinàries o especials, i davant tot tipus d'Administracions, estatals,
autonòmiques, locals o institucionals, així com davant tot tipus de persones, públiques o privades, físiques o
jurídiques, incloses les entitats bancàries, les Caixes d'Estalvi i qualsevol altra entitat de crèdit legalment
reconeguda.
Seran funcions del President les següents:
a) Convocar i presidir les sessions de la Junta de Govern i de les Comissions consultives.
b) Establir l'ordre del dia de les mateixes.
c) Ordenar els debats i votacions i suspendre i aixecar les sessions de les mateixes.
d) Decidir els empats en les votacions amb el seu vot de qualitat.
e) Executar i vetllar pel compliment dels acords de la Junta de Govern.
f) Contractar obres, serveis, subministraments i qualsevol contracte de naturalesa anàloga, de caràcter públic o
privat, el pressupost del qual no excedeixi del 10% del Pressupost total del Consorci.
g) Exercitar accions judicials i administratives en cas d'urgència, donant compte a la Junta de govern.
h) Representar judicial i extrajudicialment al Consorci.
i) Exercir l'alta direcció del Consorci.
j) Totes aquelles funcions que li delegui la Junta de Govern.
k) Disposar dels fons del Consorci mitjançant la firma de xecs de forma mancomunada amb l'Interventor
General.
l) Les demés funcions que, sent lícites i necessàries per complir les finalitats del Consorci, no estiguin atribuïdes
a altres òrgans del mateix.
CAPÍTOL QUART
LA VICEPRESIDENCIA DE LA JUNTA DE GOVERN
ARTICLE 15.- DESIGNACIÓ I FUNCIONS
La persona que exerceixi la Vicepresidència serà designada per la Junta de Govern enels termes previstos en
l'article 14 dels presents Estatuts, i tindrà com a úniques funcions las de substituir al President en cas
d'absència, vacant o malaltia, i la d'assistir-lo en l'exercici del càrrec.
Malgrat l'anterior, el/la Vicepresident/a podrà exercir les funcions establertes en l’article 14 dels presents
Estatuts, per delegació del President.
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CAPÍTOL CINQUÈ
LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
ARTICLE 16.- FUNCIONS I COMPOSICIÓ
La Comissió especial de comptes te com a funcions les que preveu l’article 116 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril
Reguladora de les Bases de règim Local, i estarà integrada per les persones membres de la Junta de Govern.
CAPÍTOL SISÈ
COMISSIONS CONSULTIVES
ARTICLE 17. – CREACIÓ
La Junta de Govern del Consorci podrà crear quantes Comissions consideri convenient per a la deguda
realització de les seves finalitats, que tindran caràcter merament consultiu.
La durada del termini de vigència d'aquestes Comissions estarà circumscrita al termini fixat en l'acord de
constitució, extingint-se, en tot cas, de forma automàtica, una vegada complida la finalitat per a la qual van ser
creades.
CAPÍTOL SETÈ
NORMES COMUNS DELS ORGANS COL·LECTIUS
ARTICLE 18.- RÈGIM DE SESSIONS
El règim de sessions i l’adopció d’acords dels diversos òrgans de govern i assessorament s’ajustaran al que
disposa la legislació de règim local.
La Junta de Govern celebrarà sessions ordinàries amb caràcter trimestral, i podrà celebrar sessions
extraordinàries quan es consideri convenient, bé per pròpia iniciativa del President, bé a petició escrita de la
tercera part dels seus membres.
En aquest segon cas serà necessària la prèvia convocatòria de la sessió per part del President, que no es podrà
demorar més d'un mes si es celebra a petició de la tercera part dels seus membres, havent de figurar en la
mateixa, el lloc, la data, l'hora i l'ordre del dia de la sessió, que serà notificada als membres de la Junta de
Govern, per qualsevol procediment que deixi constància fefaent de la seva recepció, amb 5 dies naturals
d'antelació, o amb 48 hores en cas d'urgència, que haurà de ser ratificat en el punt núm. 1 de la mateixa. En
aquesta es farà constar que, de no existir quòrum suficient, s'entendrà realitzada la segona convocatòria una
hora més tard.
No es podran prendre acords sobre temes no inclosos en l'Ordre del dia, llevat que, per acord exprés adoptat
per la Junta per unanimitat dels membres presents s'aprovi la urgència d'incloure altres punts.
ARTICLE 19.- DURADA DELS MANDATS
La finalització del mandat dels òrgans de govern unipersonals i dels membres dels col·legiats coincidirà amb la
de les Corporacions Locals. No obstant això, continuaran en les seves funcions sols per a l’administració
ordinària fins a la renovació dels membres, i, en tot cas, fins que les Administracions que formen el Consorci
hagin fet les corresponents designacions.
ARTICLE 20.- QUÒRUM DE CONSTITUCIÓ I VOTACIÓ
La Junta de Govern quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria quan concorrin a la sessió, com a
mínim, la meitat dels membres, i en segona convocatòria, amb un nombre de membres no inferior a tres. En els
dos supòsits caldrà, però, que hi siguin presents al menys un membre de cadascuna de les parts propietàries.
S’admet la delegació de vot entre els seus membres, constant el vot delegat com a present.
Per a la seva vàlida constitució hauran de ser-hi presents el President o el Vicepresident, i el Secretari General,
que tindrà veu però no vot.
Podran assistir a les sessions de la Junta de Govern del Consorci, amb veu però sense vot, els tècnics o experts
que la Presidència estimi convenient, a més de la persona que ostenti la Gerència.
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Els acords s'adoptaran per majoria simple dels membres presents, excepte en el cas d’aprovació del
pressupost, la seva liquidació i les seves modificacions i de les aportacions econòmiques al pressupost, en que
caldrà la unanimitat dels membres propietaris presents.
Els empats de produir-se, seran dirimits amb el vot de qualitat del President, sense necessitat de realitzar una
segona votació.
ARTICLE 21.- ACTES DE LES SESSIONS
De les sessions que celebri la Junta de Govern s'aixecarà, pel Secretari, la corresponent
acta, en la qual constaran les dades següents:
a) Lloc de la reunió, amb expressió de la direcció del local en que se celebra.
b) Dia, mes i any.
c) Hora en que comença.
d) Nom i cognoms del President/a, vice-president/a, dels membres del Consorci
presents, dels absents que s'haguessin excusat i dels que falten per excusar.
e) Assistència del Secretari, o de qui legalment el substitueixi.
f) caràcter ordinari o extraordinari de la sessió.
g)Assumptes que examinen, opinions sintetitzades dels membres de la Junta de Govern
que haguessin intervingut en les deliberacions, i incidències d'aquestes.
h) Votacions que es verifiquin, i en el cas de les nominals, el sentit en que cada membre
emeti el seu vot. En les votacions ordinàries es farà constar el número de vots
afirmatius, dels negatius i de les abstencions. Es farà constar nominalment el sentit del
vot quan així ho demanin els interessats.
i) Part dispositiva dels acords que s'adoptin.
j) Hora en que la Presidència aixequi la sessió.
De no celebrar-se sessió per falta d'assistents, o altre motiu, el Secretari suplirà l'acta
amb una diligència autoritzada amb la seva firma, en la qual consigni la causa i noms dels
concurrents i dels que haguessin excusat la seva assistència.
TÍTOL III
ÒRGANS D'ASSESSORAMENT I GESTIÓ
CAPÍTOL PRIMER
LA GERÈNCIA
ARTICLE 22.- DESIGNACIÓ
Quan es consideri necessari, la Junta de Govern podrà nomenar una persona com a Gerent. Aquesta persona
haurà de ser adscrita al Consorci a temps complert o parcial per part d’algun dels ens consorciats d’entre el seu
personal funcionari o laboral..
La designació i revocació del/la Gerent serà feta per la Junta de Govern, per unanimitat dels membres
propietaris.
La durada d'aquest càrrec serà d'un màxim de quatre anys a partir del seu nomenament, sense perjudici de la
seva possibilitat de reelecció successiva.
ARTICLE 23.- FUNCIONS
Seran funcions del la Gerència les següents:
a).- Coordinar, promocionar i executar els plans, programes i directrius del Consorci,prèviament determinades
pels òrgans de govern.
b).- Dirigir la gestió econòmica i administrativa.
c).- Executar els acords de la Junta de govern i les Resolucions del President.
d).- Exercir la direcció del personal del Consorci.
e).- Realitzar les funcions de gestió o representació que la Junta de Govern o el seu President li deleguin.
f).- Disposar dels fons del Consorci, mitjançant la firma de xecs i talons de forma mancomunada amb el
President del Consorci i amb l'Interventor General.
g).- Assistir, amb veu però sense vot, a les sessions de la Junta de Govern.
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h).- Exercir la direcció dels serveis del Consorci, vetllant pel compliment de les seves finalitats.
i).- Qualsevol altra funció que li sigui encomanada pel Consorci en el moment del seu nomenament o amb
posterioritat al mateix.
CAPÍTOL SEGON
LA SECRETARIA GENERAL
ARTICLE 24.- DESIGNACIÓ
La Junta de Govern designarà una persona per ocupar la Secretaria General, podent recaure aquest
nomenament en qualsevol Secretari/a dels ens consorciats, els quals podran designar el/la funcionari/a que
pugui suplir-lo, i tot això d’acord amb la normativa que regeix l’exercici de les funcions públiques necessàries.
El/la Secretari/a General tindrà la qualitat de personal tècnic, i haurà d'assistir a les sessions que celebri la Junta
de Govern del Consorci, on tindrà veu, però no vot.
El/la Secretari/a General podrà designar al funcionari que hagi de substituir-lo en els casos d'absència.
ARTICLE 25.- FUNCIONS
La persona titular de la Secretaria General ostentarà les funcions següents:
a).- Assessorament i suport tècnic als òrgans de govern del Consorci.
b).- Aixecament d'actes i fe dels acords adoptats, amb el vist-i-plau del President.
c).- Custòdia de la documentació oficial.
d).- Formalització de les actes en els llibres habilitats a l'efecte, en els termes legalment previstos.
e).- Qualsevol altra funció que li sigui encomanada per la Junta de Govern o el seu President.
f).- Les que la legislació vigent atribueix als Secretaris de les Entitats Locals.
CAPÍTOL TERCER
LA INTERVENCIÓ GENERAL
ARTICLE 26.- DESIGNACIÓ
La Junta de Govern designarà un/a Interventor/a General, podent recaure aquest nomenament, en qualsevol
dels Interventors dels ens consorciats, els quals podran designar el/la funcionari/a que pugui suplir-lo, i tot això
d’acord amb la normativa que regeix l’exercici de les funcions públiques necessàries.
L'Interventor/a General tindrà, la qualitat de personal tècnic, i haurà d'assistir a les sessions que celebri la Junta
de Govern del Consorci, on tindrà veu però no vot.
L'Interventor/a General podrà designar al funcionari que hagi de substituir-lo en els casos d'absència.
ARTICLE 27.- FUNCIONS
L'Interventor/a General ostentarà les funcions que la legislació vigent atribueix als Interventors de les Entitats
Locals en matèria de control i fiscalització de la gestió pressupostària i financera.
CAPÍTOL QUART
RÈGIM DEL PERSONAL AL SERVEI DEL CONSORCI
ARTICLE 28.- DISPOSICIONS GENERALS
1.- El consorci ha de disposar del personal necessari per a l’adequat compliment de les seves finalitats. El
personal del consorci podrà ser propi (en el marc de les limitacions que pugui preveure en cada moment la
normativa de règim local aplicable als Consorcis) o adscrit per les entitats públiques consorciades, en règim
funcionarial o laboral. El seu nombre i funcions seran aprovats per la Junta de Govern, amb unanimitat dels
membres propietaris.
L’adscripció podrà ser a temps complert o parcial i es formalitzarà mitjançant un conveni entre elConsorci i l’ens
de procedència.
2.- El Consorci no pot tenir personal eventual.
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TÍTOL IV
RÈGIM ECONÒMIC I FINANCER
ARTICLE 29.- REGIM ECONÒMIC
El règim econòmic i financer del Consorci s’ajustarà a la normativa vigent en cada moment per
als ens locals en matèria pressupostària i de gestió dels seus recursos econòmics.
ARTICLE 30.- PATRIMONI DEL CONSORCI
Constituiran el patrimoni del Consorci els bens mobles i immobles que el propi Consorci adquireixi mitjançant
qualsevol títol legítim.
Els bens mobles i immobles que formen part de la propietat proindivisa que administra el Consorci conserven la
seva qualificació i titularitat originària.
Els altres béns que puguin ser adscrits al Consorci pels diferents ens consorciats conserven la seva qualificació i
titularitat originària. Les facultats de disposició limitades que es puguin reconèixer al Consorci sobre els béns
esmentats seran les que constin als acords de cessió corresponents i es limitaran sempre a les finalitats
estatutàries del Consorci.
Els béns adquirits pel Consorci s’integren en el seu patrimoni, al qual seran d’aplicació les normes reguladores
del patrimoni dels ens locals i de la qualificació jurídica dels seus béns.
ARTICLE 31.- RECURSOS ECONÒMICS
Els recursos econòmics del Consorci, afectats al compliment de les finalitats del mateix, estaran constituïdes
per:
a).- Les aportacions dels ens consorciats.
b).- El rendiments que poguessin derivar-se de les seves activitats.
c).- Els productes del seu patrimoni.
d).- Les subvencions, donatius i aportacions que, per qualsevol títol, rebi de persones
públiques o privades, físiques o jurídiques.
e).- Els llegats i heretats que sigui beneficiari i s'acceptin per la Junta de Govern.
f).- Els crèdits i préstecs que obtingui d'entitats bancàries o d'estalvi.
g) Qualsevol altra legalment establert.
ARTICLE 32.- APORTACIONS DELS ENS CONSORCIATS
Les Entitats consorciades, així com aquelles que s'adhereixin o puguin adherir-se en el futur, garantiran el
finançament del Consorci, dins de les consignacions pressupostàries corresponents. Amb aquesta finalitat, i
amb independència de les aportacions de mitjans materials i personals i de prestació de serveis o ajuda tècnica
que poguessin realitzar-se, les entitats consorciades, realitzaran anualment una aportació econòmica que haurà
d'ascendir en el seu conjunt a la quantitat que resulti necessària per a equilibrar el pressupost anual, a la vista
dels ingressos propis del Consorci previstos pel exercici.
L’import de les aportacions s'establirà amb caràcter anual, mitjançant acord de la Junta de Govern del Consorci
adoptat per unanimitat dels membres propietaris, a excepció de les entitats que puguin adherir-se en el futur,
que realitzaran l'aportació d'acord amb el que es pugui preveure en els respectius convenis de adhesió.
ARTICLE 33.- PRESSUPOST I EXERCICI ECONÒMIC
El Consorci aprovarà per a cada exercici econòmic un pressupost anual en el que s'aplicaran els ingressos i les
despeses, i podrà ser modificat posteriorment mitjançant acord de la Junta de Govern, per a adequar-lo a les
necessitats que, conjunturalment, es puguin produir.
A aquests efectes, l'exercici econòmic comprendrà des del dia 1 de gener fins el dia 31 de desembre de cada
any.
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ARTICLE 34.- COMPTABILITAT DEL CONSORCI
El règim de comptabilitat i de rendició de comptes del Consorci serà el de la comptabilitat pública local.
ARTICLE 35.- RÈGIM JURÍDIC-ECONÒMIC
El règim econòmic-financer del Consorci serà l'establert a la normativa vigent per als ens locals en matèria
pressupostària, de control i comptabilitat. El Consorci resta subjecte al règim de pressupostos, comptabilitat i
control de l’Administració d’adscripció. En tot cas, s’ha de portar a terme una auditoria dels comptes anuals que
és responsabilitat de l’òrgan de control de l’Administració a què s’hagi adscrit el Consorci. El Consorci haurà de
formar part del pressupost i incloure’s en el compte general de l’Administració pública d’adscripció
Així mateix, la contractació del Consorci s’adequarà a la legislació de contractes de les Administracions
públiques, i la prestació de serveis públics per part del Consorci s’atindrà a la normativa reguladora dels serveis
públics.
TÍTOL V
MODIFICACIÓ I DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI
ARTICLE 36.- MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS
La modificació dels presents Estatuts requerirà la prèvia aprovació per la Junta de Govern del Consorci, i la
posterior aprovació dels òrgans de govern competents dels Ens consorciats, i el seguiment del mateix
procediment exigit per a la seva constitució.
ARTICLE 37.- EXTINCIÓ DEL CONSORCI
L'extinció del Consorci es produirà quan així ho acordin, a proposta de la Junta de Govern del mateix, els òrgans
competents dels ens consorciats, quan es doni alguna de les circumstàncies
següents:
a).- Per disposició legal.
b).- Impossibilitat de complir les finalitats previstes.
c).- Falta de mitjans econòmics per a complir les esmentades finalitats.
d).- Voluntat unànimement expressada pels ens consorciats propietaris
e).- Per separació d’un o diversos ens consorciats, si amb això el Consorci esdevé inoperant.
f).- Per transformació del Consorci en un altre ens.
ARTICLE 38.- ACORD DE DISSOLUCIÓ
1. L’acord de dissolució ha de contenir els criteris de liquidació del Consorci, i també la reversió a cada entitat
consorciada dels seus béns i drets, determinant la solució de les obligacions respectives.
2. Per a l’adopció d’aquest acord es requerirà el vot unànime favorable de les persones representants dels ens
propietaris.
ARTICLE 39.- PROCEDIMENT I EFECTES DE LA DISSOLUCIÖ
1.- La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció, i ha de ser ratificada pels òrgans competents
dels ens consorciats.
2. - El màxim òrgan de govern del Consorci, a l’adoptar l’acord de dissolució, nomenarà un liquidador.
3.- El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspongui a cada membre del Consorci que es durà a
terme d’acord amb la participació que li correspongui en el saldo resultant del patrimoni net després de la
liquidació, tenint en compte tant el percentatge de les aportacions que hagi efectuat cada membre del Consorci
al fons patrimonial del mateix, com el finançament concedit cada any.
Si algun dels membres del Consorci no ha fet aportacions per no estar-hi obligat, el criteri de repartiment és la
participació en els ingressos que, si s’escau, hagués rebut durant el temps que ha pertangut al Consorci.
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En tot cas, s’haurà de determinar la destinació del personal del Consorci, amb respecte a tots els seus drets.
4.- S’acordarà pel Consorci la forma i condicions en què es farà el pagament de la quota de liquidació en el
supòsit que resulti positiva.
5.- Els ens consorciats podran acordar, amb unanimitat dels representants dels membres propietaris, la cessió
global dels actius i passius propietat del Consorci a una altra entitat jurídicament adequada amb la finalitat de
mantenir la continuïtat de l’activitat i aconseguir els objectius del Consorci que es liquida.
TÍTOL VI
SEPARACIÓ DELS MEMBRES
ARTICLE 40.- SEPARACIÓ
1. Els ens consorciats que no són copropietaris podran separar-se del Consorci, sempre que donin un preavís al
mateix Consorci amb un mínim de sis mesos d’antelació, que estiguin al corrent en el compliment de les
obligacions i els compromisos anteriors, i que garanteixi el compliment dels pendents.
2.- Si l’ens consorciat que es vol separar es va incorporar al Consorci mitjançant un conveni d’adhesió, s’hauran
d’atendre les precisions establertes en el conveni per al cas de separació i extinció del conveni.
3.- L’exercici del dret de separació per part d’un membre copropietari produeix la dissolució del Consorci. En cas
d’un membre no propietari, també la produirà excepte que la resta dels seus membres copropietaris acordin la
seva continuïtat, sent necessària, en tot cas, la permanència en el Consorci de dues Administracions, o dos
entitats o organismes públics vinculats o dependents de més d’una Administració.
4.- Un cop rebut, si s’escau, el preavís de separació del Consorci, es reunirà la Junta de Govern per tal
d’impulsar, si s’escau, les modificacions estatutàries i pressupostàries oportunes o, eventualment, la dissolució
del Consorci.
5.- Quan l’exercici del dret de separació no comporti la dissolució del Consorci, s’aplicaran les regles següents:
a) Es calcularà la quota de separació que li correspongui a qui exerciti el dret de separació, d’acord amb la
participació que li hagués correspost en el saldo resultant del patrimoni net si s’hagués dissolt el Consorci, tenint
en compte tant el percentatge de les aportacions que hagi efectuat qui exerceix el dret de separació als fons
patrimonials del Consorci, com el finançament concedit cada any.
Si el membre del Consorci que se separa no ha fet aportacions per no estar-hi obligat, el criteri de repartiment
ha de ser la participació en els ingressos que, si s’escau, hagués rebut durant el temps que ha pertangut al
Consorci.
S’acordarà pel Consorci la forma i condicions en què es farà el pagament de la quota de separació, en el supòsit
que resulti positiva, així com la forma i condicions de pagament del deute que correspongui a qui exerceixi el
dret de separació si la quota és negativa.
L’efectiva separació del Consorci es produirà una vegada determinada la quota de separació, en el supòsit que
aquesta resulti positiva, o una vegada s’hagi pagat el deute, si la quota és negativa.
b) Si el Consorci estigués adscrit a l’Administració que ha exercit el dret de separació, s’haurà d’acordar a quin
de la resta d’ens consorciats que continuen en el Consorci s’adscriu en aplicació dels criteris establerts a la Llei.
DISPOSICIÓ ADICIONAL ÚNICA
EFECTES DE LES MODIFICACIONS LEGISLATIVES
1.- Les prescripcions d’aquests Estatuts que incorporen o reprodueixen aspectes de la legislació bàsica de
l’Estat o autonòmica d’aplicació als ens locals s’entendran automàticament modificades en el moment en què es
produeixi la seva revisió.
2.- En cas de verificar-se aquesta revisió, s’autoritza la Presidència del Consorci per introduir al text dels
Estatuts les corresponents modificacions o aclariments oportuns.
3.- Les modificacions o aclariments derivats de la revisió operada en la legislació bàsica de l’Estat o
l’autonòmica d’aplicació als ens locals catalans no necessitaran de l’expressa publicació per part del Consorci ni
dels ens consorciats.
4.- La remissió que es fa en els presents Estatuts a les normes legals de qualsevol altre àmbit, general o
sectorial, s’entendrà referida a les successives que interpretin, ampliïn, condicionin, substitueixin, modifiquin o
deroguin les vigents.
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DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA
ENTRADA EN VIGOR DELS ESTATUTS

Els presents Estatuts seran vigents quan hagin estat aprovats pels òrgans competents dels ens
consorciats i publicats íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Els consllers presents aproven per majoria absoluta aquest acord amb el vot a favor
dels membres presents dels grups comarcals del PSC-CPM, COALICIÓ ENTESA, ERC-AM, CIU i
Ciutadans i l’abstenció dels representants presents del grup comarcal del Partit Popular i la CUP
5.- Aprovar la rectificació de l’Inventari general de béns i drets a data 31 de desembre de 2015.
Es llegeix la proposta d’acord de la Presidència que es transcriu literalment:
“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 inicialment en
data 19 de juliol de 2010 i posteriorment en les respectives sessions plenàries quan ha estat necessari,
sent la darrera el 28 de setembre de 2015, on es va aprovar tant la rectificació de l’Inventari General de
béns i drets del Consell Comarcal del Baix Llobregat en data 31 de desembre de 2014, com la
comprovació del referit Inventari en data 24 de juliol de 2015.
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.
Atès que s’adjunten a l’expedient l’Annex I, que incorpora els informes anuals 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 2015, l’Annex II, que incorpora el resum
Patrimonial a data 31 de desembre de 2015, i l’Annex III, que incorpora el resum d’altes, baixes i
millores de l’inventari produïdes durant l’any 2015.
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 Lletrada de Secretaria i Serveis Jurídics d’aquesta entitat, en
data 9 de març de 2016, que s’incorpora a l’expedient.
Per tot això, aquesta Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la rectificació de l’Inventari General de béns i drets del Consell
Comarcal del Baix Llobregat, en data 31 de desembre de 2015, d’acord amb els Annexos I, II i III que
s’adjunten 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.
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TERCER.- Trametre al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la
Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació del Govern el present acord de rectificació de l’Inventari
de béns i drets del Consell Comarcal del Baix Llobregat i una còpia de la referida rectificació.”
El Sr. President dóna la paraula al Sr. Roger Castillo, portaveu de grup comarcal de la CUP, que indica
el següent:
M’he mirat l’informació adjunta a aquest punt. En altes i millores de l’Inventari hem trobat que hi ha
dues compres del Corte-Inglés per valor de mil cinc cent euros aproximadament del conjunt de les
dues. Tot i que no és una xifra especialment alta, volien refermar-nos del compromís d’aquest Consell
Comarcal que si ha de fer altes d’Inventari ho faci amb empreses que puguin ser arrelades al territori,
de comerços locals i que com mínim no tinguin conflictes amb els seus treballadors.
Els consellers presents aproven per majoria absoluta aquest acord amb el vot a favor
dels membres presents dels grups comarcals del PSC-CPM, COALICIÓ ENTESA, ERC-AM, CIU i
Ciutadans i l’abstenció dels representants presents del grup comarcal del Partit Popular i la CUP
6.- Aprovar l’aplicació als consellers i conselleres que ocupin els seus càrrecs amb dedicació
exclusiva o parcial les millores de la prestació d’incapacitat temporal del personal laboral i
funcionari d’aquest Consell Comarcal del Baix Llobregat, amb efectes retroactius de l’1 de
gener de 2016.
Es llegeix la proposta d’acord de la Presidència que es transcriu literalment:
Vist que en sessió extraordinària de 24 de juliol de 2015 es va constituir la nova
legislatura del Consell Comarcal del Baix Llobregat, i es va aprovar entre d’altres la disponibilitat de
determinats/des Consellers i Conselleres, amb dedicació exclusiva o parcial segons els casos, per tar
de dotar l’estructura comarcal de major eficàcia.
Vist que de conformitat amb el que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, es reconeix als membres de les Corporacions Locals el dret
a percebre retribucions per l’exercici del seu càrrec, quan exercissin en règim de dedicació exclusiva o
dedicació parcial, i que aquestes retribucions estan subjectes a les deduccions i retencions establertes
per la legislació vigent en cada moment.
Vist el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, pel que s’aprova el texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que preveu que els membres de les corporacions
locals que ocupin els seu càrrecs amb dedicació exclusiva o parcial estaran inclosos dins del règim
general de la Seguretat Social.
Vista l’entrada en vigor del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per
garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, que articula el règim de millores
directes a la prestació econòmica d’incapacitat temporal i va fer necessària l’adaptació de la normativa
aplicable sobre aquesta matèria al personal al servei de l’entitat.; aquesta regulació, de caràcter bàsic,
permet a cada administració pública l’establiment de complements retributius en concepte de millora
de la prestació percebuda en les situacions d’incapacitat laboral, tot fixant-ne uns límits en funció de la
durada de la situació d’incapacitat per contingències comunes.
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Atès que amb data 19 de novembre de 2012 es va aprovar amb la representació
sindical l’establiment de complements retributius en concepte de millora de la prestació percebuda en
els situacions d’incapacitat laboral al personal laboral i funcionari d’aquesta entitat, mitjançant la Mesa
general de matèries comunes.
Vista l’informe de la Gerent de data 28 de maig, proposant equiparar les condicions
del personal laboral i funcionarial al règim del personal polític i en aquest sentit aplicar l’acord relatiu a
les millores de la prestació d’incapacitat temporal del personal laboral i funcionari d’aquest Consell
Comarcal del Baix Llobregat, amb efectes retroactius de l’1 de gener de 2016, als consellers i
conselleres que ocupin els seus càrrec amb dedicació exclusiva o parcial i que estan inclosos dins del
règim general de la seguretat social.
Per tot això, aquesta Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar l’aplicació als consellers i conselleres que ocupin els seus càrrecs
amb dedicació exclusiva o parcial i que estan inclosos dins del règim general de la seguretat social de
l’acord relatiu a les millores de la prestació d’incapacitat temporal del personal laboral i funcionari
d’aquest Consell Comarcal del Baix Llobregat, amb efectes retroactius de l’1 de gener de 2016.
SEGON.- Comunicar aquest acord al Departament de Recursos Humans, pel seu
coneixement i efectes.
El Sr. President dóna la paraula al Sr. Francisco Xavier Alegre, portaveu del grup comarcal de
Ciutadans, que diu:
Nosaltres ens abstindrem per no votar en contra, entre altres coses, perquè tal i com ha indicat la
Gerent, en el marc de la negociació col·lectiva és van establir unes millores. Els càrrecs politics no
tenim relació laboral amb l’organització i per tant no seria d’aplicació les millores que tenen els
treballadors. La nostra relació és una relació de càrrec electe, per tant, tenim una retribució alçada amb
un preu posat en el Plenari i no té res a veure ni amb el sou base ni amb l’antiguitat.
Per tant, sembla desafortunat extendre les millores que els treballadors han obtingut a la negociació
col·lectiva com si els càrrecs politics tinguéssim una relació laboral amb l’organisme en el que
participem i per tant el grup ha decidit abstenir-se.
Els consellers presents aproven per majoria absoluta aquest acord amb el vot a favor
dels membres presents dels grups comarcals del PSC-CPM, COALICIÓ ENTESA, ERC-AM, CIU, i PP,
i l’abstenció dels representants presents del grup comarcal de Ciutadans i la CUP.
7.- Aprovar l’abonament de la quantitat restant de la paga extraordinària del mes de desembre
de l’any 2012, per l’aplicació del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol.
Es llegeix la proposta d’acord de la Presidència que es transcriu literalment:
“Vist que el Reial Decret-Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir
l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, en el seu article 2 punt 1 establia l’obligació
de reduir les retribucions anuals de l’any 2012 del personal al servei del sector públic, en l’import
corresponent a la paga extraordinària a percebre en el mes de desembre.
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Vist que en data 23 d’octubre de 2012 el Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques va publicar una nota on s’afirmava que calia immobilitzar en aquell exercici els crèdits
corresponents previstos per a l'abonament de les esmentades pagues, de forma que en la liquidació
del pressupost de l’exercici 2012 es produís un menor dèficit o un major superàvit a l’inicialment
previst, en termes del Sistema Europeu de Comptes.
Atès que, per tal d’aplicar la immobilització establerta en el Reial Decret-Llei 20/2012,
en les referides notes del Ministeri s’indicava que les entitats locals havien d’adoptar un acord de no
disponibilitat de crèdits per l'import corresponent, de conformitat amb el que es disposa en l’article 33
del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.
Vist que per acord de Ple en sessió celebrada el dia 17 de desembre de 2012 es van
declarar no disponibles els crèdits del Capítol I del pressupost de despeses del Consell Comarcal del
Baix Llobregat i del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat d’enguany
corresponents a la paga extraordinària del personal del mes de desembre, els quals ascendeixen a un
import total estimat de 126.725,33€ per aquest Consell Comarcal i de 88.121,11€ per al Patronat
Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat.
Atès que la Disposició Addicional Dotzena de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2015, estableix que cada Administració Pública podrà
aprovar l’abonament de quantitats en concepte de recuperació dels imports efectivament deixats de
percebre com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària, així com de la paga addicional
de complement específic o pagues addicionals equivalents, corresponents al mes de desembre de
2012, per aplicació del Reial Decret-Llei 20/2012, amb l’abast i límits establerts en la disposició de
referència.
Vist que per Decret de Presidència 21/2015, de 16 de febrer, es va aprovar
l’abonament al personal de plantilla del Consell Comarcal del Baix Llobregat i del seu organisme
autònom de les quantitats equivalents a la part proporcional corresponent als primers 44 dies de la
paga extraordinària del mes de desembre de l’any 2012, en concepte de recuperació dels imports
efectivament deixats de percebre com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària del
mes de desembre de l’any 2012 per l’aplicació del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de
mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.
Atès que pel Ple del dia 21 de desembre de 2015 es va aprovar l’abonament al
personal de plantilla del Consell Comarcal i del seu organisme autònom de les quantitats equivalents a
la part proporcional corresponent als primers 26,23% de la paga extraordinària del mes de desembre
de 2012. Aquest abonament era en concepte de recuperació d’una part dels imports efectivament
deixats de percebre com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària del mes de
desembre de 2012, per l’aplicació del Reial Decret Llei 20/2012 de 13 de juliol, de mesures per garantir
l’estabilitat pressupostària i estabilitat financera.
Vista l’aplicabilitat i vigència de l’informe d’Intervenció 19/2015, on es comunica que
s’acompleixen els criteris i procediments establerts en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Estabilitat Financers, una vegada informada la representació del personal,
que l’entitat està en condicions de fer l’abonament al personal de plantilla dels imports efectivament
deixats de percebre com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària de 2012.
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Vist l’informe emès per la Tècnica del Departament de Recursos humans, amb el vist-iplau de la Coordinadora de Serveis Centrals i la diligència de proposta de la Gerèncial de data 27 de
maig.
Per tot això, aquesta Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar l’abonament al personal de plantilla del Consell Comarcal dels
restants imports efectivament deixats de percebre com a conseqüència de la supressió de la paga
extraordinària del mes de desembre de 2012 per l’aplicació del Reial Decret Llei 20/2012 de 13 de
juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i estabilitat financera al personal de plantilla
del Consell Comarcal del Baix Llobregat i del seu organisme autònom.
Els import pendents d’abonar per aquest concepte d’acord amb el document adjunt són el següents:
personal laboral
personal funcionari
personal laboral provinent de l’organisme autònom

64.573,07 €
12.855,73 €
55.974,92 €

SEGON.- Comunicar el present acord al personal perquè en tingui coneixement i als
efectes.”
Els conseller presents aproven per unanimitat aquest acord.
8.- Aprovar la modificació de crèdit 5/2016
Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu:
Vita la disposició addicional 13a, apartat u), de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de
Pressupostos Generals de l’Estat per l’exercici 2016, en què s’estableix que les diferents
Administracions públiques poden acordar l’abonament de quantitats encara no recuperades dels
imports efectivament deixats de percebre com a conseqüència de la supressió de la paga
extraordinària, així com d ela paga addicional de complement específic o pagues addicionals
equivalents del mes de desembre de 2012, amb els límits i abast previstos en aquesta disposició
Vist que el cost pel al Consell Comarcal del Baix Llobregat de satisfer la retribució
extraordinària de la part pendent dels imports deixats de percebre com a conseqüència de la supressió
de la paga extraordinària del 2012 ascendeix a 133.403,74€ i que no existeix crèdit pressupostari
adequat ni suficient per fer front a aquesta despesa imprevista però si existeix romanent de tresoreria
suficient per poder finançar la modificació de crèdits corresponents.
Atès el que disposa la Disposició Addicional 6ª de la Llei d' Estabilitat, que també és
vigent pel 2016 (segons la Llei de 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any
2016).
Atès el que estableix l’article 177 i següents del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que
aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i les Bases d’execució del Pressupost.
Vist l’informe de la gerent.
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Vist l’informe d’intervenció.
Per tot això, aquesta Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la modificació de crèdits 5/2016 de suplement de crèdits finançat
per romanent líquid de tresoreria,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
DESPESES
Fun.
2311
2311
2311

Eco.
12001
13000
13002

2311
2311
241
241
311
337
410
912
920
920
920

13003
13100
13000
13170
13000
13000
13000
10000
12000
12003
13000

Descripción
SOUS DEL GRUP A2- INTEGRACIO FAMILIAR
RETRIBUCIONS BÀSIQUES EAIA
REMUNERACIONS TRANSPORT ADAPTAT
RETRIB. PERSONAL LABORAL SERVEIS
CENTRALS
RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL- EAD
RETRIB. PERS. LABORAL PROM. ECON.
RETRIB. PERSONAL - OBSERVATORI
RETRIBUCIO PERSONAL LABORAL
RETRIBUCIONS BÀSIQUES.
RETRIBUCIO PERSONAL LABORAL
RETRIBUCIONS ORGANS DE GOVERN
SOUS DEL GRUP A1.
SOUS DEL GRUP C1.
RETRIBUCIONS BÀSIQUES.

Crèdits
Crèdits Totals
Inicials
ALTES
consignats
13.035,59
1.051,88
14.087,47
1.095.427,09
44.518,04
1.139.945,13
32.444,09
1.364,13
33.808,22
102.458,30
97.974,93
138.459,28
28.654,20
278.081,64
58.120,91
57.350,75
235.447,71
133.416,84
9.983,69
789.479,04

4.338,33
4.702,55
4.981,57
1.263,82
13.523,30
2.712,67
2.432,69
2.185,08
7.765,70
2.904,95
39.659,03

TOTAL ALTES

106.796,63
102.677,48
143.440,85
29.918,02
291.604,94
60.833,58
59.783,44
237.632,79
141.182,54
12.888,64
829.138,07

133.403,74

INGRESSOS
Crèdit inicial
87000 Romanent de tresoreria per despeses generals
TOTAL INGRESSOS

ALTES

Crèdit final

0,00

133.403,74

133.403,74

0,00

133.403,74

133.403,74

SEGON.- 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.
TERCER.- El present acord s’entendrà definitiu si en el termini d’exposició pública no
hi ha cap reclamació en contra del mateix.
Els consellers presents aproven per unanimitat aquest acord.
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9.- Aprovar la renovació de la composició de la Mesa de Contractació de l’entitat .
Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu:
“Vist que mitjançant acord plenari de 24 d’octubre de 2011 es va aprovar la constitució
d’una Mesa Permanent de Contractació per a tots els contractes que es licitin en aquesta entitat en els
quals es prevegi aquest òrgan, així com el nomenament dels i les membres que la composaven, en el
marc de les previsions del Text refós de la Ley de Contratos del Secor Público aprovada per Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembre.
Vist que el motiu de constituir-la era la creixent complexitat de la normativa de
contractació administrativa, així com la seva constant actualització, que requereixen cada cop més una
especialització o coneixement avançat per part del personal que forma part de les Meses de
Contractació de les administracions locals.
Atès que la Mesa amb caràcter permanent ha realitzat les seves funcions i complert
els seus objectius amb eficàcia, segons consta a l’informe emès pel Coordinador de Secretaria i
Serveis Jurídics amb data 24 de maig de 2016
Vist però que els nomenaments es van concretar amb caràcter nominal i que en el
decurs del seu funcionament s’han produït canvis en l’ocupació d’alguns llocs de treball de
funcionaris/es de l’entitat i s’han esdevingut diferents situacions d’incapacitat laboral transitòria que
aconsellen renovar els nomenaments de manera no nominal per evitar situacions de manca de quorum
per a la constitució de la Mesa o de delegacions reiterades dels seus membres.
Vist que aquest Consell Comarcal pot tramitar o renovar el nomenament permanent
dels membres de la Mesa de Contractació d’acord amb allò que estableix l’article 21 del Reial Decret
817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Ley de Contratos del Sector Público i
la Disposició Addicional segona de la pròpia llei.
Per tot això, aquesta Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar l’actualització de la composició de la Mesa de Contractació amb
caràcter permanent per a tots els contractes que es licitin en aquesta entitat en els quals es prevegi
aquest òrgan, d’acord amb la següent relació:
PRESIDENT/A:

El/la de l’entitat o consellera/a o funcionari/a en qui delegui

VOCALS:

L’Interventor/a o funcionari/a en qui delegui.
El Secretari/a o funcionari/a en qui delegui
Un/a tècnic/a de Serveis Centrals
Un/a tècnic/a lletrat/a dels Serveis Jurídics o Àrea Econòmica.
Un/a tècnic/a del departament promotor de l’expedient de contractació

SECRETARI/A:

Un/a funcionari/a lletrat/a dels Serveis Jurídics
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En relació al règim de delegació, el treballador o treballadora en que recaigui la substitució haurà de
complir els requisits legals per formar part de la Mesa.
Aquesta composició tindrà efectes immediats i s’aplicarà als procediments de licitació ja iniciats, si
s’escau.
SEGON.- Publicar la composició de la Mesa de Contractació al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona i en el perfil del contractant del Consell Comarcal del Baix Llobregat, d’acord
amb el que estableix l’article 21 del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa
parcialment la Llei de Contractes del Sector Públic.
TERCER.- Comunicar el present acord a les àrees de l’entitat afectades, perquè en
tinguin coneixement.”
El Sr. President dóna la paraula a la Sra. Mª José Díaz, portaveu del grup comarcal del Partit Popular,
que diu:
El Partido Popular solamente decir que igual que ha pasado con el Consejo Económico y Social si que
nos gustaría que en esta mesa de contratación hubiera un miembro del equipo de gobierno, un
representante de cada grupo de la oposición. Ésto es lo que ha pasado en el Ayuntamiento de
Viladecans, creo que es un buen gesto de cara a la transparencia y tal vez podríamos tomar nota y
hacerlo también aquí.
Els consellers presents aproven per majoria absoluta aquest acord amb el vot a favor
dels membres presents dels grups comarcals del PSC-CPM, COALICIÓ ENTESA, ERC-AM, CIU i
Ciutadans i l’abstenció dels representants presents del grup comarcal del Partit Popular i la CUP.
10.- Ratificar els Decrets de la Presidència que a continuació es relacionen:
El Sr. President dóna la paraula al Sr. Francisco Xavier Alegre, portaveu del grup comarcal de
Ciutadans, que diu:
Nosaltres ratificarem els punts a), b) i e) i el c) i el d) ens abstindrem perquè són designacions que fa
el govern comarcal i per tant com ja vam anunciar també en el cartipàs és un problema que tenen
vostès i ja s’ho resoldran vostés i per tant no entrarem ni a favor ni encontra.
a) Decret núm. 29/16, de 29 de febrer, relatiu a Aprovar les bases reguladores per a
l’atorgament de beques a les persones participants en el projecte “Promoure l'ocupació
a la indústria local del Baix Llobregat”
“Vist que en data 23 de desembre de 2014 la Diputació de Barcelona va publicar al

BOPB un anunci d’aprovació de les bases reguladores i convocatòria per a l’atorgament de
subvencions en règim de concurrència competitiva per promoure l’ocupació a la indústria local, que té
com a objecte finançar projectes locals de millora de l’ocupabilitat i d’inserció de persones que tenen
especials dificultats d’inserció, preferentment joves, majors de 45 anys i aturats de llarga durada, en
sectors d’activitat econòmica industrial fortament consolidats al territori i/o amb perspectives de
creixement.
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Atès que les entitats beneficiàries d’aquests ajuts seran les entitats locals i comunitats
de municipis de la província de Barcelona, que tinguin un mínim de 30.000 habitants, i si tenen menys
de 30.000 podran presentar-se sempre que ho facin mancomunadament o mitjançant una agrupació
territorial.
Atès que aquest Consell Comarcal, conjuntament amb 25 ajuntaments de la comarca
(Abrera, Castellví de Rosanes, Cervelló, Collbató, Corbera de Llobregat, Esparreguera, Esplugues de
Llobregat, Gavà, Martorell, Molins de Rei, Olesa de Montserrat, Pallejà, la Palma de Cervelló, el Papiol,
el Prat de Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Sant
Esteve Sesrovires, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels
Horts, Vallirana i Viladecans), van acordar presentar a aquesta convocatòria el projecte “Promoure
l’ocupació a la indústria local al Baix Llobregat”, que es centrarà en les activitats econòmiques de les
indústries alimentàries i de begudes, i amb els sector logístic vinculat a aquestes indústries; i que posteriorment,
un cop iniciat el projecte, es va adherir l’Ajuntament de Begues, sent un total de 26 els ajuntaments participants.

Atès que els 26 ajuntaments participants en l’esmentat projecte, conjuntament amb el
Consell Comarcal, també executaran accions dins del projecte, per això la modalitat d’execució és
conjunta.
Vist que per Decret de Presidència núm. 23/2015, de 20 de febrer, es va aprovar la
sol·licitud de la referida subvenció a la Diputació de Barcelona per a la realització del projecte
“Promoure l’ocupació a la indústria local al Baix Llobregat” i que per acord de la Junta de Govern de
data 18 de maig d’enguany es va acceptar l’esmentada subvenció.

Atès que dins de l’eix 3 el projecte contempla donar beques, com a concepte d’ajuts
econòmics, a les persones participants en el projecte que participin com a alumnes en alguna de les
accions formatives així com en la realització de pràctiques no laborals en entorn productiu, per un
import mensual de 150€ per persona o la part proporcional si l’assistència no és d’un mes sencer, amb
un màxim de 600€ per persona, que equival a 4 mesos de participació en accions formatives, ja siguin
d’un mateix curs o de cursos diferents o per la realització de pràctiques no laborals en entorn
productiu.
Vistes les bases reguladores per a l’atorgament de beques a les persones participants
en el projecte “Promoure l'ocupació a la indústria local del Baix Llobregat” per l’assistència i
aprofitament als cursos de formació i la realització de pràctiques no laborals en empreses i entitats
sense ànim de lucre que contempla el referit projecte, que s’adjunten a l’expedient, i que regulen
l’atorgament d’aquestes beques.
Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic
d’aquesta entitat en data 29 de febrer de 2016, que s’adjunta a l’expedient.
Vist que no hi ha previst sessió prèvia de la Junta de Govern i que és necessari,
segons consta en l’expedient, aprovar les esmentades bases i la convocatòria de referència, es
considera convenient aprovar-ho per Decret de Presidència ratificant-lo en la propera sessió de la
Junta de Govern i del Ple que se celebrin.
Vist que per Decret de Presidència núm. 151/2015, de 24 de juliol, la Presidència
podrà exercir, per raons d’urgència, les competències de la Junta de Govern, donant compte a l’òrgan
competent als efectes de ratificació.
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Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc conferides
RESOLC
PRIMER.- Aprovar les bases reguladores per a l’atorgament de beques a les persones
participants en el projecte “Promoure l'ocupació a la indústria local del Baix Llobregat” per l’assistència
i aprofitament als cursos de formació i la realització de pràctiques no laborals en empreses i entitats
sense ànim de lucre que contempla el referit projecte, d’acord amb el text de bases que s’adjunta al
present Decret i s’aprova simultàniament.
SEGON.- Aprovar la convocatòria pública de les beques detallades a l’acord primer, el
contingut de la qual consta incorporat a les referides bases i pel termini que en elles s’indica.
TERCER.- Aprovar una despesa per un import màxim de 36.000,00€ que anirà a
càrrec de la partida pressupostària 241.48007 del pressupost previst per enguany.
La concessió de les beques restarà condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el
moment de la resolució d'atorgament.
QUART.- Publicar l’aprovació d’aquestes bases i la informació corresponent a la
pàgina web de l’entitat, de conformitat amb el que disposen les esmentades bases.
CINQUÈ.- Comunicar el present Decret a la Diputació de Barcelona i als ajuntaments
participants en l’esmentat projecte, perquè en tinguin coneixement i als efectes oportuns.
SISÈ.- Ratificar el present Decret en la propera sessió de la Junta de Govern i del Ple
que se celebrin.”
Els consellers presents ratifiquen per unanimitat aquest acord.
b) Decret núm. 38/16, de 8 de març, relatiu a autoritzar a l’Agrupament Escolta i Guia Sant
Joan de Viladecans una acampada al paratge anomenat “Els campaments” de la finca
Can Colomer del municipi de Sant Climent de Llobregat.
“Vista la sol·licitud presentada a aquesta entitat, en data 17 de febrer d’enguany i amb
número d’entrada al registre general 829, per la Sra. Berta Quesada Rubio, en representació de
l’Agrupament Escolta i Guia Sant Joan del municipi de Viladecans, per a l’autorització per fer una
acampada els dies 19, 20 i 21 de març de 2016 a la zona anomenada “Els campaments” de la finca
Can Colomer del municipi de Sant Climent de Llobregat.
Atès que la zona anomenada “Els campaments” de la finca Can Colomer, propietat
d’aquest Consell Comarcal, és un espai d’esplanada amb equipament de mobiliari rústic per a picnic, i
que és utilitzat per veïns i entitats de Sant Climent de Llobregat i municipis propers com a destí
d’excursions, celebracions, etc.
Atès que l’Agrupament Escolta i Guia Sant Joan durant els darrers anys ja havia
utilitzat aquesta zona per acampar algun cap de setmana i que les activitats previstes s’inscriuen en
l’habitual d’un agrupament escolta, consistents en activitats educatives i de lleure a la natura , i
preveient l’assistència de 30 nens i 6 monitors; segons consta a l’expedient.
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Vist l’informe emès per l’Enginyer Tècnic Agrícola d’aquesta entitat en data 8 de març
de 2016, que s’adjunta a l’expedient, proposant l’autorització sol·licitada per l’Agrupament Escolta i
Guia Sant Joan.
Vist que per Decret de Presidència núm. 151/2015, de 24 de juliol, la Presidència
podrà exercir, per raons d’urgència, les competències de la Junta de Govern, donant compte a l’òrgan
competent als efectes de ratificació.
Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc conferides
RESOLC
PRIMER.- Autoritzar a l’Agrupament Escolta i Guia Sant Joan del municipi de
Viladecans, sota la responsabilitat de la Sra. Berta Quesada Rubio, per fer una acampada, amb un
màxim de 40 persones, els dies 19, 20 i 21 de març de 2016 al paratge anomenat “Els campaments”
de la finca Can Colomer del municipi de Sant Climent de Llobregat, propietat d’aquest Consell
Comarcal.
SEGON.- Condicionar aquesta autorització al compliment per part de l’Agrupament
Escolta i Guia Sant Joan de les següents condicions:
1.- Es respectaran les plantes, els elements del terreny, el relleu i el mobiliari del lloc i del seu entorn.
2.- Es mantindrà un comportament responsable.
3- No es permet fer foc.
4.- Els possibles vehicles relacionats amb l’acampada s’hauran d’aparcar de manera que no
obstrueixin els pas de vehicles de bombers pels camins de la zona.
5.- En acabar es deixarà el lloc en les condicions que s’hagi trobat i sense deixalles fora del contenidor
existent.
TERCER.- Responsabilitzar la Sra. Berta Quesada Rubio, amb DNI 53.314.864-J, i
l’entitat que representa de les possibles incidències i danys de qualsevol tipus que es puguin derivar de
la referida acampada i de les activitats que s’hi desenvolupin.
QUART.- El Consell Comarcal del Baix Llobregat no es fa responsable de les
possibles incidències de qualsevol tipus que es puguin produir com a conseqüència de les activitats
desenvolupades en el decurs de la referida acampada.
CINQUÈ.- Comunicar el present Decret a la Sra. Berta Quesada Rubio, en
representació de l’Agrupament Escolta i Guia Sant Joan, i a l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat,
perquè en tinguin coneixement i als efectes.
SISÈ.- Ratificar el present Decret en la propera sessió de la Junta de Govern i del Ple
que se celebrin.”
Els consellers presents ratifiquen per unanimitat aquest acord.
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c) Decret núm. 54/16, de 7 d’abril, relatiu a designar representants al Consell Plenari i a la
Comissió Executiva del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat .
“Vist que per acord de la Junta de Govern de 19 d’octubre de 2015, entre d’altres, es
van designar els representants d’aquest Consell Comarcal al Consell Plenari i a la Comissió Executiva
del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, d’acord amb els estatuts vigents en aquell moment.
Vist que el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, mitjançant acord del seu
Plenari de 21 d’abril de 2015, va aprovar inicialment la modificació dels seus estatuts, atès la
necessària adaptació a les modificacions normatives en matèria de règim local, tant en la Llei de Bases
de Regim Local com en la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques, així com la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local i la Llei 15/2014,
de 16 de setembre de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa, que
van quedar aprovats definitivament el 12 de novembre de 2015.
Vist que per acord de Ple d’aquesta entitat en sessió celebrada el 21 de desembre de
2015 es va ratificar el texte dels nous estatuts del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat.
Vista la propera entrada en vigor dels mateixos i el fet de que es modifica el número
de representants de les entitats consorciades i que per Decret de Presidència núm. 151/2015, de 24 de
juliol, la Presidència podrà exercir, per raons d’urgència, les competències de la Junta de Govern,
donant compte a l’òrgan competent als efectes de ratificació.
Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc conferides
RESOLC
PRIMER.- Designar els representants d’aquest Consell Comarcal al Consell Plenari i a la
Comissió Executiva del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat que a continuació es relacionen:
Consell Plenari
-

Sr. Josep Perpinyà (representant suplent Sr. Jesús Blanco)

Comissió Executiva
-

Sr. Josep Perpinyà
Sr. Jesús Blanco

SEGON.- Comunicar el present Decret als esmentats representants, així com al Consorci del
Parc Agrari del Baix Llobregat i a la resta d’entitats consorciades, perquè en tinguin coneixement i als efectes.
TERCER.- Ratificar el present Decret en la propera sessió de la Junta de Govern i del Ple que
se celebrin.”

Els consellers presents ratifiquen per majoria absoluta aquest acord amb el vot a favor
dels membres presents dels grups comarcals del PSC-CPM, COALICIÓ ENTESA, ERC-AM, CIU, P.P,
i CUP i l’abstenció dels representants presents del grup comarcal de Ciutadans
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d) Decret núm. 60/16, de 21 d’abril, relatiu a designar el Sr. Jaume Olivella Riba, conseller
de Mobilitat d’aquest Consell Comarcal, com a representant en el Consell de Mobilitat de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
“Atès que en data 29 de març de 2016 el Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona va aprovar la constitució del “Consell de Mobilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona”
(CMAMB), òrgan de caràcter consultiu que té per objecte aconseguir el compromís, la consulta, la
corresponsabilitat i la participació voluntària de tots els agents implicats en la mobilitat, pel que fa a les
principals polítiques i accions estratègiques que desenvolupi l’Àrea Metropolitana de Barcelona en
exercici de les seves competències i dels seus acords de govern.
Atès el que disposa l’apartat 1.7 de l’article 6 del Reglament s’ha de nomenar un
representant d’aquest Consell Comarcal al Plenari del Consell de Mobilitat de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona.
Vist que per Decret de Presidència núm. 151/2015, de 24 de juliol, la Presidència
podrà exercir, per raons d’urgència, les competències de la Junta de Govern, donant compte a l’òrgan
competent als efectes de ratificació.
Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc conferides
RESOLC
PRIMER.- Designar el Sr. Jaume Olivella Riba, Conseller de Mobilitat d’aquest Consell
Comarcal, com a representant d’aquesta entitat en Consell de Mobilitat de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona (CMAMB).
SEGON.- Comunicar el present Decret al Consell de Mobilitat de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona així com a l’esmentat representant, perquè en tinguin coneixement i als efectes.
TERCER.- Ratificar el present Decret en la propera sessió de la Junta de Govern i del
Ple que se celebrin.”
Els consellers presents ratifiquen per majoria absoluta aquest acord amb el vot a favor
dels membres presents dels grups comarcals del PSC-CPM, COALICIÓ ENTESA, ERC-AM, CIU, P.P,
i CUP i l’abstenció dels representants presents del grup comarcal de Ciutadans
e) Decret núm. 63/16, de 25 d’abril, relatiu a donar compte de la dissolució definitiva de
l’organisme autònom local Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix
Llobregat i de la relació de personal i béns.
“Vist que per acord de Ple de data 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 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 que per acord de Ple de data 15 de febrer de 2016 es va aprovar inicialment la
dissolució de l’organisme autònom local Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat,
així com la subrogació del Consell Comarcal del Baix Llobregat de tots els drets i obligacions del referit
organisme autònom.
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Vist que 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, es va sotmetre
l’expedient a un període d’informació pública mitjançant el corresponent anunci al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya núm. 7066 de 25 de febrer de 2016 i al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona amb CVE-Núm. de registre 022016002701 de 29 de febrer de 2016, de trenta dies hàbils a
comptar de l’endemà de l’última de les publicacions oficials de l’anunci.
Vist que durant aquest període d’informació pública no es va presentar cap al·legació
o reclamació, quedant l’esmentat acord aprovat definitivament sense necessitat de cap altre acord; el
que es va fer públic mitjançant el corresponent anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
núm. 7099 de 14 d’abril de 2016 i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona amb CVE-Núm. de
registre 022016005648 de 18 d’abril de 2016.
Atès que els efectes definitius de la dissolució es van preveure en el citat acord plenari
a data 1 de maig de 2016.
Vist que no hi ha prevista sessió del Ple fins al mes de maig i que és necessari,
segons consta en l’expedient, donar compte de la dissolució de l’organisme autònom Patronat
Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat, deixant constància del contingut de la
subrogació, 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 compte de la dissolució definitiva de l’organisme autònom local
Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat.
SEGON.- Donar compte de la relació de personal i béns de l’organisme autònom local
Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat respecte als quals es subroga el Consell
Comarcal del Baix Llobregat amb efectes del dia 1 de maig de 2016, d’acord amb el que es detalla a
continuació:


PERSONAL:

PERSONAL LABORAL FIX PLAÇA PLANTILLA
PRIMER
NOM
COGNOM
SEGON COGNOM
MANUEL DAVID AGUILAR
BELTRAN
JUAN FCO.
BARRIOS
GUTIERREZ
ANA ISABEL
EGEA
PALMA
MARTA
ESCOLA
COTS
ESTER
FORNELLS
ADMELLA
M. ISABEL
MATEO
GOMA
M. PILAR
MORENATE
MATEOS
ANTONIA
MORENO
ESCOBAR

CATEGORIA / LLOC DE TREBALL
T.S. PEDAGOG (EAIA V)
TECNIC SUPERIOR (SERVEIS CENTRALS)
AUXILIAR ADMINISTRATIVA (EAIA IV)
AUXILIAR ADMINISTRATIVA (SERVEIS CENTRALS)
TECNICA SUPERIOR (COORDINACIÓ EAIA)
T.S. PEDAGOGA (EAIA I)
T.M. TREBALLADORA SOCIAL (EAIA I)
T.S. PSICOLOGA (EAIA I)
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ROSA
CARME
M. ANGELA
CARMEN
VICENÇ

OCON
PRAT
PUIGDELLIVOL
PULIDO
SALVADOR

GONZALEZ
ROMAN
BALAGUE
SOJO
RIOS

T.S. PSICOLOGA (EAIA I)
T.S. PEDAGOGA (EAIA III)
T.S. PSICOLOGA (EAIA IV)
ADMINISTRATIVA (EAIA II)
T.M. TREBALLADOR SOCIAL (EAIA V)

PERSONAL LABORAL TEMPORAL OCUPANT PLAÇA PLANTILLA CONTRACTE INTERINITAT
LIDIA
BASANTA
DIAZ
T.M. TREBALLADOR SOCIAL (EAIA IV)
DANIEL
BLASCO
FALGAS
T.S. PSICOLEG (EAIA III)
JOSE JESUS
CASTRILLO
MARTÍNEZ
T.S. PEDAGOG (EAIA II)
LAURA
CIRERA
GAROLERA
T.S. PEDAGOGA (EAIA VI)
MARIA JOSE
CRESPO
CAZORLA
TECNICA AUXILIAR (SERVEIS CENTRALS)
MERCEDES
CUESTA
FERNANDEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVA (EAIA V)
JOAN
DUEÑAS
FERRANDIZ
T.M. EDUCADOR SOCIAL (EAIA I)
M. CARME
ESTRUCH
ARDID
ADMINISTRATIVA (EAIA III)
ALEJANDRO
GAYA
CORTES
T.S. PSICOLEG (EAIA VI)
RAFAEL
GONZALEZ
CASADO
T.S. PSICOLEG (EAIA VI)
ANA MARIA
GONZALEZ
SANCHEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVA (EAIA VI)
MIREIA
JIMENO
ALONSO
T.S. PSICOLOGA (EAIA II)
GABRIEL
MARCET
GOMEZ
T.M. EDUCADOR SOCIAL (EAIA III)
ANTONIO
MILLAN
GARCIA
T.M. EDUCADOR SOCIAL (EAIA VI)
GEMMA
MUÑOZ
RIBAS
T.M. TREBALLADORA SOCIAL (EAIA II)
T.M. TREBALLADOR SOCIAL (AREA BÀSICA SERVEIS
ALBERTO
ORTEGA
LOPEZ
SOCIALS)
FERNANDO
RIBOT
JIMENEZ
T.M. EDUCADOR SOCIAL (EAIA IV)
GREGORIO
ROMERO
UTRERA
T.M. EDUCADOR SOCIAL (EAIA II)
CRISTINA
SAENZ
ORTEGA
T.S. PEDAGOGA (EAIA IV)
MARIA DOLORS SANTOS
SANTIÑO
ADMINISTRATIVA (EAIA I)
ALEJANDRO
SERRANO
MARTINEZ
T.M. EDUCADOR SOCIAL (EAIA V)
MONTSERRAT
TORROELLA
TORROELLA
TECNICA SUPERIOR (TRANSPORT ADAPTAT)
JUAN DIEGO
VERGARA
CANO
T.M. TREBALLADOR SOCIAL (EAIA VI)
OLGA
ZAMORA
RODRIGUEZ
T.M. TREBALLADORA SOCIAL (EAIA III)
PERSONAL LABORAL TEMPORAL NO PLANTILLA INTERINS PER RESERVA DE LLOC

SERGI

ROCA

BALAGUE

LIDIA

CISTERO

VILA

PERSONAL LABORAL TEMPORAL
Mª CARMEN
CARRASCO
NATALIA
AGUILERA
JAVIER
BLANCO
MARINA

MUELA

T.S. PSICOLEG (EAIA III)
(SUBSTITUCIÓ EXCEDENCIA TREBALLADORA BERTA
CLOTET)
T.S. PSICOLOGA (EAIA V)
(SUBSTITUCIÓ RESERVA LLOC TREBALLADOR RAFAEL
METLIKOVEZ.)

NO PLANTILLA (PROJECTES, PROGRAMES, ETC)
BENITEZ
T.S. PSICOLOGA (EAIA IV) (EAIA - CP)
FERNANDEZ
T.M. TREBALLADORA SOCIAL (EAD FITXA 1 CP)
ORTEGA
T.M. TREBALLADOR SOCIAL (EAD FITXA 1 CP)
RODRIGUEZ DE
GUZMAN
T.M. TREBALLADORA SOCIAL (EAD FITXA 1 CP)

35 - 56

Mª IMMACULADA RIBES
MARTA
VIRINO

GONZALEZ
SANTO

PERSONAL FUNCIONARI INTERI DE PROGRAMA
JESSICA
PORLAN
JUY
PATRICIA
ROVIRA
PONS
XENIA
VILAMALA
AUSIO

T.M. TREBALLADORA SOCIAL (EAD FITXA 1 CP)
T.M. TREBALLADORA SOCIAL (EAD FITXA 1 CP)

T.M. TREBALLADORA SOCIAL (SIFE - CP)
T.S. PSICOLOGA (SIFE - CP)
T.M. EDUCADORA SOCIAL (Medi Obert - DIBA)

PERSONAL EN EXCEDÈNCIA PER CURA DE FILL - INTERINA PLANTILLA LABORAL
BERTA
CLOTET
GALOBART
T.S. PSICOLOGA (EAIA III)
PERSONAL EN SITUACIO DE BAIXA AMB RESERVA DE LLOC DE TREBALL – INTERÍ PLANTILLA LABORAL
RAFAEL
METLIKOVEZ
CASTILLO
T.S. PSICÒLEG (EAIA V)

PROCESSOS DE SELECCIÓ EN TRÀMIT:
-

Procés de selecció per a la contractació laboral temporal, a jornada completa, d’una plaça vacant
de la plantilla del personal laboral, grup A, subgrup A1, tècnic/a superior llicenciat/da en psicologia
per a l’EAIA IV.


-

CONVENIS:
Conveni de col·laboració subscrit amb els Ajuntaments de Cervelló, Corbera de Llobregat,
Sant Climent de Llobregat i Vallirana per a la gestió mancomunada del servei d'atenció
domiciliària per al període 2013–2017.
Conveni de col·laboració subscrit amb els Ajuntaments de Begues i Torrelles de Llobregat per
a la gestió mancomunada del servei d'atenció domiciliària per al període 2015–2017.
Conveni de col·laboració subscrit amb els Ajuntaments de Castellví de Rosanes i Santa
Coloma de Cervelló per a la gestió mancomunada del servei d'atenció domiciliària per
corresponent als anys 2016–2017.
Addenda per al període 2016-2017 al conveni de col·laboració subscrit amb els Ajuntaments de
Cervelló, Corbera de Llobregat, Sant Climent de Llobregat i Vallirana per a la gestió
mancomunada del servei d'atenció domiciliària corresponent als anys 2013-2017.

-

-



CONTRACTES:

-

Contracte del servei d’atenció domiciliària en diferents municipis de menys de 20.000 habitants
de la Comarca del Baix Llobregat subscrit amb l’empresa CLECE, S.A.
Contracte del servei d’atenció domiciliària dels municipis de Begues i Torrelles de Llobregat
subscrit amb l’empresa CLECE, S.A.
Contracte de diversos serveis de transport adaptat fix per a persones amb mobilitat reduïda
entre diferents municipis del Baix Llobregat i diferents centres del Baix Llobregat i del
Barcelonès (lots núm. 1 i 3) subscrit amb l’empresa RJ AUTOCARES, S.L.
Contracte de diversos serveis de transport adaptat fix per a persones amb mobilitat reduïda
entre diferents municipis del Baix Llobregat i diferents centres del Baix Llobregat i del
Barcelonès (lots núm. 2 i 4) subscrit amb l’empresa “EMPRESA AUTOCARES CER, S.A.” Y
AUTOCARES DEL NORESTE, S.A.”, UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, Ley 18/1982, de
26 de mayo, UTE NORESTE Y CERSA 5”.
Contracte del servei de transport adaptat esporàdic per a persones amb mobilitat reduïda de la
comarca del Baix Llobregat subscrit amb l’empresa “EMPRESA AUTOCARES CER, S.A.” Y

-

-

-
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-

-

-

-

-

AUTOCARES DEL NORESTE, S.A.”, UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, Ley 18/1982, de
26 de mayo, UTE NORESTE Y CERSA 5”.
Contracte del servei de transport adaptat fix per a persones amb mobilitat reduïda de la
comarca del Baix Llobregat per anar a diferents centres del Baix Llobregat i del Barcelonès,
ruta núm. 6.01 (2016-2018) subscrit amb l’entitat CRUZ ROJA ESPAÑOLA.
Contracte del servei de transport adaptat fix per a persones amb mobilitat reduïda d’Esplugues
de Llobregat per a anar a diversos centres de dia del mateix municipi, rutes núms. 7.01-7.02
(2016-2018), subscrit amb l’empresa TRANSPORTS CIUTAT COMTAL 2, S.L.
Contracte menor del servei d’auxiliar de serveis per al Casal Cívic Prat de Llobregat – Delta del
Llobregat, on està ubicat l’EAIA VI, subscrit amb l’empresa ExSer Outsourcing, S.L.
Contracte menor de la pòlissa d’assegurança que cobreix els accidents professionals del
personal de plantilla del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat subscrit
amb l’empresa GENERALI, mitjançant l’assessorament i serveis propis de l’empresa de
mediació d’assegurances AFIS, Corredoria d’Assegurances.
Contracte menor de serveis d’una línia ADSL, amb una adreça IP fixa, per a l’EAIA VI subscrit
amb l’empresa Jazztel Telecom, S.A.
Contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions mòbils de veu i dades, mitjançant
l’adhesió al conveni de col·laboració subscrit entre el Consorci Localret i la Diputació de
Barcelona per a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicació; sent l’empresa
proveïdora Telefónica Móviles España, S.A.U.
Provisió en règim de lloguer sense opció de compra d’equips multifunció per a cinc equips
dels EAIA’s mitjançant l’Acord marc de subministrament d’equips d’impressió i de multifunció
en les modalitats de compra i arrendament amb o sense opció de compra amb destinació a les
entitats locals de Catalunya, promogut per l’Associació Catalana de Municipis mitjançant el
Consorci Català de Desenvolupament Local; sent l’empresa proveïdora l’UTE Ricoh España
S.L.U - Sistemas Digitales de Catalunya S.L.

LICITACIONS EN TRÀMIT:
Contracte del servei d’atenció domiciliària als municipis de Castellví de Rosanes, Santa
Coloma de Cervelló, Cervelló, Corbera de Llobregat, Sant Climent de Llobregat i Vallirana per
al període 2016-2017.
TERCER.- La subrogació és produeix de manera automàtica amb efectes de la dita
data, passant a ser la continuïtat dels corresponents expedients i els seus actes de tramitació i gestió
responsabilitat del Consell Comarcal del Baix Llobregat.
QUART.- Trametre al Departament de Governació i Administracions Públiques de la
Generalitat de Catalunya i al Registre d’entitats locals de Catalunya testimoni fefaent d’aquest Decret,
perquè en tinguin coneixement i als efectes.
CINQUÈ.- Comunicar el present Decret als/a les interessats/des, perquè en tinguin
coneixement i als efectes oportuns.
SISÈ.- Ratificar el present Decret en al propera sessió del Ple que se celebri.”
Els consellers presents ratifiquen per unanimitat aquest acord.
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11.- Moció relativa a l’adopció del salari mínim de 1.000€ presentada pels següents grups
comarcals:
Coalició Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Federació
Convergència i Unió, Coalició Candidatura de Progrés i Coalició Entesa
A continuació pren la paraula el Sr. Andreu Pérez, portaveu, del grup comarcal de Coalició ERCAM,que fa lectura de la present Moció.
MOCIÓ PER L’ADOPCIÓ DEL SALARI MÍNIM DE MIL EUROS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El passat 10 de maig va tenir lloc a Cornellà, a la seu comarcal del sindicat CCOO, la presentació a la
comarca de la iniciativa Anem a mil. Hi varen mostrar el seu suport, entre d’altres, les Federacions
Comarcals de CCOO i UGT, així com també la CONFAVBLL.
La Plataforma ANEM A MIL és una iniciativa ciutadana que té com a objectiu aconseguir un salari
digne per a totes les persones que treballen al nostre país.
Denuncia que l’actual Salari Mínim Interprofessional (SMI), fixat pel govern espanyol en 655€, és
insuficient per cobrir les despeses mínimes a les quals ha de fer front una persona per poder viure a
les ciutats catalanes.
Aquest SMI de 655€ és considerat injust per les institucions europees, que recomanen augmentar-lo
en més d’un terç, per tal de garantir un nivell de vida decorós als treballadors i treballadores, i les
seves famílies, tal i com exigeix l’article 4.1 de la Carta Social Europea que recomana un salari mínim
equivalent al 60% del salari mitjà del territori. A Catalunya, el salari mig al 2015 va ser de 2.136,5
euros, segons dades del INE difoses a mitjans de març. Això permetria a Catalunya tenir un salari
mínim de 1.098,77 euros per 14 pagues d’acord amb la recomanació europea.
És alarmant la precarietat laboral actual: Una de cada cinc persones amb feina es troba en situació de
risc de pobresa (més de 637.000 catalanes i catalans, segons les darreres estimacions oficials). El
treball remunerat, sigui quin sigui, ha de permetre viure amb dignitat.
Cal reduir les desigualtats salarials. Els sous de les ocupacions més ben remunerades són gairebé un
400% més elevats que el de les ocupacions no qualificades. Necessitem un món laboral més just, per
aconseguir una societat més justa.
Per tot això, ANEM A MIL proposa que el salari mínim real a Catalunya sigui de MIL EUROS mensuals
a 14 pagues.
Un SM a mil euros de les persones treballadores amb un salari per sota d’aquest llindar, reduint així la
pobresa i la desigualtat.
Cal treballar en la generació d’incentius per la formació i en la millora de la productivitat dels
treballadors i treballadores. Amb un SM més alt augmentarà la capacitat de consum i l’activitat
econòmica. Així, s’assolirà una distribució de la renda més justa i una societat més cohesionada.
Un SM a mil euros comportarà un increment dels ingressos públics en concepte de rendes del treball i
de cotitzacions al sistema de seguretat social que han de servir per a incentivar l’ocupació i el seu
manteniment via bonificacions a la contractació per a microempreses i pimes.
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Amb el SM a mil euros s’impulsarà un canvi de model laboral i productiu al nostre país sobre la base
de salaris dignes per a tothom. Un impuls que cal iniciar ja des de l’acció dels governs municipals de
les ciutats en l’àmbit públic, i també en les negociacions col·lectives en l’àmbit privat. Un impuls que ha
de fer-se present en el procés de futur que viu el nostre país, entre tots els agents socials, econòmics i
polítics.
Per tots aquests motius, el grup comarcal d’Esquerra Republicana recull la iniciativa de la plataforma
Anem a Mil i proposa d’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Avançar cap a l’objectiu d’assegurar que els salaris del personal al
servei del Consell Comarcal no siguin inferior als 1.000 euros mensuals, en el ben entès que fos
possible segons el model de finançament afectat que disposa el Consell Comarcal, així com els límits
retributius establerts per la Llei de Pressupostos de l’Estat del 2016, tenint en compte també els acords
que el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Secretaria d'Ocupació i
Relacions Laborals, signi amb les organitzacions sindicals i associacions municipalistes relatius a la
contractació de persones aturades, en els quals es fixen les condicions salarials de les persones a
contractar.
Segon. El Consell Comarcal informarà de les mesures adoptades per fer
possibles aquests objectius, i treballarà amb les associacions d’empresaris comarcals i les empreses
que es presentin a licitacions públiques per tal de millorar les condicions salarials dels treballadors i
treballadores amb sous més baixos per tendir al mínim de 1.000 euros. En aquest sentit, estudiar i si
s’escau adoptar les mesures normatives que incentivin les empreses subcontractades o receptores de
recursos comarcals a adoptar el SM de 1.000€ entre el seu personal contractat, sempre que sigui
compatible amb altres mesures socials.
Tercer. Fer arribar aquest acord a l’associació Anem a Mil, a tots Ajuntaments
de la comarca , als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya.
El Sr. Andreu Pérez, portaveu, del grup comarcal de Coalició ERC-AM indica que votarà a favor
d’aquesta moció perquè és vergonyós mantenir aquest salari mínim a l’Estat Espanyol de 655 euros.
Evidentment que deixa fora de joc a tota una població bastant gran. Aquesta moció significa avançar
cap unes condicions una mica més dignes.
Sí que és cert que considerem que la Moció té alguns punt dèbils per entendren’s; aquesta campanya
Anem a Mil enfoca molt bé el tema del salari mínim a 1000 euros en 14 pagues és una objectiu molt
clar, amb una imatge pensem que potent, fet que pot mobilitzar a molts sectors de la societat però
també és cert que manté aquesta idea dons de 40 hores a la setmana perquè no ho qüestiona com
criteri d’entrada .
Nosaltres entenem dons que s’haurà d’abordar el repartiment del treball en la mesura que es parla
també del salari i que aquests 1000 euros és una xifra que fins fa quatre dies l’estàvem considerant
com especialment precària, mil euristes, com una situació molt desfavorable per les persones que la
patien just abans de l’inici de la crisis.
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Entenem que mentre simultàniament s’han fet unes grans apostes per fer rebaixes fiscals de cara a les
grans economies, que evidentment la majoria de la població no veu el seu abast, la resta de la
població s’ha trobat amb aquesta situació permanent de precarietat en base aquests salaris mínims.
És una millora i per tant votem a favor i sí que instem que els punts d’acord que fan referència al
Consell Comarcal, entenem doncs que no ni ha cap treballador d’aquest Consell Comarcal de
contractació directa que estigui en condicions inferiors al salari mínim de 1000 amb 14 pagues i que
així també ho vam parlar en la Junta de Portaveus, però sí que tenim treballadors en via de Plans
d’Ocupació que no compleixen aquestes característiques. Per tant, demanaríem al Consell Comarcal
que es millorin aquestes condicions i que siguin condicions dignes, s’ha de tenir en compte que
aquests treballadors accedeixen a través de Plans d’ocupació i per tant ja tenen un punt de precarietat
perquè són temporals i no poden gaudir de condicions dignes i estables a la seva vida. És per això
que es deixa constància d’aquest fet per tal que ho revisem i tinguem present alhora que aprovem
aquesta Moció.
El Sr. President dóna la paraula a la Sra. Mª José Díaz, portaveu del grup comarcal del Parti Popular,
que diu:
El grupo del Partido Popular desgraciadamente vamos a votar en contra y desde luego no es porque
no deseemos que el salario mínimo sea de 1000 euros, incluso nos gustaría que fuera superior.
¿Quién se iba a negar a algo así? pero no solo para los trabajadores que tenga algún tipo de
vinculación laboral con este Consell si no para todos y es por eso que la encontramos discriminatoria.
Una vez más vemos que se acercan unes elecciones y llegan este tipo de mociones. Nosotros
propondríamos que una vez que pasen las elecciones del 26J se presente esta misma Moción y que la
enviemos al Congreso que realmente es el estamento que tiene la potestad de aprobarla.
A continuació intervé la Sra. Alba Martínez, portaveu del grup comarcal de Coalició Entesa, que diu:
Des del grup de Entesa votarem a favor perquè estem d’acord amb la radiografia que fa la Moció per
què vincula l’accés i el dret a un salari digne amb el risc d’exclusió social i de pobresa, a la vegada
que qüestiona l’actual salari mínim interprofessional fixat per el Govern de 655 euros.
La Moció ens dona algunes dades alarmants com acaba de llegir el portaveu d’Esquerra com el fet de
que una de cada cinc persones amb feina es troben en risc de pobresa i que això es tradueix en la
alarmant xifra, o almenys per nosaltres ho és, de 637 mil catalans i catalanes en aquesta situació o bé
també a la xifra de si agafem la Carta Social Europea que recomana un salari mínim equivalent al
60% del salari mitjà del territori. A Catalunya hauriem de tenir un salari de 1980 euros distribuïts en
catorze paques.
Aquestes dades ens indiquen que es fa necessari revisar la xifra del salari mínim però que també toca
tornar a parlar d’altres eines, d’altres mecanismes per garantir drets de les persones, per garantir uns
mínims d’ingressos que no deixin en un extrem o una extrema situació de vulnerabilitat a moltes
famílies del nostre país com pot ser una renta de garantia de ciutadania. En aquest cas dons, aprofito
també que tenim la paraula per tornar a instar una vegada més, com van fer molts Alcaldes i
Alcaldesses fa una setmana, a que s’aprovi per part del Parlament de Catalunya la Proposta de Llei
que d’alguna manera promou tot el col·lectiu que en el seu dia va promoure la ILP de la renda de
garantia.
A més aquesta Moció va més enllà i compromet també, com deia el portaveu de la CUP, al Consell
Comarcal en complir amb la base i amb la filosofia que inspira aquesta Moció al haver pogut incorporar
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en el text també alguns avenços o com a mínim la voluntat d’avançar cap a la millora de les
condicions laborals de les persones que hi treballen en aquest ens.
El Sr. President dóna la paraula al Sr. José Ángel Carcelén, portaveu del grup comarcal del PSC-CPM,
que diu:
El Grup Socialista Comarcal donarà suport i subscriu i votarà a favor d’aquesta Moció perquè com
sabem la situació econòmica i el nou marc legal laboral ha generat situacions de vulnerabilitat de
moltes persones en situació d’atur però també a treballadors i treballadores que han vist reduït el seu
salari entre un 30 i 40 % i ha aparegut una nova condició que són treballadors que no arriben a final
de mes, treballadors per dir-ho d’alguna forma “pobres”
Per aquesta raó, establir una remuneració mínima que permeti als treballadors i a les treballadores
assegurar les seves necessitats bàsiques per poder viure dignament amb les seves famílies és
fonamental, i això no és electoralisme això és dignitat, això és treball digne.
Intervé Sr. Andreu Pérez, portaveu, del grup comarcal de Coalició ERC-AM, que diu:
Agrair a tots el vot favorable en aquesta Moció i recordar una vegada més que ja és històric que la
dreta sempre voti en contra d’aquest tipus de mocions. Si aquests darrers anys no s’haguessin dedicat
a fer les seves politiques de corrupció (ai perdo), de govern en condicions potser no estaríem en
aquesta situació.
Els consellers presents aproven per majoria absoluta el present acord amb el vot a
favor dels membres presents dels grups comarcals del PSC-CPM, COALICIÓ ENTESA, ERC-AM, CIU,
i la CUP, abstenció del grup comarcal de Ciutadans i vot encontra del grup comarcal del Partit
Popular.
II. PART DE CONTROL
12. Donar compte dels Decrets de la Presidència que a continuació es relacionen:
a) Decret núm. 1/16, de 11 de gener, relatiu a nomenar com a funcionaris/es interins/es a
diferent personal adscrites a l’Àrea de Desenvolupament Estratègic com a personal tècnic
tutor, formador i de promoció d’empreses per al “Programa d’Experiència Professional per a
l’Ocupació Juvenil a Catalunya - Joves per l’Ocupació” convocatòria 2015
b) Decret núm. 9/16, de 21 de gener, relatiu a nomenar com a funcionària interina la Sra. Laura
Campo i Heras, amb la categoria de tècnica superior, a l’Àrea de Desenvolupament Estratègic ,
per a la realització del “Programa d’Experiència Professional per a l’Ocupació Juvenil a
Catalunya - Joves per l’Ocupació”.
c) Decret núm.24/16, de 19 de febrer, relatiu a nomenar com a funcionària interina la Sra.
Helena Paredes Moure, amb la categoria de tècnica superior, adscrita a l’Àrea de
Desenvolupament Estratègic vinculada al projecte “Promoure l’ocupació a la indústria local al
Baix Llobregat”.
d) Decret núm. 37/16, de 8 de març, relatiu a aprovar la modificació de crèdits 2/2016.
e) Decret núm. 39/16, de 9 de març, relatiu a aprovar el Marc Pressupostari de la corporació per
al període 2017-2019.
f) Decret núm. 43/16, de 14 de març, relatiu a revocar, amb efectes de 14 de març de 2016, la
delegació en el funcionari Sr. José Luis Sanz Arranz, Tècnic d’Administració EspecialEconomista d’aquesta entitat, de les funcions d’Intervenció del Consorci de Turisme del Baix
Llobregat i del Consorci de la Colònia Güell.
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g) Decret núm. 70/16, de 26 d’abril, relatiu a aprovar la liquidació corresponent a l’exercici 2015
del Consell Comarcal i els seus ens dependents.
h) Decret núm. 75/16, de 2 de maig, relatiu a aprovar la modificació de crèdits 4/2016.
i) Decret núm. 89/16, de 19 de maig, relatiu al cessament del Sr. Lluis González Roig Tècnic
d’Administració Especial – Llicenciat en Dret d’aquesta entitat, en les funcions de Secretari
Accidental del Consell Comarcal del Baix Llobregat, amb efectes des del nomenament i pressa
de possessió de la Sra. Zaida de la Hera Justicia com a Secretària.
Els consellers presents es donen per assabentats
13. Donar compte dels acords de la Junta de Govern que a continuació es relacionen:
Sessió del 15 de febrer
a) Aprovar el tancament favorable de l’expedient d’inspecció biennal de la instal.lació juvenil
Casa de colònies Can Rigol de Begues.
b) Aprovar la declaració de serveis essencials i prioritaris del Consell Comarcal i el seu
organisme autònom, en el marc de la Ley 48/2015, de Presupuestos Generales del Estado
para el 2016.
Sessió del 7 de març
c) Comunicar el canvi de nom i titularitat de diferents instal.lacions juvenils de la comarca.
Sessió del 21 de març
d) Aprovar l’addenda per l’any 2016 al conveni subscrit amb l’Agència d’Habitatge de Catalunya,
de col·laboració i encàrrec de gestió per a l’assessorament i la gestió de serveis en matèria
d'habitatge per mitjà de l'Oficina Local d'Habitatge.
e) Aprovar l’addenda per l’any 2016 al conveni subscrit amb la Diputació de Barcelona, de
col.laboració per al funcionament del Servei d’intermediació pels deutes de l’habitatge (SIDH) i
del Servei d’atenció ciutadana (SAC).
f) Aprovar l’addenda per l’any 2016 al conveni subscrit amb el Consorci de Turisme del Baix
Llobregat i diferents Ajuntaments, de col.laboració per a la creació d’un fons turístic comarcal
per a la realització del Pla Estratègic Turístic Comarcal.
g) Aprovar l’adhesió a la pròrroga per l’any 2016 de l’Acord marc de subministrament d’energia
elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya membres del Consorci Català pel
Desenvolupament Local.
Sessió del 4 d’abril
h) Aprovar la subscripció d’un conveni amb la Diputació de Barcelona, de col.laboració en matèria
de prevenció i control de mosquits per a l’any 2016.
i) Aprovar el tancament amb resultat favorable del procediment d’inspecció d’ofici de la
instal·lació juvenil Aula de Natura Can Palós, de Sant Boi de Llobregat.
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Sessió del 18 d’abril
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

Aprovar la subscripció d’un conveni amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona, de col.laboració
per al finançament de la campanya 2016 del Servei de Control de Mosquits.
Aprovar la subscripció d’un conveni amb l’Ajuntament de Molins de rei i l’AMPA de l’escola
Castell Ciurò, de col.laboració per a la realització del servei de transport escolar de la ruta
NO136 pel curs 2016-2017.
Aprovar la pròrroga per l’any 2016 dels convenis subscrits amb diferents Ajuntaments, de
cooperació en relació al desenvolupament del servei de transport adaptat fix i esporàdic per a
persones amb mobilitat reduïda.
Aprovar l’addenda per l’any 2016 al conveni subscrit amb el Consell Comarcal del Barcelonès
de col.laboració en el Programa informàtic de gestió d’ajuts individuals de menjador.
Aprovar les bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador escolar per
alumnat d’ensenyaments obligatoris i segon cicle d’educació infantil per necessitats
socioeconòmiques corresponents al curs 2016-2017.
Aprovar l’adjudicació del contracte de servei d’assessorament psicològic i jurídic del Servei
d’Informació i Assessorament a Dones del Baix Llobregat 2016-2017
Aprovar l’inici d’expedient per a l’adjudicació del contracte de servei de transport escolar
corresponent a les rutes NO136 i O319B pel curs 2016-2017.
Sessió del 9 de maig

q) Aprovar la subscripció de sengles convenis amb els Ajuntaments de Sant Vicenç dels Horts i
de Torrelles de Llobregat, de col·laboració i participació en la campanya de control de
mosquits del Servei de Control de Mosquits per l’any 2016.
r) Sol·licitar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona l’aprovació de la pròrroga i actualització per a
l’exercici 2016 del conveni de col·laboració regulador de la participació d’ambdues entitats en
el finançament de les despeses derivades del Servei Comarcal de Transport Adaptat per a
persones amb mobilitat reduïda.
s) Aprovar l’adhesió del Consell Comarcal del Baix Llobregat a la pròrroga del contracte derivat
anomenat "Serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i dades) per a la Diputació de Barcelona.
t) Aprovar les bases específiques per als premis Edurecerca-Baix Llobregat per al curs escolar
2015-2016,
Els consellers presents es donen per assabentats
14.- Donar compte dels informes sobre el compliment de terminis de pagament del sector
públic del Consell Comarcal del Baix Llobregat corresponents al primer trimestre de l’any
2016, en el marc de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per la qual s’estableixen mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials.
Es llegeix la proposta d’acord de la Presidència que es transcriu literalment:
“Vista l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions
de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Estabilitat Financera, que estableix les obligacions trimestrals de subministrament
d’informació per les Entitats Locals (article 16), que s’ha d’efectuar per mitjans electrònics a través del
sistema que el Ministeri habiliti a l’efecte.
Vist que, en data 29 d’abril de 2016, des de la Intervenció d’aquest Consell Comarcal es
va enviar i signar electrònicament l’execució trimestral del Pressupost referida al primer trimestre de
l’exercici 2016.
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Vist que el Ple de la Corporació ha de tenir coneixement de l’informe d’avaluació enviat.
Per tot això, aquesta Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Donar-se per assabentat de l’Informe d’Avaluació de compliment d’objectius
que contempla la Llei Orgànica 2/2012, referit al primer trimestre de l’exercici 2016 del pressupost de
les entitats que formen part del sector Administracions Públiques d’aquesta Corporació (Consell
Comarcal del Baix Llobregat, el Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat i el
Consorci de Turisme del Baix Llobregat) i que suposa:
Primer trimestre:
1. Estabilitat pressupostària:
Ingrés no
financer
Consorci Turisme Baix Llobregat
Patronat Comarcal de serveis a la
persona del Baix Llobregat

104.719,17

Despesa no Ajustament
financera
entitat
39.673,98

857.548,43 598.826,41
Consell Comarcal del Baix Llobregat
3.527.776,46 3.670.721,59
Capacitat / necessitat de finançament de la corporació

Capac/ Nec
finançament

0

65.045,19

0
0,00

258.722,02
-142.945,13
180.822,08

S’estima que la corporació compleix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària.”
Els consellers presents es donen per assabentats
15.- Donar compte del informes sobre execució pressupostària del primer trimestre de
l’exercici 2016
Es llegeix la proposta d’acord de la Presidència que es transcriu literalment:
“Atès que la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials,
en el seu article 4.3 disposa que els tresorers o, en el seu defecte, interventors de les corporacions
locals elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis previstos en la referida
llei per al pagament de les obligacions pendents en les que s’estigui incomplint el termini.
Vist els informes del primer trimestre de l’exercici 2016 del Consell Comarcal del Baix
Llobregat, del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat i del Consorci de Turisme
del Baix Llobregat, sobre el compliment de terminis de pagament d’acord amb el que disposa
l’esmentada llei, que s’adjunten a l’expedient.
Vist que l’article 4.4 de la llei de referència disposa que sense perjudici de la seva
possible presentació i debat al Ple de la corporació local, el referit informe haurà de remetre’s, en tot
cas, als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit territorial,
als de les Comunitats Autònomes que, conforme als seus respectius Estatuts d’Autonomia, tinguin
atribuïda la tutela financera de les entitats locals.
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Atès que, d’acord al que disposa l’article 5.4 de l’esmentada llei, la intervenció o òrgan
de l’entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat incorporarà a l’informe trimestral al Ple
regulat a l’article 4 de la referida llei una relació de les factures o documents justificatius respecte als
quals hagin transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el referit registre i no s’hagin
tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l’obligació o s’hagi justificat per l’òrgan
gestor l’absència de tramitació dels mateixos.
Per tot això, aquesta Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Prendre compte dels informes del primer trimestre de l’exercici 2016 del
Consell Comarcal del Baix Llobregat, del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix
Llobregat i del Consorci de Turisme del Baix Llobregat, sobre el compliment de terminis de pagament
als efectes del que disposa la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials,
que s’incorporen a l’expedient.
SEGON.- Publicar un informe agregat de la relació de factures i documents que se li
hagin presentat agrupant-los segons el seu estat de tramitació, en el termini de 15 dies contats des del
dia de la reunió en la que es tingui coneixement de la referida informació, d’acord amb el que disposa
l’article 5.4 de la referida llei.”
Els consellers presents es donen per assabentats
16.- Donar-se per assabentat de la renúncies en el seu càrrec dels següents consellers:
Jaume Casanovas Rodríguez del grup comarcal de Federació Convergència i Unió i demanar a
la Junta Electoral Central l’extensió de la credencial de consellera comarcal a la primera suplent
de la llista corresponent, Sra. Imma Llopis Climent i deXavier Alegre Buxeda del grup comarcal
de Ciutadans– Partit de la Ciutadania i demanar a la Junta Electoral Central l’extensió de la
credencial de consellera comarcal a la primera suplent de la llista corresponent, Sra. Saray
Cantero García.
“Vist l’escrit de renúncia de data 20 de maig de 2016 del càrrec de conseller comarcal
presentat pel Sr. Jaume Casanovas Rodríguez del grup comarcal Federació Convergència i Unió.
“Vist l’escrit de renúncia de data 1 de juny de 2016, del càrrec de conseller comarcal
presentat pel Francisco Xavier Alegre Buxeda del grup comarcal Ciutadans, Partido de la
Ciudadania

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.
Vist l’article 75.7 de la Llei de Bases de Règim Local que estableix que els
representants comarcals hauran de presentar una declaració d’incompatibilitats i de béns en el
moment de la pressa de possessió, cessament i finalització del mandat.
Per tot això, aquesta Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents
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ACORDS
PRIMER.- Donar-se per assabentat de la renúncies en el seu càrrec dels següents
consellers:
a. Jaume Casanovas Rodríguez del grup comarcal de Federació Convergència i Unió i
demanar a la Junta Electoral Central l’extensió de la credencial de consellera comarcal
a la primera suplent de la llista corresponent, Sra. Imma Llopis Climent.
b. Francisco Xavier Alegre Buxeda del grup comarcal Ciutadans, Partido de la
Ciudadania i demanar a la Junta Electoral Central l’extensió de la credencial de
consellera comarcal a la primera suplent de la llista corresponent, Sra. Saray Cantero
García.
SEGON.- Sol.licitar al Sr. Jaume Casanovas Rodríguez i al Sr. Francisco Xavier
Alegre Buxeda les declaracions d’incompatibilitats i de béns indicades a l’article 75.7 de la LBRL
TERCER.- Sol·licitar a la Junta Electoral Central, per cobrir l’esmentada vacant,
l’extensió de la corresponent credencial a càrrec de la suplent de la llista electoral comarcal de la
Federació Convergència i Unió, Sra. Imma Llopis Climent.
QUART.- Comunicar aquest acord a la Junta Electoral Central als efectes de què
expedeixi credencial acreditativa de la condició de conseller/a comarcal
El Sr. President dóna la paraula al Sr. Francisco Xavier Alegre, portaveu del grup comarcal de
Ciutadans, que diu:
Vull aprofitar l’oportunitat de poder presentar la renúncia en una sessió Plenària en primer lloc per
agrair la col·laboració que he tingut per part de tots els treballadors del Consell Comarcal en qualsevol
cosa que he necessitat i a través de la Gerent vull fer-ho extensiu a tots els treballadors que conec i els
que no conec la seva tasca i la seva professionalitat, als companys de Plenari i als membres de la
mesa que han tingut que suportar en alguns moments la meva vehemència, per dir-ho d’alguna
manera. També agrair-vos a tots la paciència que heu tingut. Desitjar-vos el millor, espero que en
aquests tres anys que li queden de vida al Consell Comarcal, perquè nosaltres seguim pensant que els
Consells Comarcals tenen que desaparèixer i no canviaré el discurs que vaig fer ara quasi fa un any,
quan vam prendre possessió, desitjar-vos tota mena d’encert amb la feina que us toca fer .
Els consellers presents es donen per assabentats.
Seguidament el Sr. Francisco Xavier Alegre abandona el Sala de Plens.
Tot seguit, es deixa constància de l’existència de dos punts que, no essent inclosos a l’ordre del dia de
la convocatòria d’aquest Ple, seria convenient sotmetre’ls a aprovació per raó de la seva urgència.
A continuació i per unanimitat dels consellers presents s’aprova la declaració d’urgència de la proposta
d’acord núm 17 que a continuació es transcriu, de conformitat amb el que disposa l’article 51 del Reial
Decret Legislatiu 781/86, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les Disposicions Legals
vigents en matèria de Règim Local i l’article 83 del Reial decret 2568/1986, de 28 de Novembre, pel
que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals:
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17.- Aprovar inicialment el “Projecte de l’obra ” Restauració de les Escoles Modernistes de la
Colònia Güell 2ª
Es llegeix la proposta d’acord de la Presidència que es transcriu literalment:
Atès que el Consell Europeu va aprovar, el 17 de juny de 2010, l'estratègia Europa
2020 per promoure un creixement intel·ligent, sostenible i integrador. Aquesta estratègia defineix els
objectius que la Unió Europea ha d'assolir l'any 2020 en els àmbits de recerca i innovació, canvi
climàtic i energia, ocupació, educació i reducció de la pobresa.
Atès que l’ Ordre GAH/45/2016, de 7 de març, per la qual s'aproven les bases
reguladores per seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO
FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, i s'obre la convocatòria.
Vist que la base 2.1 de l’Annex I de l’ordre GAH/45/2016, de 7 de març estableix que
poden optar a les subvencions previstes a l’Ordre: les diputacions, els consells comarcals i els
ajuntaments de municipis amb una població de més de 20.000 habitants de Catalunya que compleixin
els requisits establerts en aquestes bases reguladores.
Atès que l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló va aprovar per Ple en sessió
extraordinària i urgent de data 3 de juny de 2016 l’acord que es transcriu a continuació:
ASSUMPTE: Sol·licitar al Consell Comarcal del Baix de Llobregat la inclusió dels projectes d´obres
“Restauració de les Escoles Modernistes de la Colònia Güell 2ª Fase” i Restauració de les Escoles
Modernistes de la Colònia Güell 3ª Fase, Projecte bàsic de Rehabilitació de l’antiga Escola i Casa
del Mestre“ a la convocatòria pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6.
Identificació de l´expedient:
Objecte.- Sol·licitud d’inclusió convocatòria FEDER
Tràmit.-Sol·licitud d’inclusió convocatòria FEDER
Exp.- 4/2016 (C100_C125_C128)
I. Fets
En data 30 de gener de 2014 el Ple de la Corporació va adoptar el següent acord:
“Primer.- Aprovar inicialment el “Projecte de l’obra ” Restauració de les Escoles Modernistes de la
Colònia Güell 2ª Fase”, Projecte bàsic i d’execució, redactat per la Arquitecta Sra. Conchita de la
Villa (Jansana, de la Villa, de Paauw, Arquitectes, SL ) encarregat per l’INCASOL dins el Programa
de l’1 % Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que es composa entre
d’altres de memòria, amidament i pressupost, Estudi de Seguretat i Salut i els plànols
corresponents, amb un pressupost d'execució material de 288.135,59 €., més 60.508,47 € de l‘IVA
actualitzat al 21%, que representa un pressupost d’execució per contracte de TRES-CENTS
QUARANTA-VUIT MIL SIS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SIS CÉNTIMS (
348.644,06 €).
Segon.- Sotmetre a informació pública el projecte esmentat, mitjançant anuncis inserits al
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA ed Barcelona i al tauler d’edictes de l’Ajuntament, per
termini de 30 dies hàbils a comptar des del dia hàbil següent al de la publicació en el BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona, als efectes de què es puguin formular les al·legacions i
reclamacions que es considerin oportunes.
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Tercer.- Transcorregut el termini i d’informació pública sense que s’hagin presentat reclamacions ni
al·legacions, el projecte quedarà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar ulterior acord.”
Transcorregut el període d´informació publica pertinent en el BOP de data 23 d´abril de 2014 i
DOGC de data 16 d’abril de 2014 apareix anunci d´aprovació definitiva de l´esmentat projecte.
En data 30 de gener de 2014 el ple de la Corporació va adoptar entre d´altres el següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment el Projecte de l’obra ” Restauració de les Escoles Modernistes de la
Colònia Güell 3ª Fase, Projecte bàsic de Rehabilitació de l’antiga Escola i Casa del Mestre“, (
Intervenció estructural horitzontal, constructiu i Accessibilitat ) redactat per la Arquitecta Sra.
Conchita de la Villa (Jansana, de la Villa, de Paauw, Arquitectes, SLP) encarregat per l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, que es composa entre d’altres de memòria, amidaments i pressupost,
Estudi de Seguretat i Salut i els plànols corresponents, amb un pressupost d'execució material de
1.439.830,30 €., més 302.364,36 € del 21% d’IVA, que representa un pressupost d’execució per
contracte d’UN MILIÓ SET-CENTS QUARANTA-DOS MIL CENT NORANTA-QUATRE EUROS
AMB SEIXANTA-SET CÉNTIMS (1.742.194,67 €).
Segon.- Sotmetre a informació pública el projecte esmentat, mitjançant anuncis inserits al
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA ed Barcelona i al tauler d’edictes de l’Ajuntament, per
termini de 30 dies hàbils a comptar des del dia hàbil següent al de la publicació en el BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona, als efectes de què es puguin formular les al·legacions i
reclamacions que es considerin oportunes.
Tercer.- Transcorregut el termini i d’informació pública sense haver-se presentat reclamacions ni
al·legacions, el projecte quedarà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar ulterior acord.
Transcorregut el període d´informació publica pertinent en el BOPB de data 23 de abril de 2014 i
DOGC de 16 d’abril de 2014 apareix anunci d´aprovació definitiva.
Mitjançant ordre GAH/45/2016 de 7 de març s´aproven les bases reguladores per seleccionar
operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 20142020, eixos prioritaris 4 i 6 , i s´obre la convocatòria.
L’edifici objecte dels projectes anteriorment esmentats es propietat de l´ajuntament de Santa
Coloma de Cervelló segons escriptura de compravenda número 5355 i inscrita en el Registre de la
Propietat de Sant Boi de Llobregat en el tom 1004, llibre 54 de Santa Coloma de Cervelló, foli
74,finca 4.144.
Consta inscrita a l´inventari de bens municipal amb la següent descripció:
(...............
Situació : Carrer Barrau 48
Adreça antiga : Antigues escoles més casa del mestre
Referencia cadastral 894113DF1789D
Domini Públic
Qualificació: 7: Equipaments comunitaris i dotacions
Tipus d´adquisició : Onerós per compra
Data d’adquisició :06/01/1989
Títol d´adquisició. escriptura de compravenda dant el notari de Barcelona . Sr. Juan-José López
Burniol , en data 6 de novembre , protocol 5355
..............)
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Consta inscrita al Registre de la Propietat de Sant Boi de Llobregat segons certificació emesa pel
Registrador de la Propietat de Sant Boi de Llobregat de 19 de febrer de 2007 amb les següents
dades:
(…………………
FINCA DE QUE SE TRATA .LA 4.4144, al foli 74, del tom 1004, llibre 54 de Santa Coloma de
Cervelló
DESCRIPCIÓN DEL TENOR LITERAL SIGUIENTE: “Urbana sita en Santa Coloma de cervelló. El
solar mide siete mil setecientos sesenta y dos metros cuadrados. En el mismo, existen construidos
o levantados dos edificios de dos plantas cada uno , de obra vista, estando el del Sur, de dieciocho
metros , o sean trescientos sesenta metros
Sesenta metros cuadrados, dedicado a escuelas con aulas y servicios en cada planta y el del norte,
de catorce por diez metros, o sean ciento cuarenta metros cuadrados , a vivienda en cada una de
sus plantas. Todo junta LINDA: al NORTE, resto de finca matriz, con camino por medio; y al Oeste,
resto de finca matriz.”
TITULAR: està inscrita a favor de L´AYUNTAMIENTO DE SANTA COLOMA DE CERVELLÓ”, en
quan al terreny per títol de compravenda realitzada a l´entitat “Textiles Bertran Serra, S. A.” i en
quan a les edificacions per titio de cessió per part de la generalitat de Catalunya . Així resulta de la
seva 2ª inscripció, da data vuit de març de l´any mil nou-cents noranta ú, motivada per una
escriptura atorgada a Barcelona, el sis de novembre de mil nou-cdemts vuitanta nou, davant el
notari José Marqueño de Llano , actuant en substitució i pel protocol del seu company de residència
senyor Juan José López Burniol
SENSE CÀRREGUES
…………………..)
Vist l’interès compartit entre l´ajuntament de Santa coloma de Cervelló i el Consell Comarcal del
Baix Llobregat en dur a terme les actuacions contingudes en aquests projectes, posant en valor els
edificis de l´antiga Escola i la Casa del Mestre de la Colònia Güell per promoure el
desenvolupament turístic de la comarca
II.-Normativa reguladora
-Llei 7/85, de 2´abril reguladora de les bases del règim local.
-Decret legislatiu 2/2003, de 28 d´abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de
regim local de Catalunya.
Vist tot l´anterior es proposa al Ple de la Corporació l´adopció dels següents
ACORDS:
Primer.-Sol·licitar al Consell Comarcal del Baix Llobregat la inclusió dels següents projectes a la
convocatòria pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6.


“Projecte de l’obra ” Restauració de les Escoles Modernistes de la Colònia Güell 2ª Fase”,
Projecte bàsic i d’execució, redactat per la Arquitecta Sra. Conchita de la Villa (Jansana, de la
Villa, de Paauw, Arquitectes, SL ) encarregat per l’INCASOL dins el Programa de l’1 % Cultural
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que es composa entre d’altres de
memòria, amidament i pressupost, Estudi de Seguretat i Salut i els plànols corresponents, amb un
pressupost d'execució material de 288.135,59 €., més 60.508,47 € de l‘IVA actualitzat al 21%, que
representa un pressupost d’execució per contracte de TRES-CENTS QUARANTA-VUIT MIL SISCENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SIS CÉNTIMS ( 348.644,06 €).
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Projecte de l’obra ” Restauració de les Escoles Modernistes de la Colònia Güell 3ª Fase, Projecte
bàsic de Rehabilitació de l’antiga Escola i Casa del Mestre“, ( Intervenció estructural horitzontal,
constructiu i Accessibilitat ) redactat per la Arquitecta Sra. Conchita de la Villa (Jansana, de la
Villa, de Paauw, Arquitectes, SLP) encarregat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que es
composa entre d’altres de memòria, amidaments i pressupost, Estudi de Seguretat i Salut i els
plànols corresponents, amb un pressupost d'execució material de 1.439.830,30 €., més
302.364,36 € del 21% d’IVA, que representa un pressupost d’execució per contracte d’UN MILIÓ
SET-CENTS QUARANTA-DOS MIL CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET
CÉNTIMS (1.742.194,67 €).
Segon.-Prendre el compromís de dotar en el pressupost de la Corporació municipal una
quantitat de 500.000 euros a l´exercici 2017 i següents per front a les despeses derivades del
present acord.
Tercer.-Autoritzar al Consell Comarcal del Baix Llobregat a desenvolupar els projectes objecte
de la sol·licitud al PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, en l’àmbit de
l´antiga Escola de la Colònia Güell.
Quart.-Establir a favor del Consell Comarcal del Baix Llobregat la plena disponibilitat dels
terrenys i dels bens immobles referits en els punts anteriors.
Cinquè.-Determinar que l’eficàcia dels acords anteriors resta condicionada a l´obtenció per
part del Consell Comarcal del Baix Llobregat del finançament sol·licitat a traves del PO
FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, per al projecte al qual es refereix
aquesta proposta d’acord.
Sisè.-Notificar el present acord al Consell Comarcal del Baix Llobregat , adjuntant Copia en
CD dels projectes anteriorment esmentats.
Setè.- Donar trasllat del present acord a la Àrea d´urbanisme i d´Hisenda de l’ajuntament de
Santa Coloma de Cervelló pel seu coneixement.

Vist que el termini per presentar sol·licitud per concórrer a la convocatòria PO FEDER
de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, finalitza el dia 15 de març de 2016.
Vist l’article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de Bases de Règim Local i
l’article 14.2 del Decret Legislatiu 4/2003 pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’organització
comarcal de Catalunya,
ACORDS

PRIMER.- Sol·licitar la inclusió dels següents projectes a la convocatòria pel PO
FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6.
 “Projecte de l’obra ” Restauració de les Escoles Modernistes de la Colònia Güell 2ª Fase”, Projecte
bàsic i d’execució, redactat per la Arquitecta Sra. Conchita de la Villa (Jansana, de la Villa, de Paauw,
Arquitectes, SL ) encarregat per l’INCASOL dins el Programa de l’1 % Cultural del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya, que es composa entre d’altres de memòria, amidament i
pressupost, Estudi de Seguretat i Salut i els plànols corresponents, amb un pressupost d'execució
material de 288.135,59 €., més 60.508,47 € de l‘IVA actualitzat al 21%, que representa un pressupost
d’execució per contracte de TRES-CENTS QUARANTA-VUIT MIL SIS-CENTS QUARANTA-QUATRE
EUROS AMB SIS CÉNTIMS ( 348.644,06 €).
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Projecte de l’obra ” Restauració de les Escoles Modernistes de la Colònia Güell 3ª Fase, Projecte bàsic
de Rehabilitació de l’antiga Escola i Casa del Mestre“, ( Intervenció estructural horitzontal, constructiu i
Accessibilitat ) redactat per la Arquitecta Sra. Conchita de la Villa (Jansana, de la Villa, de Paauw,
Arquitectes, SLP) encarregat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que es composa entre d’altres de
memòria, amidaments i pressupost, Estudi de Seguretat i Salut i els plànols corresponents, amb un
pressupost d'execució material de 1.439.830,30 €., més 302.364,36 € del 21% d’IVA, que representa
un pressupost d’execució per contracte d’UN MILIÓ SET-CENTS QUARANTA-DOS MIL CENT
NORANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÉNTIMS (1.742.194,67 €).

SEGON.- Facultar al President del Consell Comarcal del Baix Llobregat per l’aprovació
de la memòria tècnica de l’actuació tal i com indica la base 12.1 e) de la convocatòria, així com per la
realització de qualsevol tràmit per poder concorre a la sol·licitud de les actuacions indicades en el punt
primer d’aquest acord
El Sr. President dóna la paraula el Sr. Jesús Blanco, conseller del grup comarcal de Coalició Entesa,
que diu:
És un projecte de restauració de l’Escola Modernista de la Colònia Güell i de la Casa del mestre.
La rehabilitació està valorada en 2 milions d’euros, l’equipament és propietat de l’Ajuntament i tenim el
projecte de rehabilitació des de l’any 2013.
Aquests edificis estan ubicats a la Colònia Güell, un dels patrimonis industrials més destacats de tot
Europa, la Colònia és un dels principals valors històrics, arquitectònics i d’atracció turística del Baix
Llobregat i està reconeguda com un Bé d’Interès Cultural – Conjunt Històric per la Generalitat de
Catalunya.,
Aquest reconeixement no només és per estar ubicada la cripta, església dissenyada per Antoni Gaudí,
declarada patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, sinó per tot el conjunt d’edificis modernistes,
l’àmbit residencial on vivien els treballadors de la fabrica, els equipaments que formaven part de la
singular vida quotidiana a la Colònia i la pròpia fabrica que la va originar.
Aquest projecte de rehabilitació el presentem com a Consell Comarcal a la convocatòria FEDER de
Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6 que té la vessant turística.
L’actual Colònia Güell té una gestió patrimonial que implica diverses administracions -Ajuntament de
Santa Coloma de Cervelló, Consell Comarcal del Baix Llobregat, INCASOL i Diputació de Barcelona.
Tots ells constitueixen el Consorci de la Colònia Güell i actualment tenim un nombre de visites
turístiques importants, al voltant de 70.000 persones visiten la Cripta i la Colònia compaginant-ho amb
altres activitats del poble (Mercat de Pagès, Festa modernista, etc…).
A nivell comarcal permet situar al Baix Llobregat com un destí turístic i generar moltes oportunitats.
L’edifici de l’escola i la casa del mestre, és un dels més destacats de la Colònia per donar una
impostància social de la colònia.
L’ajuntament està treballant des de fa temps per cercar mesures que permetin rehabilitar aquests
edificis.
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La possibilitat de recuperar aquests edificis modernistes i el seu entorn és una oportunitat única per
posar en valor un patrimoni important i fomentar un salt endavant en les oportunitats múltiples que pot
generar la Colònia Güell a nivell local, comarcal, metropolità i nacional.
Per tot això, és important rehabilitar aquest edifici, tant per resoldre els problemes estructurals
detectats al llarg dels anys, com adequar-los als nous usos i normatives.
Els projecte de rehabilitació està emmarcat en dos fases: 1ª amb un cost de 348.644,06€ i la 2ª amb
un cost de 1.742.194,67€.
La nostra intenció com a Consell Comarcal és presentar un bon projecte, en aquest sentit ens estan
ajudant persones especialitzades de l’AMB que tenen experiència en la presentació de FEDERS als
que estem molt agraïts.
Els consellers presents aproven per unanimitat el present acord.
El Conseller José Luis Cerro Fernández abandona la Sala de Plens
A continuació i per unanimitat dels consellers presents s’aprova la declaració d’urgència de la proposta
d’acord núm 18 que a continuació es transcriu, de conformitat amb el que disposa l’article 51 del Reial
Decret Legislatiu 781/86, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les Disposicions Legals
vigents en matèria de Règim Local i l’article 83 del Reial decret 2568/1986, de 28 de Novembre, pel
que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals:
18.- Modificació de la relació de llocs de treball
Es llegeix la proposta d’acord de la Presidència que es transcriu literalment:
Atès que el Consell Comarcal mitjançant sessió plenària de 21 de desembre de 2015
va aprovar conjuntament amb el pressupost anual, en aquest cas el corresponent a l’any 2016, la
relació de la plantilla de l’entitat i del seu organisme autònom, d’acord amb el Reglament de Personal
al Servei de les Entitats Locals i d’altres normes concordants.
Atès que en el moment de l’aprovació de la plantilla i de la RLT d’aquest any 2016, la
plaça de Secretari/a del Consell Comarcal per habilitació nacional estava vacant, i el senyor Lluis
González Roig Tècnic d’Administració Especial d’aquesta entitat estava adscrit en règim
d’accidentalitat a les funcions de secretaria del Consell Comarcal d’acord amb el decret de presidència
núm. 46/94 de 1 desembre de 1994 i la plaça d’intervenció del Consell Comarcal per habilitació
nacional estava ocupada en règim de comissió de serveis per la senyora Zaida de la Hera Justícia
funcionària amb habilitació de caràcter nacional pertanyent a la subescala de secretària-intervenció,
des del dia 9 de febrer de 2015 i fins al 8 de maig de 2016
Atès que en data 10 de maig de 2016 es va sol·licitar a la Direcció General una
comissió de serveis en favor de la senyora Zaida de la Hera Justícia per ocupar el lloc de treball de
secretaria d’aquesta entitat.
Atès que per Resolució de data 17 de maig de 2016, de la Direcció General
d’Administració Local ha concedit a la senyora Zaida una comissió de servei per ocupar el lloc de
treball de Secretaria al Consell Comarcal, per un període màxim d’un any prorrogable, prèvia
sol·licitud, per un any més en cas de no haver-se cobert el lloc de treball amb caràcter definitiu.
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Atès que per aquest motiu, automàticament es va produir el cessament, en les
funcions de secretari accidental del Consell Comarcal al senyor Lluis González Roig, Tècnic
d’Administració Especial d’aquesta entitat, així com el retorn del mateix a les tasques pròpies i
especifiques vinculades en relació de llocs de treball de l’entitat com a coordinador de l’àrea de
secretària i serveis jurídics del Consell Comarcal .
Atès que actualment en la Relació de Llocs de Treball no està contemplat cap
complement específic per aquest lloc de treball pel lloc de treball de Secretaria General
Atès que per motius organitzatiu en el servei de control de mosquits és necessari que
el lloc de treball laboral de peó/na aplicador/a de plaguicides de plantilla, assumeixi les tasques de
direcció dels grups de tractadors contractes durant el període de campanya, ja que coneixen el
funcionament del servei i localització del punts del tractament.
Vist que cal actualitzar i reflectir en la relació de llocs de treball aquestes
modificacions, segons consta en l’informe de la Tècnica de Recursos Humans de 3 de juny amb
diligència de proposta de la Gerència.
Vist l’informe de Secretaria 1/2016 de 6 de juny de 2016
Vista la Ley 48/2015, de 29 d’octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2016, en allò relatiu a les previsions retributives del personal funcionari.
Per tot això, aquesta Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Modificar la relació de llocs de treball en el sentit d’aprovar la incorporació
d’un complement específic al lloc de treball de Secretari/a amb efectes des de el 19 de maig de 2016,
quedant la seva estructura retributiva de la següent manera:
F.A1.2.1.
Grup de classificació:
Complement de destinació:
Complement específic mensual:
Complement específic mensual:
Com. específic dedicació mensual:

A1
30
857,96€
961,38 €
338,61€

SEGON.- Modificar la relació de llocs de treball en el sentit d’ aprovar una actualització
retributiva, amb efectes 7 de juny per decrement en la relació de llocs de treball pel lloc de Tècnic
d’Administració Especial – Llicenciat en Dret, per deixar de prestar el seu ocupant les tasques de
Secretari en règim d’accidentalitat, quedant l’estructura retributiva de la següent manera:
F.A1.2.
Grup de classificació:
Complement de destinació:
Complement específic mensual:
Complement específic mensual:
Com. específic dedicació mensual:

A1
28
857,96€
616,82€
338,61€
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TERCER Modificar la relació de llocs de treball en el sentit d’ aprovar un plus de lloc
de treball lloc de 315,52€ durant el període de la campanya per realitzar les funcions de direcció d’un
grup d’ tractadors assignats al seu càrrec:
CODI:
L.APpe.1.
Incorporar un complement de plus de lloc de 315,52€ durant el període de la campanya per realitzar les
funcions de direcció d’un grup d’ tractadors assignats al seu càrrec.
LLOC DE TREBALL:
PEÓ/NA APLICADOR/A DE PLAGUICIDES (Servei de Control de
Mosquits)
REQUISITS:

Certificat d’escolaritat o equivalent.

FUNCIONS:
Les pròpies de l’exercici professional pel qual l’habilita la seva titulació.
Execució dels tractaments de plaguicides, larvaris i adulticides.
Gestió de xarxes i servidors interns i sistemes de protecció de dades.
Durant el període de campanya la direcció dels grups de tractadors assignats al seu càrrec.
Qualsevol altres tasques d’anàlogues característiques
PROVISIÓ:

Concurs - Oposició

SITUACIÓ DE LA PLAÇA:

Vacant

QUART.- Comunicar el present acord als treballadors afectats i al Departament de
Recursos humans, i a la representació dels treballadors pel seu coneixement i efectes.
CINQUÈ.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província
Els consellers presents aproven per majoria absoluta aquest acord amb el vot a favor
dels membres presents dels grups comarcals del PSC-CPM, COALICIÓ ENTESA, ERC-AM, CIU, P.P.
i Ciutadans i l’abstenció del representant present del grup comarcal de la CUP
19.- Precs i preguntes.
El Sr. President dóna la paraula el Sr. Jordi García, Conseller del grup comarcal de Convergència i
Unió que diu:
El dia 20 de juny és el dia mundial de les persones refugiades, des del Consell Comarcal ens sumem a
la campanya Som refugi. Una de les accions de la campanya és penjar una banderola que diu “Com la
vida, com la llibertat, l’asil és un dret.
Volem convidar des del Consell Comarcal i des del Conselleria a tots Ajuntaments i a tots els
municipis a sumar-se a aquesta campanya el dia 20.
Aquesta campanya ja formen part la Diputació de Barcelona, els Fons Catalans i també l’Ajuntament
de Barcelona.
Intervé el Sr. Jaume Olivella, Conseller del grup comarcal de Coalició ERC-AM, que diu:
Un any més ens adherim a aquesta campanya. L’any passat ens vam adherir a la campanya relativa
setmana sostenible i mobilitat segura. No ho vam fer per plenari i aquest any volem com a mínim
intentar aprovar-ho per Junta de Govern i posteriorment per Ple. Aquesta setmana és una setmana
europea en el qual es fan diferents actes per promoure la mobilitat sostenible i segura, bàsicament a
peu i en bicicleta.
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A la comarca ja fa 12 anys que s’està realitzant una passejada amb bicicleta des de l’Hospitalet fins a
Sant Feliu. Són set municipis per on passa: per Hospitalet, Esplugues, Sant Just Desvern, Cornellà,
Sant Boi, Sant Joan Despí i Sant Feliu. Aquest any serà la tretzena i estarà dins al marc d’aquesta
setmana de Mobilitat Sostenible i Segura. Al final de tot la cloenda de la passejada amb bicicleta que
és gaire familiar, es durà a terme al Parc de Torreblanca on hauran activitats de dinamització i sobretot
el que volem és promoure activitats de dinamització i de sensibilització entorn de la bicicleta.
El Sr. President dóna la paraula al Sr. José Ángel Carcelén, portaveu del grup comarcal del PSC-CPM,
que diu:
Com grup comarcal faríem un prec que donat que tenim la voluntat de recollir les demandes del
Consell Consultiu de la Gent Gran i que és necessari un marc legal integral que incorpori tots els
aspectes que tenen a veure amb el benestar i la qualitat de vida de les persones grans del nostre país i
que considerem que les persones grans són subjectes actius en la participació i definició de les
politiques que els hi afecta, no només com politiques assistencials sinó també com ciutadans de ple
dret amb una visió integral i que hem de vetllar per la protecció i per la seva participació activa,
demanem al President que cerqui el màxim consens entre els grups comarcals i ens socials per a
impulsar aquest Llei de la gent gran en el Parlament de Catalunya.
El Sr. President prec la paraula i diu:
Recollim aquesta proposta del Partit Socialista, així ho farem. Convocarem una reunió amb tots els
partits, si ho creieu necessari assistir-hi. Aquesta petició s’ha fet a través de preguntes parlamentàries
del grup Socialista en el Parlament de Catalunya i per tant si ens demanen això, demanaria que el
portaveu expliqués la proposta que ve del Parlament i buscar el màxim consens possible si aquest
Plenari ho creu oportú.
Continua indicant que per part del grup d’ Entesa el passat divendres es va presentar una moció per
tal que que rodalies es reconverteixi en metro regional.
Es una Moció que no la presentem, faríem el mateix si creieu convenient, atés que no està en l’ordre
del dia, i per tant la tractarem com a informació general. La moció es va presentar en el Consell
Metropolita de l’Àrea Metropolitana que va ser aprovada per tothom amb abstenció del Partit Popular,
faríem el mateix es a dir l’aprovaríem a la propera Junta de Govern i per tant si els companys de
l’oposició s’ha afegeixen dons la donaríem per aprovada, si creieu que ho poden fer ara? Doncs
perfecte, però no esta a l’ordre del dia ho deixem per Junta de Govern .
Intervé el Sr. Josep María González, portaveu del grup comarcal de Ciutadans que diu:
En primer lloc, fer un agraïment a Xavier Alegre per part del nostre grup com a portaveu que ha estat
del nostre grup aquest primer any. En segon lloc, la nostra postura és molt clara i em sap greu que la
primera intervenció com a portaveu titular sigui per fer una critica. No hem fet un plenari des del 15 de
febrer, han passat gairebé quatre mesos. Quan s’ha incorporat els dos meus consellers vostè
President ha dit que hi havia molta feina. A vegades a mi en pregunten que fem al Consell Comarcal i
em costa dir què fem.
Els que no tenim dedicació exclusiva ni parcial ens costa una mica organitzar-nos l’agenda quan se’ns
passa el calendari i hi ha unes dades marcades, aleshores s’endarrereixen, ens hem de demanar festa
en les nostre feines...
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I desprès hi ha un altre punt, des del 15 de febrer a la setmana passada, el nostre grup com a mínim,
tot i que formem part de l’oposició, no hem rebut informació de cap tipus fins la setmana passada quan
rebem la documentació senzera. Per això demano si hagués alguna possibilitat de què a través
d’internet o al correu electrònic poguem accedir als decrets com es fa els ajuntaments a través d’una
zona de regidors.
En tots cas li transmeto que un cop ens organitzem el nostre grup i amb l’entrada de la nostra
consellera que serà la Saray Cantero, demanarem una reunió amb vostè per parlar d’aquest i d’altres
temes.
Intervé el Sr. President que diu:
No tinc cap inconvenient de facilitar més dades, en tot cas dir que també vaig tenir un Ple, una reunió
amb vosaltres que m’he la vau demanar fa mesos i que vau venir les persones que estaven o estàveu
al Ple i diferents companys dels ajuntaments de la comarca. Si hem de tornar a explicar la tasca que fa
aquest Consell Comarcal farem les sessions oportunes perquè hagi més coneixement de les funcions
d’aquest Consell Comarcal.
Efectivament el Ple de juny no tocava, tocava al maig però això ja vaig comunicar-ho als portaveus que
principalment era pel tema del FEDER. Treballavem tres FEDERS i veiem que no arribàvem en el Ple
de maig. Les convocatòries van sortir com van sortir i per tant ens podiem trobar amb la casuística
de fer un Ple al maig i un altre al juny que seria aquest, per tant vaig optar per unificar-los .
El FEDER que més hem treballat que era d’eficiència energètica en els equipaments públics finalment
no va ser possible, a la convocatòria hi havia un requisit que de 130 projectes que estàvem apunt de
presentar no es complia que era un certificat energètic dels equipaments, pocs ajuntaments ho tenen.
Per tant és un requisit que s’ha demanat a la Generalitat que els treiés de la convocatòria
El que estem intentant amb aquest Feder és a través de la Diputació de Barcelona de fer un acord per
no perdre la tasca que s’ha fet de forma excel·lent.
Estic convençut que la tasca feta pels 30 ajuntaments no es perdrà, ja sigui a través d’un ajut amb la
Diputació de Barcelona o d’altres convocatòries. Hi ha una necessitat del territori que és que hi hagi
inversions en els equipaments públics en eficiència energètica”
I no havent altres assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de la Presidència
a les divuit hores i cinquanta minuts, signant aquest acta el President del Consell Comarcal juntament
amb mi, la Secretaria General, que ho certifico.
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