
 
 

CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT 
 

PLE  
 

ACTA NÚM. 3/13 
 

 
A la ciutat de Sant Feliu de Llobregat, el dia vint-i-dos de juliol de dos mil tretze. Quan són 

les divuit hores es reuneixen a la sala de sessions del Consell Comarcal del Baix Llobregat, els i 
les membres integrants del Ple del Consell Comarcal que a continuació es relacionen. Aquesta 
sessió, de caràcter ordinari, se celebra sota la Presidència de l’Il·lm. Sr. Joaquim Balsera García i 
assistits pel Secretari Accidental de l’entitat, Sr. Lluis González Roig. 
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SECRETARI ACCIDENTAL 
 
Sr. Lluis González Roig 
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Sr. José Luis Sanz Arranz 
 
1.- Aprovar l’acta núm.2/13, corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 22 d’abril. 
  
Els presents aproven per unanimitat l’acta núm. 2/13, corresponent a la sessió celebrada el dia 22 
d’abril. 
 
2.- Pressa de possessió de la consellera Sra. María Mena Galindo, del grup comarcal PSC-
Coalició Progrés Municipal. 

Trobant-se present la Sra, María Mena Galindo i havent acreditat la seva 
personalitat i disposant de la credencial de consellera comarcal lliurada al seu favor per la Junta 
Electoral, el Sr. President procedeix a la lectura de la fórmula de jurament o promesa d’acatament 
a la Constitució legalment establerta, i que tot seguit es transcriu: 
 

“Sra. María Mena Galindo, 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. María Mena Galindo respon: “si, ho prometo.” 
 

Moment a partir del qual la Sra. María Mena Galindo s’integra com a consellera 
de ple dret en el Consell Comarcal del Baix Llobregat, del que el plenari d’aquesta entitat es dóna 
per assabentat. 
 
El Sr. President li dóna la benvinguda.  
 

“Vista la credencial de Consellera lliurada per la Junta Electoral Central a favor de 
la Sra. Maria Mena Galindo, inclosa a la llista de candidats/es presentada pel Grup Comarcal del 
Partit dels Socialistes de Catalunya–Coalició Progrés Municipal (PSC-CPM), en substitució per 
renúncia del Sr. Francesc García Guinart, 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 
  

ACORDS 
 

PRIMER.- Donar possessió del càrrec de Consellera d’aquesta comarca a la Sra. 
Maria Mena Galindo, adscrita al grup comarcal del Partit dels Socialistes de Catalunya–Coalició 
Progrés Municipal (PSC-CPM), a la vista de l’esmentada credencial, prèvia prestació per part de la 
interessada del jurament o promesa d’aquest, de conformitat amb la fórmula establerta per l’article 
1 del Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril. 
 



  SEGON.- 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.” 
 
3.- Aprovar la renúncia com a consellera comarcal de la Sra. Isabel Ruiz Bautista, del grup 
comarcal del Partido Popular, i demanar a la Junta Electoral l’expedició de la credencial de 
consellera comarcal per la Sra. Marina Lozano Illescas. 

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

“Vist l’escrit de renúncia, amb número d’entrada 2884 del Registre General 
d’aquesta entitat de data 8 de juliol de 2013, del càrrec de conseller comarcal presentat per la Sra. 
Isabel Ruiz Bautista del grup comarcal del Partido Popular. 

 
  Vista la instrucció de 19 de juliol de 1991 de la Junta Electoral Central que marca 
el procediment a seguir en els casos de substitució de càrrecs representatius locals i la resta de la 
normativa de règim local aplicable. 
 
  Per tot això, aquesta Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Acceptar la renúncia com a consellera comarcal de la Sra. Isabel Ruiz 
Bautista del grup comarcal del Partido Popular. 
 

SEGON.- Sol·licitar a la Junta Electoral Central, per cobrir l’esmentada vacant, 
l’extensió de la corresponent credencial a càrrec de la segona suplent de la llista electoral 
comarcal del Partido Popular, Sra. Marina Lozano Illescas. 
 
  TERCER.- Comunicar aquest acord a la Junta Electoral Central als efectes de què 
expedeixi credencial acreditativa de la condició de consellera comarcal electe a favor de la 
candidata  esmentada.” 
 
4.- Donar compte dels Decrets de la Presidència que a continuació es relacionen: 
 

a) Decret núm. 42/13, de data 23 d’abril, relatiu a aprovar la modificació de crèdits 3/2013. 
 

“Vist l’acord de la Junta de Govern d’aquest Consell Comarcal, de data 22 d’abril 
d’enguany, que accepta la subvenció atorgada per la Direcció General d’Energia i Mines de la 
Generalitat de Catalunya per import de 11.252,00€ (onze mil dos-cents cinquanta-dos euros) en 
relació a l’actuació “Instal.lació d’energia solar fotovoltaica aïllada per a un bombeig d’aigua de reg” 
(expedient número 25), dins de la convocatòria de subvencions per a l’execució d’obres d’instal.lació 
d’energia elèctrica en el medi rural en el marc del Pla d’electrificació rural de Catalunya i per al 
subministrament de gas en el Pla per a la completa extensió de la gasificació de Catalunya (PERC I 
PLEGAC 2009-2010), aprovada per l’ordre ECF/259/2009, d’11 de maig. 
 

Vist que amb data 27 de març de 2013 s’ha rebut en aquest Consell Comarcal 
l’abonament de 11.252,00€  procedents del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya, que és qui gestiona actualment la Direcció General d’Energia i Mines, que corresponen a 
la subvenció de referència. 
 



Vist que al mateix acord  s’aprova transferir al Sr. José Ramón Santamaria Arias,  
l’import de 11.252,00€ corresponen a la subvenció atorgada com a promotor i usuari de l’actuació de 
referència d’acord amb la documentació que consta a l’expedient de la sol.licitud.   
 

Atès el que estableix l’article 177 i següents del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, 
que aprova el text refós de Llei  Reguladora de les Hisendes Locals i les Bases d’execució del 
pressupost. 
 

Vist l’informe de la Gerent. 
 

Vist l’informe d’intervenció. 
 

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

RESOLC 
  

PRIMER.- Aprovar la modificació de crèdits 3/2013 de crèdits generats per 
compromisos d’ingressos, 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; 
d’acord al següent detall: 
 
1. CRÈDITS GENERATS     
      

DESPESES  
Crèdit 
inicial Altes  

Crèdit 
final  

      
410 47900 Transferència a empreses privades 0,00 11.252,00 11.252,00  
 Total despeses 0,00 11.252,00 11.252,00  

INGRESSOS 
Crèdit 
inicial Altes  

Crèdit 
final  

      
45080 Generalitat –Energia Fotovoltàica 0,00 11.252,00 11.252,00  
 Total ingressos 0,00 11.252,00 11.252,00  

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

Govern i del Ple que se celebrin.” 
 

b) Decret núm. 43/13, de data 24 d’abril, relatiu a aprovar la pròrroga per a l’any 2013 
del conveni subscrit amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona, de col·laboració en la 
campanya de desinsectació realitzada pel Servei de Control de Mosquits. 

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

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

 
Vist que per acord de la Comissió de Govern  de data 7 d’abril de 2003 aquesta 

entitat va subscriure amb la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
actual Àrea Metropolitana de Barcelona, un conveni regulador de la participació d’ambdues 
entitats en el finançament del cost de la contractació del personal necessari per a la realització de 
la campanya de desinsectació de mosquits, que realitza anualment el Servei de Control de 
Mosquits d’aquest Consell Comarcal del Baix Llobregat. 



 
Vist que la clàusula sisena del referit conveni estableix que tindrà una vigència per 

al 2003 i podrà ser prorrogat, previ acord entre ambdues parts per a propers exercicis, havent-se 
prorrogat durant els successius exercicis. 

 
Vist que per enguany l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha previst concedir a 

aquesta entitat una aportació de 44.119,78€ (quaranta-quatre mil cent dinou euros amb setanta-
vuit cèntims d’euros). 
 

Vist l’art. 55 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local, l’article 144 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i els articles 
303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis dels Ens Locals. 
 

Vist que els costos derivats de la contractació de l’esmentat personal vindran 
finançats en un 100% pel conveni de col·laboració entre aquest Consell Comarcal del Baix 
Llobregat i l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

 
Vist que per acord de la Junta de Govern de data 19 de març de 2012 es va 

aprovar la declaració de serveis prioritaris i essencials del Consell Comarcal del Baix Llobregat i 
del seu organisme autònom Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat, en 
relació a les previsions del Reial Decret-Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en 
matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic; i que un dels 
serveis declarats com essencial i prioritari d’aquesta entitat amb l’objecte de possibilitar la 
contractació temporal va ser el del personal adscrit al Servei de Control de Mosquits (especialment 
en el període de la campanya de desinsectació).   

 
Vist que és necessari iniciar el procés de selecció del personal que ha de 

desenvolupar la campanya de desinsectació per enguany i que es tractaria de quatre peons 
aplicadors/es de plaguicides adscrits/es al Servei de Control de Mosquits, d’acord amb les bases 
del procés de selecció que s’adjunten a l’expedient. 

 
Vist el que disposa l’article 10.1 c) de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut 

bàsic de l’empleat públic. 
 
Vist que no hi ha previst sessió de la Junta de Govern fins a meitat del mes de 

maig i que és necessari, segons consta en l’expedient, aprovar la pròrroga del conveni de 
referència, se sol·licita la seva aprovació per Decret de Presidència ratificant-lo en la propera 
sessió de la Junta de Govern que se celebri. 

 
Vist que per Decret de la Presidència núm. 151/2011, de 22 de juliol, la 

Presidència podrà exercir, per raons d’urgència, les competències de la Junta de Govern, donant 
compte a l’òrgan competent als efectes de ratificació. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea de Serveis Centrals en data 24 
d’abril de 2013, que s’adjunta a l’expedient. 
 

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



RESOLC 
 

PRIMER.- Aprovar la pròrroga per a l’any 2013 del conveni subscrit amb l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, de col·laboració en la campanya de desinsectació realitzada pel 
Servei de Control de Mosquits d’aquest Consell Comarcal del Baix Llobregat i que preveu que per 
enguany l’Àrea transferirà a favor del Consell Comarcal la quantitat de 44.119,78€ (quaranta-
quatre mil cent dinou euros amb setanta-vuit cèntims d’euros) per contribuir a les esmentades 
operacions de desinsectació. 
 

SEGON.- Aprovar l’inici del procés del selecció per al nomenament temporal de 
quatre funcionaris/àries interins/es, a jornada completa, per al desenvolupament de la campanya de 
desinsectació de l’any 2013, amb la categoria de peons/es aplicadors/es de plaguicides, grup E, 
adscrits/es al Servei de Control de Mosquits del Consell Comarcal del Baix Llobregat. 

 
  TERCER.- Aprovar les bases reguladores d’aquesta convocatòria que s’adjunten 
al present Decret, i que preveu que es tramitarà la corresponent oferta pública d’ocupació davant 
l’Oficina de Treball del SOC de Sant Feliu de Llobregat i/o altres mitjans de comunicació. 
 

QUART.- Condicionar la contractació d’aquest personal a l’efectiva pròrroga del 
conveni amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona, regulador de la participació d’ambdues entitats en 
el finançament del cost de la contractació.” 

 
CINQUÈ.- Comunicar el present acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 

perquè en tingui coneixement i als efectes. 
 
SISÈ.- Ratificar el present Decret en la propera sessió de la Junta de Govern i del 

Ple que se celebrin.” 
 

c) Decret núm. 48/13, de data 25 d’abril, relatiu a aprovar la subscripció d’un conveni 
de col·laboració amb l’Ajuntament de Collbató en el marc del projecte Pla 
d’Ocupació per a la millora de l’ocupabilitat al municipi de Collbató. 

 
“Atès que el Consell Comarcal del Baix Llobregat, en virtut del Text Refós de la 

Llei d’Organització Comarcal de Catalunya, és l’òrgan de govern i d’administració de la comarca 
del Baix Llobregat, que està al servei del municipis que la formen per garantir, mitjançant la 
cooperació, la col·laboració, la gestió mancomunada, que els ciutadans i ciutadanes de la comarca 
tinguin els mateixos serveis.  
 

Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat desenvolupa polítiques actives 
d’ocupació, de desenvolupament local i de promoció econòmica, que tenen per objecte fomentar 
l’activitat econòmica i l’ocupació de qualitat; per una banda per donar suport als ajuntaments de 
menys de 20.000 habitants amb menys recursos per realitzar-los en els seus municipis, i per altra 
banda quan es considera que aquesta gestió és més eficient realitzar-la des d’una dimensió 
comarcal. 
 

Atès que en aquest marc de cooperació i col·laboració amb els municipis de la 
comarca, des d’aquest Consell Comarcal es vol desenvolupar amb l’Ajuntament de Collbató un 
projecte conjunt denominat “Pla d’Ocupació per a la millora de l’ocupabilitat al municipi de 
Collbató”, davant la situació econòmica actual, que permeti generar activitat econòmica i creació 
d’ocupació, destinat al foment de l’ocupació entre persones aturades en col·lectius amb especials 
dificultats d’inserció en aquest municipi. 



 
Vist que aquest Consell Comarcal realitza anualment, a través del Servei de 

Control de Mosquits, la campanya de desinsectació a diferents municipis de la comarca, i que per 
aquest període de campanya, que normalment té una durada de sis mesos i que s’inicia en el mes 
de maig, aquesta entitat realitza la contractació de personal de suport a l’equip permanent del 
Servei.  
 

Atès que des del Consell Comarcal del Baix Llobregat s’ha participat en les 
diferents convocatòries de plans d’ocupació en col·laboració amb el Servei d’Ocupació de 
Catalunya amb la finalitat de proporcionar als participants del pla eines per millorar la seva 
ocupabilitat.  
 

Vist que l’Ajuntament de Collbató per a aquest any col·labora amb aquest Consell 
Comarcal atorgant un ajut econòmic de 45.000€ per endegar un pla d’ocupació per millorar 
l’ocupabilitat al seu municipi i que va destinat a la contractació a temps parcial de sis aplicadors i 
un/a cap de colla per a donar suport a la campanya de desinsectació d’aquesta entitat. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals en data 24 d’abril de 
2013, que s’incorpora a l’expedient, proposant la subscripció del conveni de referència amb 
caràcter d’urgència atès que la data prevista d’inici de la campanya de desinsectació és el dia 13 
de maig d’enguany. 

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

maig i que és necessari, segons consta en l’expedient, aprovar la subscripció del conveni de 
referència, es considera convenient aprovar-ho per Decret de Presidència ratificant-lo en la 
propera sessió de la Junta de Govern que se celebri. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 151/2011, de 22 de juliol, la Presidència 
podrà exercir, per raons d’urgència, les competències de la Junta de Govern, donant compte a 
l’òrgan competent als efectes de ratificació. 
 

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

 
RESOLC 

 
PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament 

de Collbató en el marc del projecte “Pla d’Ocupació per a la millora de l’ocupabilitat al municipi de 
Collbató”, de conformitat amb la minuta de conveni i de projecte que s’annexen i s’aproven 
simultàniament.  

 
SEGON.- Aprovar l’inici del procés de selecció per a la contractació laboral 

temporal a jornada parcial, per obra o servei determinat de sis peons/es i d’un/a cap de colla, 
vinculada al “Pla d’Ocupació per a la millora de l’ocupabilitat al municipi de Collbató” de l’any 2013. 
 
La corresponent oferta pública d’ocupació es tramitarà davant l’Oficina de Treball del SOC de 
Martorell, atès els criteris estipulats entre l’Ajuntament de Collbató i el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, i d’acord amb el que preveu el projecte de referència. 
 



  TERCER.- Facultar al Sr. José Garcia Pérez, Conseller de Desenvolupament 
Econòmic d’aquesta entitat per a la signatura dels documents que siguin necessaris per a la 
formalització del present Decret. 

 
QUART.- Comunicar el present Decret a l’Ajuntament de Collbató, perquè en 

tingui coneixement i als efectes. 
 

CINQUÈ.- Ratificar el present Decret en la propera sessió de la Junta de Govern i 
del Ple que se celebrin.” 
 

d) Decret núm. 49/13, de data 26 d’abril, relatiu a adjudicar a l’empresa Endesa 
Energia, S.A.U. el contracte administratiu pel subministrament d’energia elèctrica, 
en l’àmbit de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb destinació a 
les entitats locals de Catalunya aprovat pel Consorci Català pel Desenvolupament 
Local. 

 
“Atès que en el marc actual de liberalització del sector elèctric és factible la 

negociació de les tarifes de subministrament elèctric amb les empreses comercialitzadores. 
 
Atès que l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), mitjançant el 

Consorci Català pel Desenvolupament Local, va licitar el subministrament elèctric, mitjançant 
contractació centralitzada, per a les entitats membres de l’ACM i les entitats locals que 
s’adhereixin al corresponent conveni, i que l’adjudicatari del referit contracte va ser l’empresa 
Unión Fenosa Comercial, S.L.  

 
Vist que per Decret de Presidència núm. 135/2010, de 5 d’octubre, ratificat pel Ple 

de data 20 de desembre de 2010, es va aprovar l’adhesió del Consell Comarcal del Baix Llobregat 
a l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya aprovat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local. 
 

Atès que l’acord marc fruit d’aquesta licitació tenia una vigència de 18 mesos a 
partir de la formalització del contracte entre l’ens local i l’adjudicatari, amb una possible pròrroga 
de 12 mesos addicionals,i que per acord de Ple d’aquesta entitat de data 19 de desembre de 2011 
es va aprovar la renovació de l’adhesió del Consell Comarcal del Baix Llobregat a l’Acord marc de 
referència. 
 

Vist que per acord de Ple de data 17 de desembre de 2012, entre d’altres, es va 
modificar el termini d’execució del contracte adjudicat a l’empresa Unión Fenosa Comercial, S.L. 
pel període que va des de l’1/01/13 al 31/03/13, així com es va ratificar l’adhesió d’aquest Consell 
Comarcal a l’Acord marc de referència i es va aprovar l’adhesió d’aquesta entitat al sistema de 
contractació centralitzada que amb destinació als ens locals de Catalunya es realitzi en les 
diverses categories d’adquisicions previstes en l’article 205 del Text refós de la Llei de contractes 
del sector públic, pel Consorci Català pel Desenvolupament Local. 

 
Atès que en data 26 d’abril de 2013 l’Associació Catalana de Municipis i 

Comarques (ACM), mitjançant el Consorci Català pel Desenvolupament Local, ens ha comunicat 
que aquesta entitat no figurava com a adherida a la nova contractació, sent necessari formalitzar 
l’adhesió en el menor temps possible, ja que el període d’adhesió finalitza el 30 d’abril de 2013.  

 



Vist l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics, en data 26 d’abril de 
2013, que s’adjunta a l’expedient. 

 
Vist que no hi ha previst sessió del Ple fins a finals del mes de juliol i que és 

necessari, segons consta en l’expedient, aprovar l’adhesió de referència abans del dia 30 d’abril 
d’enguany, 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.- Adjudicar a l’empresa Endesa Energia, S.A.U. el contracte 
administratiu pel subministrament d’energia elèctrica d’aquest Consell Comarcal com a derivat de 
l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica destinat als ens locals de Catalunya 
(expedient 2012/O1) adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l’empresa 
Endesa Energia, S.A.U. en data 29 de gener de 2013 pel període que va des de l’1/04/13 al 
31/03/14. 
 

SEGON.- Determinar que les condicions d’execució del referit contracte seran les 
establertes en el Plec de clàusules administratives particulars de l’Acord marc de referència, les 
condicions particulars del subministrament elèctric que figuren en aquest acord en allò que no 
contradiguin ni s’oposin a les previsions del Plec de l’Acord marc i els preus establerts en el 
quadre següent: 
 
Terme d’energia    Terme de potència   

Preus (€/MWh)   Euros/ kW i any   

P1 P2 P3  P1 P2 P3 

174,136 135,304 81,077 Sublot 1 (3.0A) 15,754249 9,452549 6,301700 

 152,356  Sublot 2 (2.1A) 35,517224   

177,553  86,943 Sublot 3 (2.1 DHA) 35,517224   

 150,938  Sublot 4 (2.0 A) 21,893189   

183,228  63,77 Sublot 5 (2.0DHA) 21,893189   

       
 

TERCER.-  Establir la relació de CUPS objecte de subministrament segons el 
llistat que consta en el document de condicions particulars del subministrament ja esmentat que 
figura com Annex d’aquest acord, el qual com a document contractual serà subscrit per ambdues 
parts. 
 

QUART.- S’acorda continuar rebent, mentre no es faci efectiva la contractació 
amb la nova adjudicatària, Endesa Energia, S.A.U., el subministrament d’energia elèctrica de la 
comercialitzadora Union Fenosa Comercial, S.L, per raó d’interès públic i atesa que és la opció 
que garanteix el manteniment de les millors condicions possibles, de conformitat amb la proposta 
emesa per part d’aquesta. 
 



CINQUÈ.-  Facultar a la Presidència d’aquesta entitat per a la signatura dels 
documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 

SISÈ.-  Nomenar com a responsable del contracte per part d’aquest Consell 
Comarcal i d’interlocució amb el Consorci Català pel Desenvolupament Local i l’empresa Endesa 
Energia, S.A.U. per la realització de gestions i resolució d’incidències en l’execució del contracte al 
Sr. Alfredo Santín Pérez, com a responsable tècnic, i a la Sra. Anna Maranillo Nogal, com a 
auxiliar del mateix. 
 

SETÈ.- Comunicar el present acord al Consorci Català pel Desenvolupament 
Local i a l’empresa Endesa Energia, S.A.U., perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 
  VUITÈ.- Ratificar el present Decret en la propera sessió del Ple que se celebri.” 
 

e) Decret núm. 52/13 de data 9 de maig, relatiu a aprovar la modificació de crèdits 
4/2013. 

 
“Vist el Decret de Presidència 48/2013, de data 25 d’abril d’enguany, que aprova la 

subscripció d’un conveni de col.laboració amb l’Ajuntament de Collbató en el marc del projecte “Pla 
d’Ocupació per a la millora de l’ocupabilitat al municipi de Collbató”,  que preveu una aportació de 
45.000,00€  destinada a subvencionar la contractació a jornada parcial de 7 persones en situació 
d’atur de col.lectius amb especial dificultats d’inserció (joves, aturats de llarga durada, dones ..) del 
municipi de Collbató per aquest any 2013. 
 

Vist que s’han de transferir crèdits entre diverses partides del pressupost del Consell 
Comarcal per tal de adaptar el pressupost a les noves previsions.  
   

Atès el que estableix l’article 177 i següents del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, 
que aprova el text refós de Llei  Reguladora de les Hisendes Locals i les Bases d’execució del 
pressupost. 
 

Vist l’informe de la Gerent. 
 

Vist l’informe d’intervenció. 
 

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

RESOLC 
  

PRIMER.- Aprovar la modificació de crèdits 4/2013 de crèdits generats per 
compromisos d’ingressos i transferència de crèdits entre partides de la mateixa àrea de despesa, 
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; d’acord al següent detall: 
 
1. CRÈDITS GENERATS    
     
DESPESES  Crèdit inicial Altes  Crèdit final 
     
313 13101 Retribució personal PO Collbató 0,00 35.000,00 35.000,00 
313 16001 Seg. Social PO Collbató 0,00 10.000,00 10.000,00 



 Total despeses 0,00 45.000,00 45.000,00 
INGRESSOS Crèdit inicial Altes  Crèdit final 
     
46217 Ajuntaments- PO Collbató 0,00 45.000,00 45.000,00 
 Total ingressos 0,00 45.000,00 45.000,00 
 
2. TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS     
      
DESPESES  Crèdit inicial Altes Baixes Crèdit final 
313  16200 Formació 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 
313  22109 Altres subministraments 37.600,00 0,00 2.500,00 35.100,00 
 Total despeses 37.600 2.500 2.500 37.600 

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

Govern i del Ple que se celebrin.” 
 

f) Decret núm. 57/13, de data 17 de maig, relatiu a nomenar temporalment 
funcionaris/àries interins/es, a jornada completa, per al desenvolupament de la 
campanya de desinsectació de l’any 2013, amb la categoria de peons/es 
aplicadors/es de plaguicides. 

 
“Vist que per Decret de Presidència núm. 43/2013, de 24 d’abril, es va aprovar, 

entre d’altres, l’inici del procés del selecció per al nomenament temporal de quatre funcionaris/àries 
interins/es, a jornada completa, per al desenvolupament de la campanya de desinsectació de l’any 
2013, amb la categoria de peons/es aplicadors/es de plaguicides, grup E, adscrits/es al Servei de 
Control de Mosquits del Consell Comarcal del Baix Llobregat; així com les bases reguladores de la 
referida convocatòria. 
 

Vist que efectuat el procés de selecció els dies 15 i 16 de maig d’enguany el Tribunal 
ha proposat el nomenament dels/de les aspirants que, havent superat el procés selectiu, han obtingut 
una major puntuació, d’acord amb l’acta del tribunal que s’adjunta a l’expedient. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals en data 17 de maig 
de 2013, que s’adjunta a l’expedient. 

 
Vist l’article 282 i 291 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 

Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i l’article 10 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic 
de l’Empleat Públic. 
 

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

RESOLC 
 

PRIMER.- Nomenar temporalment funcionaris/àries interins/es, a jornada 
completa, per al desenvolupament de la campanya de desinsectació de l’any 2013, amb la 
categoria de peons/es aplicadors/es de plaguicides, de l’escala d’administració especial, subescala 
de serveis especials, classe comeses especials, grup d’agrupacions professionals, adscrits/es al 
Servei de Control de Mosquits del Consell Comarcal del Baix Llobregat, durant l’execució del 
projecte de referència al qual estiguin adscrits/es els/les funcionaris/àries interins/es, a partir del 



dia 21 de maig de 2013 i fins la data màxima del dia 20 de novembre de 2013, amb un sou brut 
mensual de 1.151,77€ (548,47€ de salari base, 260,07€ de complement de destí - nivell 12 i 
343,23€ de complement específic) per catorze mensualitats i una jornada de 37 hores i 30 minuts 
setmanals, a les persones que tot seguit es relacionen: 
 

- Sra. Maria José Doblado Moreno, amb DNI 38.491.218-M 
- Sra. Francisca I. Cantalejos Moreno, amb DNI 46.660.734-J 
- Sra. Rosario Carvajal Sánchez, amb DNI 28.519.722-K 
- Sr. Agustí Ruiz Farré, amb DNI 47.684.303-J 

 
Si el Consell Comarcal del Baix Llobregat veiés reduït o suprimit el finançament extern d’aquest 
projecte, es produiria el cessament per desaparició de causa, segons preveu l’article 10.3. de la 
Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. 
 

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

TERCER.- Disposar notificar aquests nomenaments als/a les esmentats/des 
treballadors/es, perquè prenguin possessió d’aquestes places. 
 

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

CINQUÈ.- Donar compte d’aquests nomenaments en la propera sessió del Ple 
que se celebri.”  
 

g) Decret núm. 58/13, de data 17 de maig, relatiu a nomenar temporalment funcionari 
interí al Sr. Moisés Canals Lorente, per a la realització de la prova experimental del 
producte VECTOMAX FG en embornals del Baix Llobregat, dins de la campanya de 
desinsectació de l’any 2013, amb la categoria de prospector auxiliar de campanya. 

 
“Vist que per Decret de Presidència núm. 44/2013, de 24 d’abril, es va aprovar 

l’inici del procés del selecció per al nomenament temporal d’un/a funcionari/ària interí/a, a jornada 
parcial, per a la realització de la prova experimental del producte VECTOMAX FG en embornals 
del Baix Llobregat, dins de la campanya de desinsectació de l’any 2013, amb la categoria de 
prospector/a auxiliar, grup C1, adscrit/a al Servei de Control de Mosquits del Consell Comarcal del 
Baix Llobregat; així com les bases reguladores de la referida convocatòria. 
 

Vist que efectuat el procés de selecció els dies 15 i 16 de maig d’enguany el Tribunal 
ha proposat el nomenament de l’aspirant que, havent superat el procés selectiu, ha obtingut una 
major puntuació, d’acord amb les actes del tribunal que s’adjunten a l’expedient. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals en data 17 de maig 
de 2013, que s’adjunta a l’expedient. 

 
Vist l’article 282 i 291 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 

Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i l’article 10 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic 
de l’Empleat Públic. 



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

conferides 
 

RESOLC 
 

PRIMER.- Nomenar temporalment funcionari interí al Sr. Moisés Canals Lorente, 
amb DNI 47.788.337-H, a jornada parcial, per a la realització de la prova experimental del producte 
VECTOMAX FG en embornals del Baix Llobregat, dins de la campanya de desinsectació de l’any 
2013, amb la categoria de prospector auxiliar de campanya, de l’escala d’administració especial, 
subescala Tècnica, auxiliar tècnic, grup C1, adscrit al Servei de Control de Mosquits del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat, durant l’execució del projecte al qual estigui adscrit el funcionari 
interí, a partir del dia 21 de maig de 2013 i fins la data màxima del dia 20 de novembre de 2013, 
amb un sou brut mensual de 1.025,30€ (501,01€ de salari base, 244,95€ de complement de destí - 
nivell 16 i 276,33 € de complement específic) per catorze mensualitats i una jornada parcial de 26 
hores i 15 minuts setmanals. 
 
Si el Consell Comarcal del Baix Llobregat veiés reduït o suprimit el finançament extern d’aquest 
projecte, es produiria el cessament per desaparició de causa, segons preveu l’article 10.3. de la 
Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. 

 
SEGON.- Donar d’alta a l’esmentat treballador en el Règim General de la 

Seguretat Social. 
 
TERCER.- Disposar notificar aquest nomenament a l’esmentat treballador, perquè 

prengui possessió d’aquesta plaça. 
 

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

 
CINQUÈ.- Donar compte d’aquest nomenament en la propera sessió del Ple que 

se celebri.”  
 

h) Decret núm. 85/13, de data 14 de juny, relatiu a informar favorablement la 
modificació de la franja horària de diversos establiments comercials en el municipi 
del Prat de Llobregat “Shopping Night”. 

 
“Vist que l’Ajuntament del Prat de Llobregat en data 14 de juny de 2013, amb 

número d’entrada 2038 del Registre General d’aquesta entitat, ha presentat una sol·licitud de 
modificació de la franja horària de diversos establiments comercials de venda al públic del seu 
municipi amb motiu d’una activitat de dinamització comercial anomenada “Shopping Night”, 
promoguda per l’Associació de Comerciants del Carrer Carretera Marina, per al dia 15 de juny de 
2013 on els comerços adherits a la campanya ampliaran l’horari de tancament nocturn des de les 
22:00 hores fins a les 24:00 hores, amb diferents activitats d’animació al carrer; i que en 
compliment del que disposa l’article 1.4 de la Llei 8/2004, de 23 de desembre, d’horaris comercials 
i per tal de que l’Ajuntament del Prat de Llobregat sol·liciti a la Direcció General de Comerç 
l’autorització de modificació de la franja horària de diversos establiments comercials del seu 
municipi, aquest Consell ha d’emetre l’informe sobre l’esmentada modificació. 

 



Atès l’article 1.4 de la Llei 8/2004, de 23 de desembre, d’horaris comercials, que 
estableix que la Direcció General de Comerç pot autoritzar la modificació de la franja horària 
establerta per la lletra a) de l’apartat 1 per als establiments situats en un determinat terme 
municipal, amb la sol·licitud motivada prèvia de l’ajuntament, que ha d’aportar l’informe del Consell 
Comarcal, i amb la comunicació prèvia al consell assessor en matèria de comerç local, si no 
comporta increment del temps setmanal d’obertura en dies feiners.  

 
Vist que consultat l’expedient adjunt, no s’aprecia cap raó que aconselli informar 

desfavorablement la modificació de la franja horària dels establiments comercials de referència, 
d’acord amb l’informe emès pel Secretari de l’entitat en data 14 de juny de 2013, que s’incorpora a 
l’expedient. 

 
Atès 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 en Catalunya i l’article 14 del Decret Legislatiu 4/2003, 
de 4 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei d’organització comarcal, que atorga al Ple 
totes aquelles atribucions que expressament atorguin les Lleis a la comarca i no atribueixi a altres 
òrgans comarcals. 
 

Vist també que en virtut de l’acord de Ple de 22 de juliol de 2011 la Presidència 
podrà exercir les competències delegades a la Junta de Govern, per raons fonamentades 
d’urgència. 
 

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

 
RESOLC 

 
PRIMER.- Informar favorablement la modificació de la franja horària de diversos 

establiments comercials en el municipi del Prat de Llobregat amb motiu d’una activitat de 
dinamització comercial anomenada “Shopping Night”, promoguda per l’Associació de Comerciants 
del Carrer Carretera Marina, per al dia 15 de juny de 2013 on els comerços adherits a la 
campanya ampliaran l’horari de tancament nocturn des de les 22:00 hores fins a les 24:00 hores; 
d’acord amb la Llei 8/2004, de 23 de desembre, d’horaris comercials. 
 
  SEGON.- Comunicar el present Decret a l’Ajuntament del Prat de Llobregat, 
perquè en tingui coneixement i als efectes previstos. 
 
  TERCER.- Donar compte del present Decret en la propera sessió de la Junta de 
Govern i del Ple que se celebrin.” 

 
i) Decret núm. 101/13, de data 9 de juliol, relatiu a nomenar a la consellera de la 

corporació Sra. Maria Asunción Miranda Cuervas, del grup comarcal PSC-CPM, 
membre de ple dret de la Junta de Govern, en substitució del Conseller del mateix 
grup Sr. Francesc García Guinart. 

 
"Atès que en sessió plenària constitutiva de data 22 de juliol d'enguany va estar 

nomenat com a President d’aquesta entitat el conseller comarcal Sr. Joaquim Balsera García. 
 

Vist que per Decret de Presidència 151/2011, de 22 de juliol, ratificat en sessió 
plenària del dia 22 de juliol de 2011, de nomenament de Vice-presidents/es, constitució de la Junta 
de Govern i nomenament dels seus membres, es va nomenar al conseller Sr. Francesc García 
Guinart, del grup comarcal PSC-CPM, membre de ple dret de la Junta de Govern d’aquest Consell 
Comarcal. 



 
Vist que per acord de Ple de data 22 d’abril de 2013 es va acceptar la renúncia 

com a conseller comarcal del Sr. Francesc García Guinart del grup comarcal del Partit dels 
Socialistes de Catalunya–Coalició Progrés Municipal (PSC-CPM). 
 

Per tot això, fent ús de les facultats que em confereix la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, el Decret  Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, i de conformitat amb el 
que disposa el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre i la Llei d’Organització Comarcal. 
 

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

PRIMER.-  Nomenar a la consellera de la corporació Sra. Maria Asunción Miranda 
Cuervas, del grup comarcal PSC-CPM, membre de ple dret de la Junta de Govern d’aquest Consell 
Comarcal, en substitució del Conseller del mateix grup Sr. Francesc García Guinart. 
 

SEGON.- Comunicar el present Decret als Consellers afectats pel mateix, perquè en 
tinguin coneixement i als efectes. 
 

TERCER.- Donar compte del present Decret en la propera sessió de la Junta de 
Govern i del Ple que se celebrin.” 
 
5.- Donar compte dels acords de la Junta de Govern que a continuació es relacionen: 
 
Sessió del 22 d’abril 
 

a) Aprovar la subscripció d’un conveni amb els Ajuntaments de Sant Just Desvern i 
Vallirana, regulador de la participació en el programa d’ocupació per a persones 
aturades de llarga durada. 

 
“Vista l’Ordre EMO/313/2012, de 9 d’octubre, publicada al DOGC núm. 6237 de 

22 d’octubre de 2012, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions per a la formació i contractació de persones en situació d’atur de llarga durada que 
hagin exhaurit la prestació per desocupació i/o el subsidi, i s’obre la convocatòria pe a l’any 2012 i 
la convocatòria anticipada per a l’any 2013. 
 

Vist que el programa per a la formació i contractació de persones en situació 
d’atur de llarga durada que hagin exhaurit la prestació per desocupació i/o el subsidi combina 
accions d’orientació, tutorització i seguiment individualitzat, formació i adquisició d’experiència 
professional en empreses i facilita la seva inserció laboral a les empreses i fomenta el seu retorn 
als sistemes ocupacionals i d’intermediació laboral. 

 
Vist que per acord de la Junta de Govern de data 5 de novembre de 2012 es va 

aprovar la sol·licitud de la referida subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat 
de Catalunya per un import total de 81.330,00€, d’acord amb els interessos manifestats pels 
ajuntaments de Sant Just Desvern i Vallirana participants en el projecte, i que per acord de la 
Junta de Govern de data 17 de desembre de 2012 es va acceptar l‘esmentada subvenció per un 
import total de 80.430,00€, amb la mateixa distribució pressupostària i característiques del projecte 
sol·licitat. 



 
Vist que en data 21 de febrer de 2013, un cop iniciat el referit projecte, es va 

sol·licitar al Servei d’Ocupació de Catalunya, segons consta a l’expedient, modificar l’especialitat 
formativa de “Foment i suport a la inserció sociolaboral de persones amb discapacitat” per la de 
“Mantenidor/a integral”, atès que aquesta especialitat s’ajusta millor a les necessitats de les 
ocupacions que les persones desenvoluparan en l’entitat que seran contractades; i que en data 25 
de març d’enguany el Servei d’Ocupació de Catalunya ha notificat a aquesta entitat l’acceptació de 
l’esmentada modificació. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic en 
data 15 d’abril de 2013, que s’incorpora a l’expedient, proposant la subscripció de sengles 
convenis de col·laboració amb els Ajuntaments de Sant Just Desvern i de Vallirana com a entitats 
col·laboradores en el programa d’ocupació per a persones aturades de llarga durada.  

 
Vist que per acord de Ple celebrat en data 22 de juliol de 2012, s’ha procedit, 

entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a 
favor de la Junta de Govern, i entre les que es troba la present. 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció de sengles convenis de col·laboració amb els 
Ajuntaments de Sant Just Desvern i de Vallirana reguladors de la participació en el programa 
d’ocupació per a persones aturades de llarga durada; de conformitat amb la minuta de convenis 
que s’incorporen a l’expedient i s’aproven simultàniament.  
 
  SEGON.- Facultar a la Presidència d’aquest Consell Comarcal, per a la signatura 
dels documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 

TERCER.- Comunicar el present acord als Ajuntaments de Sant Just Desvern i de 
Vallirana, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 

QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri per a la seva ratificació.” 
 

b) Aprovar la subscripció d’un conveni amb diferents Ajuntaments, de col.laboració en 
el desenvolupament del projecte innovador  Baix Llobregat: innova, crea i ocupa. 

 
“Vista l’Ordre EMO/312/2012, de 8 d’octubre, publicada al DOGC núm. 6237 de 

22 d’octubre de 2012, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions per a projectes innovadors i experimentals cofinançades pel Fons Social Europeu i 
s’obre la convocatòria per a l’any 2012. 
 

Vist que l’objecte d’aquest programa és impulsar la realització d’actuacions 
innovadores i experimentals per tal de dinamitzar econòmicament els territoris, reforçar la 
competitivitat de sectors productius i generar i facilitar més ocupació; per tal de donar resposta a 
les necessitats específiques del territori de manera transversal amb intervencions que cerquen 
afavorir la innovació en el desenvolupament local, l’activitat dels sectors productius i l’ocupabilitat.  
 



Vist que poden ser beneficiàries dels ajuts previstos en l’esmentada Ordre, entre 
d’altres, els ajuntaments, els consell comarcals i les entitats dependents o vinculades a aquestos, i 
les institucions i entitats sense ànim de lucre que acreditin tenir experiència en la realització de 
projectes ocupacionals i/o de promoció econòmica del territori. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 112/2012, de 9 de novembre, es va 
aprovar la sol·licitud de l’esmentada subvenció per a la realització del projecte innovador “Baix 
Llobregat: Innova, Crea i Ocupa”, amb un cost total de 271.340,00€ i una subvenció del 75%, per 
import de 203.505,00€, dins la convocatòria de referència; i que per acord de la Junta de Govern 
de data 17 de desembre de 2012, entre d’altes, es va acceptar l’esmentada subvenció per un 
import de 154.665,00€ (núm. d’expedient: PIE/121/2012). 

 
Atès que dins de l’esmentat projecte està contemplat el projecte concret “Baix 

Llobregat per la capacitació empresarial”, amb un import total aprovat de 206.220,00€ i una 
subvenció de 154.665,00€; el qual està liderat i coordinat pel Consell Comarcal del Baix Llobregat, 
i compta amb la col·laboració com a entitats executores d’alguna de les accions de 14 ajuntaments 
de la comarca i també amb el suport i col·laboració de l’Associació d’INNOBAIX.  
 

Vist que per a l’execució de diferents accions del projecte es compta amb la 
participació dels Ajuntaments de Castelldefels, Esplugues de Llobregat, Gavà, Martorell, Olesa de 
Montserrat, el Prat de Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan 
Despí, Sant Vicenç dels Horts i Viladecans, a més de l’empresa pública de Procornellà, S.A., de 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic en 
data 15 d’abril de 2013, que s’incorpora a l’expedient, proposant la subscripció d’un conveni amb 
els referits ajuntaments atès que són entitats col·laboradores del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat en l’execució del projecte de referència i aquest és la entitat responsable de la gestió i 
coordinació del projecte, d’acord amb el que disposa la normativa que fixa l’Ordre EMO/312/2012. 
 

Vist que per acord de Ple celebrat en data 22 de juliol de 2012, s’ha procedit, 
entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a 
favor de la Junta de Govern, i entre les que es troba la present. 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat i cadascun dels Ajuntaments de Castelldefels, Esplugues de 
Llobregat, Gavà, Martorell, Olesa de Montserrat, el Prat de Llobregat, Sant Andreu de la Barca, 
Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Vicenç dels Horts i Viladecans, i amb l’empresa 
pública de Procornellà, S.A., de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, en el desenvolupament del 
projecte innovador “Baix Llobregat: Innova, crea i ocupa”; de conformitat amb la minuta de conveni 
que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament.  
 



  SEGON.- Facultar a la Presidència d’aquest Consell Comarcal, per a la signatura 
dels documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 

TERCER.- Comunicar el present acord als ajuntaments esmentats, perquè en 
tinguin coneixement i als efectes. 
 

QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri per a la seva ratificació.” 
 

c) Aprovar la pròrroga per l’any 2013 del conveni subscrit amb diferents Ajuntaments, 
de col.laboració en la prestació del servei de transport adaptat fix i esporàdic per a 
persones amb mobilitat reduïda. 

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

2005, ratificat en sessió plenària de 7 de novembre de 2005, va aprovar la prestació del servei de 
transport especial per a persones amb mobilitat reduïda (anomenat “porta a porta” o esporàdic), en 
els municipis del Baix Llobregat d’àmbit de l’Entitat Metropolitana del Transport, actual Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB), (Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, 
Gavà, El Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant 
Just Desvern i Viladecans) i entre aquests i les ciutats de Barcelona i l’Hospitalet. 

 
Vist que per tal de regular la participació de cadascun dels Ajuntaments en el 

servei, per acord de la Junta de Govern de 3 d’abril de 2006, va aprovar-se la subscripció d’un 
conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i els municipis de la 
comarca pertanyents a l’àmbit d’actuació de l’EMT (Castelldefels, Cornellà de Llobregat, 
Esplugues de Llobregat, Gavà, El Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de 
Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern i Viladecans), regulador del finançament del servei 
de transport adaptat esporàdic per a persones amb mobilitat reduïda per a l’any 2006, conveni que 
s’ha anat prorrogant fins a l’exercici 2012. 

 

Vist que per acord de la Junta de Govern, en sessió celebrada el 6 d’octubre de 
2008, es va aprovar la subscripció del conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat i, entre d’altres, els Ajuntaments de Molins de Rei i Pallejà, no pertanyents a l’àmbit de 
l’Entitat Metropolitana del Transport, en relació al transport adaptat fix per a persones amb 
mobilitat reduïda per a l’any 2008, que s’ha anat prorrogant fins a l’exercici 2012. 

 

Vist que per Decret de Presidència núm. 39/2011, de 9 de març, es va aprovar la 
subscripció d’un conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i l’Ajuntament 
de Sant Climent de Llobregat, no pertanyent a l’àmbit de l’Entitat Metropolitana del Transport, en 
relació al transport adaptat fix per a persones amb mobilitat reduïda per a l’any 2011, que es va 
prorrogar l’exercici 2012. 
 

Vist que per acord de la Junta de Govern de data 19 de març de 2012 es va  
aprovar la subscripció d’un conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i 
cadascun dels Ajuntaments de Castelldefels, Cornellà de Llobregat, el Prat de Llobregat, 
Esplugues de Llobregat, Gavà, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, 
Sant Just Desvern i Viladecans en relació al transport adaptat fix i esporàdic per a persones amb 
mobilitat reduïda per a l’any 2012. 



 
  Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals en data 16 d’abril de 
2013, que s’incorpora a l’expedient. 

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

entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a 
favor de la Junta de Govern, i entre les que es troba la present. 
 

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

 
ACORDS 

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

Comarcal del Baix Llobregat i cadascun dels Ajuntaments de Castelldefels, Cornellà de Llobregat, 
el Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de 
Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern i Viladecans en relació al transport adaptat fix i 
esporàdic per a persones amb mobilitat reduïda per a l’any 2013, amb efectes retroactius al dia 1 
de gener de 2013 i fins al 31 de desembre de 2013; d’acord amb la minuta de pròrroga de conveni 
que s’adjunta a l’expedient i s’aprova simultàniament. 

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

Comarcal del Baix Llobregat i cadascun dels Ajuntaments de Molins de Rei, Pallejà i Sant Climent 
de Llobregat en relació al transport adaptat fix per a persones amb mobilitat reduïda per a l’any 
2013, amb efectes retroactius al dia 1 de gener de 2013 i fins al dia 31 de desembre de 2013; 
d’acord amb la minuta de pròrroga del conveni que s’adjunta a l’expedient i s’aprova 
simultàniament. 

 

TERCER.- Facultar a la Presidència d’aquesta entitat per a la signatura dels 
documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 

QUART.- Comunicar el present acord als Ajuntaments esmentats, perquè en 
tinguin coneixement i als efectes. 

 
CINQUÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 

celebri de conformitat amb l’acord de Ple de delegació de competències en la Junta de Govern de 
data 22 de juliol de 2011.” 
 

d) Aprovar una modificació en el conveni subscrit amb l’AMPA de l’IES Montserrat Colomer de 
Sant Esteve Sesrovires, relatiu a la utilització de places lliures en el servei de transport 
escolar per alumnes de batxillerat durant el curs 2012-2013. 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern de data 4 de febrer de 2013 es va 

aprovar la subscripció de sengles convenis de col·laboració, entre d’altres, amb l’AMPA de l’IES 
Montserrat Colomer de Sant Esteve Sesrovires, relatiu a la utilització de places lliures del servei de 
transport escolar no obligatori per a alumnes de batxillerat pel curs escolar 2012-2013. 
 
 
 
 



 
Atès que l’esmentat conveni recollia que aquest servei de transport seria utilitzat 

per 5 alumnes de batxillerat del municipi de Castellví de Rosanes que no tenen dret a transport i 
que estan matriculats en l’IES Montserrat Colomer de Sant Esteve Sesrovires, sent la 
contraprestació econòmica que l’AMPA de l’esmentat centre havia de realitzar a aquest Consell 
Comarcal d’un import total de 1.327,50€, d’acord amb el preu fixat pel Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya d’1,5€ diari per alumne pels 177 dies d’utilització 
del servei i pel total d’alumnes.  
 

Atès que a la clàusula sisena del referit conveni estableix que qualsevol 
modificació en el número d’alumnes haurà de ser notificada al Departament d’Ensenyament del 
Consell Comarcal i que en data 19 de febrer de 2013 el Secretari de l’IES Montserrat Colomer va 
comunicar a aquest Consell Comarcal que l’alumna Carla Vargas Martínez que consta en 
l’aplicatiu de transport com a alumna de batxillerat és en realitat alumna de 4t. d’ESO. 
 
  Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials en data 15 d’abril de 2013, que s’incorpora a l’expedient, proposant la modificació del 
conveni de referència en el sentit de modificar tant el número d’alumnes com la contraprestació 
econòmica. 
 

Vist que per acord de Ple celebrat en data 22 de juliol de 2011, s’ha procedit, 
entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a 
favor de la Junta de Govern, i entre les que es troba la present. 
 
  Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels 
següents 
 

ACORDS 
 

  PRIMER.- Aprovar la modificació del conveni de col·laboració subscrit amb 
l’AMPA de l’IES Montserrat Colomer de Sant Esteve Sesrovires, relatiu a la utilització de places 
lliures del servei de transport escolar no obligatori per a alumnes de batxillerat pel curs escolar 
2012-2013, en el sentit de donar de baixa a l’alumna esmentada en la part dispositiva del present 
acord i restant la contraprestació econòmica que haurà de fer l’esmentada AMPA a aquest Consell 
Comarcal en 1.062€; de conformitat amb la minuta de conveni que s’incorpora a l’expedient i 
s’aprova simultàniament. 
 

SEGON.- Facultar a la Presidència d’aquesta entitat per a la signatura dels 
documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 
  TERCER.- Comunicar el present acord a l’AMPA de l’IES Montserrat Colomer, 
perquè en tingui coneixement i als efectes. 
 
  QUART- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri.” 
 
   
 



 
e) Aprovar la sol.licitud a l’Àrea Metropolitana de Barcelona de la pròrroga pel 2013 del 

conveni de col.laboració en relació al servei del transport adaptat per a persones 
amb mobilitat reduïda severa i la seva gestió. 

 
“Vist que aquesta entitat, en el marc de les competències atribuïdes en matèria de 

serveis socials per l’article 25.1.c de la Llei 6/1987, de 4 d’abril sobre Organització Comarcal de 
Catalunya, va procedir, per acord adoptat pel Ple celebrat el 29 de setembre de 1992, a 
l’establiment del servei comarcal de transport especial de persones amb mobilitat reduïda. 

 

Vist que l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), abans Entitat Metropolitana del 
Transport, d’acord amb la Llei 7/1987, de 4 d’abril, que regula les actuacions públiques especials 
en la conurbació de Barcelona i comarques de la seva zona d’influència, i amb l’article 14.b de la 
Llei 31/2010, de 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, té atribuïda, entre d’altres, la 
competència sobre els serveis de transport públic col·lectiu urbà de viatgers que discorrin 
íntegrament pels municipis del seu àmbit territorial. 

 
Atès que, per tal de millorar la qualitat del transport adaptat per a persones amb 

mobilitat reduïda a la comarca, l’Entitat Metropolitana del Transport i el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, fent ús de les seves competències, signen en data 30 d’abril de 1994 un conveni de 
col·laboració per atendre les despeses produïdes per la prestació del transport adaptat en diversos 
municipis de la comarca que pertanyen a l’àmbit d’actuació de l’Entitat Metropolitana del 
Transport, conveni que s’ha anat prorrogant fins a l’exercici 2012. 

 
Vist que durant l’exercici 2006 per tal de millorar la prestació del servei i de 

diferents qüestions referides al seu finançament i organització ambdues entitats van subscriure un 
conveni de col·laboració que regula l’aportació de l’Entitat Metropolitana del Transport, actual 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a favor del Consell Comarcal del Baix Llobregat per a la gestió 
diària del servei de transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda de la comarca 
mitjançant la contractació d’una persona destinada de manera específica a la gestió del servei; i 
que per acord de la Junta de Govern de data 16 de novembre de 2009 es va aprovar la 
modificació de la clàusula tercera de l’esmentat conveni, en el sentit d’afegir el cost del personal 
auxiliar administratiu que sigui necessari per dur a terme la gestió diària del servei de transport 
adaptat per a persones amb mobilitat reduïda de la comarca. 
 

Atès que en data 24 de gener de 2013, amb número d’entrada 339 del Registre 
General d’aquesta entitat, l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha comunicat l’acord de la seva Junta 
de Govern de repartiment de l’import total de l’aplicació pressupostària per al finançament durant 
l’any 2013 dels diferents serveis de transport especial adaptat per a persones amb mobilitat 
reduïda severa que l’AMB cofinancia juntament amb altres administracions locals del seu àmbit 
territorial; del qual es destina un import de 911.300,00€ al Consell Comarcal del Baix Llobregat per 
tal de fer front a les despeses produïdes pel servei i per la seva gestió. 
 

Vist que actualment s’ha de redactar la pròrroga del conveni de referència per a 
l’exercici 2013 i atès l’aportació definitiva de l’AMB, es procedeix a fer el repartiment de forma que, 
amb un dèficit estimat 1.443.000,00€ en concepte de pròrroga i ampliació del conveni del servei de 
referència, l’aportació màxima per part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona serà de 841.300,00€ 
pel finançament de les despeses derivades de l’esmentat servei, sense incloure el cost del 
personal acompanyant, i de la quantitat màxima de 70.000,00€ en concepte de finançament per a 
la gestió de l’esmentat servei, d’acord amb el conveni subscrit l’any 2006 i que es prorroga 
tàcitament; segons consta a l’expedient. 



 
Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea de Serveis Centrals en data 16 

d’abril de 2013, que s’incorpora a l’expedient. 
 
Vist que per acord de Ple celebrat en data 22 de juliol de 2011, s’ha procedit, 

entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a 
favor de la Junta de Govern, i entre les que es troba la present. 
 

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

ACORDS 
 

  PRIMER.-  Sol·licitar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona l’aprovació de la 
pròrroga i actualització per a l’exercici 2013 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, incorporant els següents 
compromisos:  
 

- Com a finançament de l’AMB es farà constar l’aportació màxima prevista per a 
l’exercici de 2013, en funció de les necessitats potencials de la població de persones 
amb discapacitat. 

- Es contemplarà un calendari de bestretes que permeti fer front al pagament regular de 
les despeses produïdes pel servei. 

- La liquidació del finançament de part de l’AMB es farà un cop que el Consell Comarcal 
del Baix Llobregat presenti les corresponents justificacions de les despeses, rutes i 
serveis realitzats. 

- En els casos que el servei de transport no discorri íntegrament entre municipis de 
l’AMB, però aquests representin l’origen, final o una part important de la ruta, 
s’estudiarà una fórmula de compensació de les despeses originades per aquesta 
eventualitat.  

- Donada la seva obligatorietat, es contemplarà com a despesa del servei l’originada 
per la contractació dels acompanyants en els vehicles. 

- El Consell Comarcal del Baix Llobregat fa constar que no rep subvencions pel servei 
del transport adaptat fix i esporàdic d’altres administracions diferents de les dels 
ajuntaments inclosos en l’àmbit de l’AMB. 

 
SEGON.- Aprovar la distribució de l’aportació màxima per l’any 2013 de l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona que ascendeix a la quantitat de nou-cents onze mil tres-cents euros 
(911.300,00€) en concepte de pròrroga i ampliació del conveni pel finançament de les despeses 
derivades de l’esmentat servei i de la gestió del servei transport adaptat de persones amb mobilitat 
reduïda severa dels municipis de la comarca pertanyents a l’àmbit de l’AMB, de forma que amb un 
dèficit estimat d’un milió quatre-cents quaranta-tres mil euros (1.443.000,00 €) en concepte de 
pròrroga i ampliació del conveni pel finançament de les despeses derivades de l’esmentat servei, 
l’aportació màxima establerta per part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona serà de vuit-cents 
quaranta-un mil tres-cents euros (841.300,00€) pel finançament de l’esmentat servei, sense 
incloure el cost dels/ de les acompanyants, i de setanta mil euros (70.000,00€) en concepte de 
finançament de les despeses gestió de l’esmentat servei, en el marc del conveni de col·laboració 
subscrit entre ambdues institucions l’any 2006 i que es prorroga tàcitament. 



 
TERCER.- Comunicar el present acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 

formalitzant així la sol·licitud de pròrroga 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 per a l’exercici 2013, així com la sol·licitud 
de finançament dels convenis de referència. 

 
QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 

celebri per a la seva ratificació de conformitat amb l’acord de Ple de 22 de juliol de 2011 de 
delegació de competències.” 
 

f) Aprovar la resolució del conveni subscrit amb el Consorci del Parc Natural de la 
Serra de Collserola, de col.laboració en la gestió i coordinació del dispositiu de 
prevenció d’incendis i dos torres de guaita ubicades a la comarca. 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern de data 21 de maig de 2012, entre 

d’altres, es va aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb el Consorci del Parc 
Natural de la Serra de Collserola per a la gestió i coordinació del dispositiu de prevenció d’incendis 
respecte a les torres de guaita “Romeo” i “Juliet” ubicades als municipis de Sant Climent de 
Llobregat i Corbera de Llobregat, pel quadrienni 2012-2015. 

 
Atès que el Consorci Parc de Collserola i la Diputació de Barcelona han acordat 

un nou model de relació per a la gestió de les torres de guaita situades fora de l’àmbit territorial del 
Parc de Collserola, de manera que serà la Diputació de Barcelona l’entitat instrumental per a la 
gestió i coordinació del dispositiu de prevenció d’incendis fora de l’àmbit del parc, és a dir, que per 
raons d’economia i eficàcia administrativa hi haurà una única administració gestionant les torres 
fora del Parc, incloses les anomenades Romeo i Juliet, de manera coordinada amb el Consorci 
Parc de Collserola; segons consta a l’expedient. 
 

Vist l’informe emès per l’enginyer tècnic agrícola en data 12 d’abril de 2013, que 
s’adjunta a l’expedient,proposant la resolució del conveni de referència per tal d’aplicar aquesta 
nova estratègia de gestió. 
 

Vist que per acord de Ple celebrat en data 22 de juliol de 2012, s’ha procedit, 
entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a 
favor de la Junta de Govern, i entre les que es troba la present. 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la resolució del conveni de col·laboració subscrit amb el 
Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola per a la gestió i coordinació del dispositiu de 
prevenció d’incendis respecte a les torres de guaita “Romeo” i “Juliet” ubicades als municipis de 
Sant Climent de Llobregat i Corbera de Llobregat, pel quadrienni 2012-2015; de conformitat amb la 
minuta de resolució del conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament.  
 



  SEGON.- Facultar a la Presidència d’aquest Consell Comarcal, per a la signatura 
dels documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 

TERCER.- Comunicar el present acord al Consorci del Parc Natural de la Serra de 
Collserola i als Ajuntaments de Sant Climent de Llobregat i Corbera de Llobregat, perquè en 
tinguin coneixement i als efectes. 
 

QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri per a la seva ratificació.” 
 
Sessió del 13 de maig 

g) Aprovar l’adhesió al conveni subscrit entre el Consorci Localret i la Diputació de Barcelona, 
de col.laboració per a la contractació centralitzada dels serveis de telecomunicacions. 

 
“Atès que en data 27 de febrer de 2013 el Consorci Localret i la Diputació de 

Barcelona van signar un conveni de col·laboració per a la contractació centralitzada de serveis de 
telecomunicacions de veu, telefonia mòbil i tràfic de dades. 

 
Vist que el Consorci Localret va aprovar un acord marc d’homologació de serveis 

de telecomunicacions amb els principals operadors del mercat, la qual cosa li permet actuar com a 
sistema de contractació centralitzada en els termes que preveu l’article 203 del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic; i que l’article 205.2 de la referida normativa reconeix a les corporacions locals la 
possibilitat d’acords per a dur a terme sistemes d’adquisició centralitzada. 

 
Atès que el conveni de referència té com a objectiu que el Consorci Localret i la 

Diputació de Barcelona portin a terme la compra agregada dels serveis de telecomunicacions 
(veu, mòbil i dades), mitjançant la contractació centralitzada, conforme a l’acord marc 
d’homologació realitzat pel Consorci Localret, i conjuntament amb tots aquells ens locals que s’hi 
adhereixin a fi d’obtenir un benefici tècnic, de gestió i econòmic. 
 

Vist que dins de la demarcació de Barcelona es podran acollir a aquest conveni 
els ajuntaments, els consells comarcals i la resta d’ens del sector públic local de la província, i que 
és condició necessària per participar en el referit conveni la prèvia adhesió a Localret o estar 
adherit a la Plataforma Electrònica de Contractació de les Administracions Públiques (PECAP). 
 

Vist el que disposa l’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, els articles 303 a 311 del Decret 179/1985, de 13 de juny, que aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, els articles 107 a 112 de la Llei 26/2010, de 
3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, sobre 
la capacitat de les administracions locals per formalitzar convenis de cooperació tècnica i 
administrativa en assumptes d’interès comú; i l’article 205 del Text Refós de la llei de contractes 
del sector públic, que reconeix la possibilitat d’acords entre les corporacions locals per dur a terme 
sistemes d’adquisició centralitzada. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics d’aquesta entitat en data 
29 d’abril de 2013, que s’adjunta a l’expedient, proposant l’adhesió d’aquest Consell Comarcal al 
conveni de col·laboració de referència. 
 



Vist que per acord de Ple celebrat en data 22 de juliol de 2012, s’ha procedit, 
entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a 
favor de la Junta de Govern, i entre les que es troba la present. 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar l’adhesió del Consell Comarcal del Baix Llobregat al conveni 
de col·laboració subscrit entre el Consorci Localret i la Diputació de Barcelona per a la 
contractació centralitzada de serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades), d’acord amb el 
document que s’adjunta, i tot assumint el compromís de compliment de les obligacions que se’n 
derivin. 
 
Les modificacions, adaptacions i/o ampliacions del referit conveni s’entendran acceptades per 
aquest Consell Comarcal pel sol fet de no revocar l’adhesió dins dels 30 dies hàbils següents a la 
notificació de la seva aprovació. 
 

SEGON.- Autoritzar àmplia i expressament al Consorci Localret i a la Diputació de 
Barcelona, indistintament, perquè, en nom i representació del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, puguin obtenir de qualsevol operador de telecomunicacions les seves dades de 
facturació i consum.  A tal efecte, aquest facilitarà a la Diputació de Barcelona i al Consorci 
Localret les claus d’accés per a la consulta telemàtica de la referida informació. En aquest sentit, 
ambdues entitats hauran de complir el que estableix la normativa en matèria de protecció de 
dades de caràcter personal.  

 
La documentació i informació obtingudes, així com la informació d’accés a les plataformes 
d’informació telemàtica, tenen caràcter confidencial i no podran ser objecte de reproducció total o 
parcial per cap mitjà o suport; per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni 
transmissió a tercers fora de l’estricte àmbit d’execució del procediment de contractació 
centralitzada dels serveis de telecomunicacions. 
 
La vigència de la referida autorització es circumscriu a la de l’adhesió al conveni referit en l’acord 
primer. 
 

TERCER.- Establir que la despesa màxima que el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat té previst destinar per a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions 
que dugui a terme Localret serà d’un import, IVA inclòs, de 51.074,86€, per als lots que tot seguit 
es detallen:  

 
 LOT 1  SERVEIS DE COMUNICACIONS DE VEU EN UBICACIÓ FIXA 
 LOT 2  SERVEIS DE COMUNICACIONS MÒBILS DE VEU I DE DADES 
 LOT 3  SERVEI DE DADES I D'ACCÉS A INTERNET 

   
QUART.- Declarar que en el pressupost comarcal de l’exercici 2013 existeix crèdit 

disponible suficient per a la contractació dels serveis de telecomunicacions de veu, telefonia mòbil 
i tràfic de dades d’aquest Consell Comarcal, i assumir el compromís de realitzar la consignació 
pressupostària suficient per a la prestació d’aquest servei en els exercicis 2014 i 2015. 
 



CINQUÈ.- Facultar a la Presidència d’aquesta entitat per a la signatura dels 
documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 

SISÈ.- Comunicar el present acord al Consorci Localret i a la Diputació de 
Barcelona, per tal que procedeixin a realitzar les gestions adients per l’adhesió d’aquesta entitat al 
conveni de referència. 
 

SETÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri per a la seva ratificació.” 

 
h) Aprovar la modificació del conveni subscrit amb les AMPAs de l’IES Vall d’Arús i 

l’Escola l’Olivera de Vallirana, de col.laboració en el transport escolar no obligatori 
pel curs 2012-2013. 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern de data 17 de desembre de 2012 es va 

aprovar la subscripció de sengles convenis de col·laboració, entre d’altres, amb les AMPA’S de 
l’IES Vall d’Arús i del CEIP l’Olivera, ambdós del municipi de Vallirana, per a la prestació 
d’ampliacions en el servei de transport escolar no obligatori durant el curs escolar 2012-2013. 

 
Atès que l’AMPA’S del CEIP l’Olivera, en el marc de l’esmentat conveni, ha 

d’aportar a aquest Consell Comarcal la quantitat de 8.142,00€ per un total de 50 alumnes, d’acord 
amb l’aplicació dels criteris fixats pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.  
 

Atès que en data 26 de febrer de 2013 el CEIP l’Olivera va comunicar a aquest 
Consell Comarcal la incorporació d’una nova alumna al servei de transport escolar amb efectes del 
dia 1 de març d’enguany. 
                  
  Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials en data e a l’expedient, proposant la modificació del conveni de referència en el sentit 
d’incrementar l’aportació de l’AMPA del CEIP l’Olivera en 108,00€, de conformitat amb l’aplicació 
del criteri dictat pel Departament d’Ensenyament d’1,5€/dia pels 72 dies d’ús del servei de 
transport escolar. 
 

Vist que per acord de Ple celebrat en data 22 de juliol de 2011, s’ha procedit, 
entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a 
favor de la Junta de Govern, i entre les que es troba la present. 
 
  Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels 
següents 
 

ACORDS 
 

  PRIMER.- Aprovar la modificació del conveni de col·laboració subscrit amb les 
AMPA’S de l’IES Vall d’Arús i del CEIP l’Olivera, ambdós del municipi de Vallirana, per a la 
prestació d’ampliacions en el servei de transport escolar no obligatori durant el curs escolar 2012-
2013, en el sentit d’incorporar a una alumna, el que suposa un increment de 108,00€ en la 
contraprestació econòmica que haurà d’aportar l’AMPA del CEIP l’Olivera a aquest Consell 
Comarcal; de conformitat amb la minuta de modificació de conveni que s’incorpora a l’expedient i 
s’aprova simultàniament. 



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

documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 
  TERCER.- Comunicar el present acord a les AMPA’S de l’IES Vall d’Arús i del 
CEIP l’Olivera, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 
  QUART- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri.” 
 

i) Aprovar la modificació del conveni subscrit amb les AMPAs de les Escoles La 
Roureda i Vinya del Sastret de Sant Esteve Sesrovires, de col.laboració en el 
transport escolar no obligatori pel curs 2012-2013. 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern de data 4 de febrer de 2013 es va 

aprovar la subscripció de sengles convenis de col·laboració, entre d’altres, amb les AMPA’S del 
CEIP La Roureda i del CEIP La Vinya del Sastret, ambdós del municipi de Sant Esteve Sesrovires, 
en el servei de transport escolar no obligatori durant el curs escolar 2012-2013. 

 
Atès que l’AMPA’S del CEIP La Vinya del Sastret, en el marc de l’esmentat 

conveni, ha d’aportar a aquest Consell Comarcal la quantitat de 7.755,00€, d’acord amb l’aplicació 
del criteri fixat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, establert en 
l’aportació mínima per alumne i dia d’1,5€ amb els descomptes successius de 0,50€ en funció del 
nombre de germans. 
 

Atès que en data 20 de febrer de 2013 la Presidenta de l’AMPA del CEIP La 
Vinya del Sastret va comunicar a aquest Consell Comarcal que s’havien produït baixes d’alumnes, 
així com sol·licitava la modificació de l’aportació que ha de realitzar el centre.  
 
  Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials en data 7 de maig de 2013, que s’incorpora a l’expedient. 
 

Vist que per acord de Ple celebrat en data 22 de juliol de 2011, s’ha procedit, 
entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a 
favor de la Junta de Govern, i entre les que es troba la present. 
 
  Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels 
següents 
 

ACORDS 
 

  PRIMER.- Aprovar la modificació del conveni de col·laboració subscrit amb les 
AMPA’S del CEIP La Roureda i del CEIP La Vinya del Sastret, ambdós del municipi Sant Esteve 
Sesrovires, en el servei de transport escolar no obligatori durant el curs escolar 2012-2013, en el 
sentit de recollir les modificacions produïdes en el número d’alumnes del CEIP La Vinya del 
Sastret, restant la contraprestació econòmica que haurà d’aportar l’esmentada AMPA a aquest 
Consell Comarcal en 7.370€; de conformitat amb la minuta de modificació de conveni que 
s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament, i d’acord amb el que es detalla: 



 
 Cost  € dies Import € 
35 alumnes que són 1er germà/na.             1,50 110 5.775,00 
13 alumnes que són  el  2on germà/na 1,00 110 1.430,00 
3 alumnes que són el  3er o 4t germà/na 0,50 110 165,00 
Total   7.370,00 

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

documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 
  TERCER.- Comunicar el present acord a les AMPA’S del CEIP La Roureda i del 
CEIP La Vinya del Sastret, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 
  QUART- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri.” 
 
Sessió del 3 de juny 
 

j) Aprovar el Manifest pel desenvolupament sostenible del Delta i el Parc Agrari del 
Baix Llobregat. 

 
“Atès que les entitats que formen part de la Taula Catalana pel Desenvolupament 

Sostenible del Delta i el Parc Agrari del Baix Llobregat han fet arribar el Manifest pel 
desenvolupament sostenible del Delta i el Parc Agrari del Baix Llobregat. 
 

Vist que és d’interès, segons consta en l’expedient, aprovar el Manifest pel 
desenvolupament sostenible del Delta i el Parc Agrari del Baix Llobregat, aprovat per la Taula 
Catalana pel Desenvolupament Sostenible del Delta i el Parc Agrari del Baix Llobregat. 
 

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

 
ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar el Manifest pel desenvolupament sostenible del Delta i el Parc 

Agrari del Baix Llobregat, aprovat per la Taula Catalana pel Desenvolupament Sostenible del Delta 
i el Parc Agrari del Baix Llobregat, d’acord amb el document de Manifest que s’adjunta al present 
acord i s’aprova simultàniament. 
 

SEGON.- Facultar a la Presidència d’aquesta entitat per a la signatura dels 
documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 

TERCER.- Comunicar el present acord a les entitats que formen part de la Taula 
Catalana pel Desenvolupament Sostenible del Delta i el Parc Agrari del Baix Llobregat, perquè en 
tingui coneixement i als efectes. 
     

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

 
 
 



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

d’Agrupacions de Defensa Forestal del Baix Llobregat, de participació al Pla 
d’Informació i Vigilància contra els Incendis Forestals 2013. 

 
“Atès que la Diputació de Barcelona i les Federacions d’Agrupacions de Defensa Forestal (ADFs) 
de cada comarca desenvolupen anualment el Pla d’Informació i Vigilància contra els Incendis 
Forestals que s’aplica als mesos d’estiu.  
 

Vist que per acord de la Junta de Govern de data 18 de març de 2013 es va 
aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona i la Federació 
d’Agrupacions de Defensa Forestal del Baix Llobregat, per a l’execució dels plans municipals de 
prevenció d’incendis forestals i el Pla d’informació i vigilància contra els incendis forestals a la 
comarca del Baix Llobregat per a l’any 2013; i que el referit conveni ja no preveu que aquest 
Consell Comarcal sigui la ubicació de l’emissora de coordinació, ja que es situarà en un parc de 
bombers al qual es desplaçarà el tècnic forestal de la federació d’ADFs mentre s’executi el 
programa, però malgrat això, la Diputació de Barcelona i la Federació d’ADFs del Baix Llobregat 
han proposat que el Consell Comarcal del Baix Llobregat subscrigui també el conveni per a 
l’execució i participació al Pla d’Informació i Vigilància contra els Incendis Forestals de l’any 2013. 
 
  Vist l’informe emès per l’Enginyer Tècnic Agrícola d’aquesta entitat en data 28  de 
maig de 2013, que s’incorpora a l’expedient, proposant la subscripció del conveni de referència. 
 

Vist que per acord de Ple celebrat en data 22 de juliol de 2011, s’ha procedit, 
entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a 
favor de la Junta de Govern, i entre les que es troba la present. 
 
  Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels 
següents 
 

ACORDS 
 
  PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb la Diputació 
de Barcelona i la Federació d’Agrupacions de Defensa Forestal del Baix Llobregat, per la 
participació al Pla d’Informació i Vigilància contra els Incendis Forestals (PVI) de l’any 2013, de 
conformitat amb la minuta de conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament. 
 

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

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



Sessió del 17 de juny 
 

l) Aprovar l’escrit d’al.legacions per a la seva presentació en el tràmit d’informació 
pública de l’Avantprojecte de Llei de Governs Locals de Catalunya. 

 
“Vist que el Departament de Governació i Relacions Institucionals de la 

Generalitat de Catalunya ha elaborat l’Avantprojecte de Llei de Governs Locals de Catalunya, que 
properament serà sotmès a l’aprovació del Govern de la Generalitat de Catalunya. 
 
  Vist l’anunci d’informació pública relatiu a l’Avantprojecte de Llei de Governs 
Locals de Catalunya, publicat al DOGC núm. 6386 de 30 de maig de 2013, per donar participació 
a les parts interessades en el procés d’elaboració del referit text normatiu durant el termini de 20 
dies hàbils comptats des de l’endemà de la data de publicació de l’esmentat edicte. 
 

Vist la proposta d’al·legacions presentada pel Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, que s’adjunten a l’expedient. 
 

Vist que per acord de Ple celebrat en data 22 de juliol de 2012, s’ha procedit, 
entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a 
favor de la Junta de Govern, i entre les que es troba la present. 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Comparèixer en el tràmit d’informació pública relatiu a l’Avantprojecte 
de Llei de Governs Locals de Catalunya, publicat al DOGC núm. 6386 de 30 de maig de 2013. 

 
  SEGON.- Aprovar l’escrit d’al·legacions per a aquesta compareixença que 
s’adjunta com a document annex a aquest acord. 
 
  TERCER.- Comunicar el present acord, adjuntant l’escrit d’al·legacions, al 
Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, formalitzant 
així la compareixença d’aquesta entitat en el referit tràmit. 

 
QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 

celebri per a la seva ratificació.” 
 

m) Aprovar la subscripció d’un conveni amb l’Ajuntament de Santa Coloma de 
Cervelló, de col.laboració en la realització de les VII Jornades de Patrimoni del Baix 
Llobregat 

 
“Vist que aquesta entitat va organitzar durant l’any 1998 la “I Jornada d’Estudi del 

Patrimoni del Baix Llobregat”, amb la finalitat de dur a terme una anàlisi sobre l’estat i la gestió del 
nostre patrimoni. 

 
Vist que d’aquesta jornada va sorgir la voluntat de donar continuïtat a aquest 

projecte i en aquest sentit s’ha anant organitzant anualment les esmentades Jornades. 



 
Atès que l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló en les “VI Jornades del 

Patrimoni del Baix Llobregat”, que es van realitzar al municipi del Prat de Llobregat sota el títol  
“Homenatge a Jaume Codina. Patrimoni, història local i didàctica”, es va oferir per acollir les “VII 
Jornades del Patrimoni del Baix Llobregat”. 

 
Vist que per a l’organització de les “VII Jornades del Patrimoni del Baix Llobregat” 

es proposa l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló i la col·laboració del Centre d’Estudis 
Comarcals del Baix Llobregat, l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, la 
Direcció de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya i l’Associació de la Colònia 
Modernista. 
 

Vist que les jornades es realitzaran el dia 27 de setembre de 2013 dins del marc 
de la setmana internacional de patrimoni, amb el títol: “El patrimoni cultural generador d’activitat 
econòmica”. 
 

Vist que l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, com el municipi acollidor de 
les “VII Jornades del Patrimoni del Baix Llobregat”, aportarà el material d’oficina i de difusió, la 
infraestructura i les despeses protocol·làries com a organitzador de les Jornades en el seu 
municipi; i que el Consell Comarcal del Baix Llobregat, com a institució col·laboradora de les 
Jornades, aportarà recursos tècnics i de personal, i ha sol·licitat una subvenció a la Diputació de 
Barcelona per import de dos mil cinc-cents euros (2.500€) per a contribuir al pagament de les 
despeses de les jornades, que restaran subjectes i condicionats a l’aprovació de les mateixes per 
les administracions provincial i autonòmica.   
 

Vist que es preveu que el cost de les “VII Jornades del Patrimoni del Baix 
Llobregat” serà major, malgrat les subvencions sol·licitades, atès el pressupost que consta a 
l’expedient, es proposa aprovar una quota d’inscripció de quinze euros (15€) per persona per 
raons d’interès públic, per motius de promoció de la cultura com a dinamitzadora econòmica de la 
comarca i l’interès general. 
       

Vist els informes emesos per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i 
Polítiques Socials d’aquesta entitat en data 10 de juny de 2013, que s’incorporen a l’expedient. 

 
Vist que per acord de Ple celebrat en data 22 de juliol de 2012, s’ha procedit, 

entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a 
favor de la Junta de Govern, i entre les que es troba la present. 
 
  Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels 
següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni amb l’Ajuntament de Santa Coloma 
de Cervelló de col·laboració en la realització de les “VII Jornades del Patrimoni del Baix Llobregat”, 
d’acord amb la minuta de conveni que s’adjunta i s’aprova simultàniament. 
 



SEGON.- Aprovar una quota d’inscripció per part dels assistents a les “VII 
Jornades del Patrimoni del Baix Llobregat” per un import de quinze euros (15€) per persona, que 
s’ingressarà en el número de compte del Consell Comarcal del Baix Llobregat destinat a tal fi. 
 
Resten exclosos del pagament de la quota d’inscripció els estudiants, els aturats i els veïns de la 
Colònia Güell. 
 

TERCER Facultar a la Presidència d’aquest Consell Comarcal, per a la signatura 
dels documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 

QUART.- Comunicar el present acord a l’Ajuntament de Santa Coloma de 
Cervelló, perquè en tingui coneixement i als efectes. 
 

CINQUÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri per a la seva ratificació.” 
 

n) Aprovar la pròrroga pel segon semestre de 2013 del conveni subscrit amb l’Agència 
de Habitatge de Catalunya, de col.laboració en relació a l’Oficina Local d’Habitatge 
del Baix Llobregat. 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern de data 2 d’abril de 2012 es va aprovar 

la subscripció d’un conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya relatiu a 
l’Oficina Local d’Habitatge del Baix Llobregat per a l’any 2012 per a l’assessorament i la gestió 
dels serveis en matèria d’habitatge; i que per acord de la Junta de Govern de data 19 de 
novembre de 2012 es va aprovar la subscripció d’una addenda de pròrroga del referit conveni per 
al primer semestre l’any 2013.  
 

Atès que, encara estan pendents els pressupostos de la Generalitat per a l’any 
2013 i que s’han prorrogat els de l’any 2012, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya proposa la 
subscripció d’un acord d’ampliació de la pròrroga del conveni actual fins al 31 de desembre de 
2013, amb un finançament previst per a aquest segon semestre del 50% del total de l’exercici 
2012, és a dir, de 6.000,00€ com a aportació fixa i un import variable en funció de les tasques 
desenvolupades i justificades, d’acord amb els criteris de valoració i justificació del conveni.  
 
  Vist l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics, en data 3 de juny de 
2013, que s’adjunta a l’expedient, proposant la subscripció d’un acord per a l’ampliació de la 
pròrroga del conveni de referència per al segon semestre l’any 2013. 
 

Vist que per acord de Ple celebrat en data 22 de juliol de 2011, s’ha procedit, 
entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a 
favor de la Junta de Govern, i entre les que es troba la present. 
 
  Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels 
següents 
 
 
 
 



ACORDS 
 
  PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un acord per a l’ampliació de la pròrroga del 
conveni de col·laboració subscrit entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal 
del Baix Llobregat relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge del Baix Llobregat per al segon semestre 
l’any 2013 per a l’assessorament i la gestió dels serveis en matèria d’habitatge, de conformitat 
amb la minuta d’acord que s’adjunta al present acord i que s’aprova simultàniament.  
 
  SEGON.- Facultar a la Presidència d’aquest Consell Comarcal per a la signatura 
de quants documents siguin necessaris per a la formalització de present acord. 
 
  TERCER.- Aprovar la dedicació del personal adscrit a l’oficina local d’habitatge del 
Baix Llobregat per al segon semestre l’any 2013, d’acord amb la següent distribució de 
percentatges en relació a la seva jornada laboral, categoria i tasca: 
 
Nom i cognoms % dedicació jornada Categoria Concepte, tasca i/o responsabilitat 
Montserrat Camprubí Casas 40,00% Administrativa Atenció públic i gestió administrativa expedients 
Anna M. Maranillo Nogal 5,00% Administrativa Atenció públic i gestió administrativa expedients 
Rubén González Belloc 20,00% Arquitecte tècnic Atenció públic, inspeccions i informes tècnics 

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

 
QUART.- Aprovar la Memòria explicativa del funcionament de l’Oficina Local 

d’Habitatge i el Protocol d’actuació relatiu al funcionament de l’Oficina Local d’Habitatge per al 
segon semestre de l’any 2013, de conformitat amb la minuta de memòria i protocol que s’adjunten 
al present acord i que s’aproven simultàniament.  
 
  CINQUÈ.- Comunicar el present acord a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, 
perquè en tingui coneixement i als efectes. 
 
  SISÈ.- Donar compte del present acord a la propera sessió plenària que se 
celebri.” 
 

o) Aprovar la subscripció d’un conveni amb l’empresa Instal.lacions Rax SL, de 
col.laboració en l’adquisició d’experiència professional de joves en el marc del 
programa Joves per a l’ocupació. 

 
“Vista l’Ordre EMO/293/2012, de 25 de setembre, publicada al DOGC núm. 6229 

de 9 d’octubre de 2012, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions per a la realització del Programa d'Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a 
Catalunya “Joves per l’ocupació” i s’obre la convocatòria pe a l’any 2012 i la convocatòria 
anticipada per a l’any 2013. 
 

Vist que el programa “Joves per a l’ocupació” és un programa innovador de suport 
a l’experiència pràctica de les persones joves desocupades que combina accions d’orientació, 
tutorització i seguiment individualitzat, formació i adquisició d’experiència professional en 
empreses i que facilita la seva inserció laboral a les empreses i fomenta el seu retorn al sistema 
educatiu; i que és una continuació de la dinàmica iniciada al 2010 amb el programa SUMA’T però 
incorporant tots aquells aspectes de millora que es van recollir en l’avaluació realitzada entre el 
SOC i les entitats executores del programa. 



 
Vist que poden ser beneficiàries dels ajuts previstos en l’esmentada Ordre, entre 

d’altres, els ajuntaments de Catalunya o entitats vinculades o dependents d’aquestos de més de 
30.000 habitants per a la demarcació de Barcelona o bé de més de 20.000 habitants per a la resta 
de demarcacions, i els Consells Comarcals i entitats jurídiques de creació voluntària, que abastin 
un territori de més de 20.000 habitants; i que a la comarca del Baix Llobregat hi ha 21 municipis 
amb menys de 30.000 habitants i, d’aquests, 19 ajuntaments han manifestat el seu interès en 
participar en el projecte.  
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 105/2012, de 25 d’octubre, es va aprovar 
la sol·licitud de la referida subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de 
Catalunya, d’acord amb els interessos manifestats pels ajuntaments participants, per un import 
total de 619.724,00€, d’acord amb el següent detall: 
 
Actuacions sol·licitades Joves 

participants 
Mòdul 
màxim 

Import 
sol·licitat 

Actuacions de tutorització i acompanyament a la inserció 120 1.715,00€ 205.800,00€ 
Actuacions de formació 120 2.625,00€ 315.000,00€ 
Formació complementària en ESO 80 242,80€ 19.424,00€ 
Actuació de promoció en empreses i difusió 120 62,50€ 7.500,00€ 
Incentius als participants 120 600,00€ 72.000,00€ 
TOTAL SUBVENCIÓ SOL·LICITADA 619.724,00€ 
 
Especialitat formativa Hores lectives 
Operacions bàsiques de cuina 350 
Atenció sociosanitària per a persones dependents en 
institucions socials 

270 

Activitats auxiliars de magatzem 230 
Caixer/a – reposador/a 247 
Reprografia 300 
Producció d’hortalisses ecològiques i fructicultura 310 
 

Vist que per acord de la Junta de Govern de data 17 de desembre de 2012, entre 
d’altres, es va acceptar l’esmentada subvenció per un import de 413.068,40€ per a realització de 
les actuacions que tot seguit es relacionen (núm. d’expedient: JPO/20/2012) i d’acord amb el 
següent detall: 
 

Actuacions a realitzar Joves 
participants Import aprovat 

Actuacions de tutorització i acompanyament a la inserció 80 137.200,00 
Actuacions de formació 80 210.000,00 
Formació complementària en ESO 53 12.868,40 
Actuació de promoció en empreses i difusió 80 5.000,00 
Incentius als participants 80 48.000,00 
TOTAL SUBVENCIÓ APROVADA 413.068,40 
 

Vist que per acord de la Junta de Govern de data 18 de març de 2013 es va 
aprobar la subscripció de sengles convenis de col·laboració amb els ajuntaments de la comarca 
participants en el referit programa, que són els Ajuntaments d’Abrera, Castellví de Rosanes, 
Corbera de Llobregat, El Papiol, Esparreguera, La Palma de Cervelló, Martorell, Molins de Rei, 
Olesa de Montserrat, Pallejà, Sant Andreu de la Barca, Sant Esteve Sesrovires, Sant Just 
Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat i Vallirana. 



 
Atès que l’actuació d’experiència professional en empreses es podrà realitzar 

mitjançant qualsevol modalitat contractual, d’acord amb la normativa laboral vigent, que els 
contractes hauran detenir una durada mínima de sis mesos i que l’empresa estarà obligada a 
retribuir la persona jove contractada d’acord amb el conveni col·lectiu o disposició salarial 
d’aplicació i en funció de la jornada de treball realitzada.  
 

Atès que les empreses que realitzin un contracte en el marc del programa “Joves 
per l’ocupació” i compleixin tots els requisits fixats per aquest, rebran un ajut econòmic per part del 
Servei d’Ocupació de Catalunya per un import equivalent al salari mínim interprofessional o la part 
proporcional en funció de la jornada parcial prevista, pels mesos de durada del contracte i amb un 
màxim de 6 mesos. 
 

Atès que les empreses participants hauran de subscriure un conveni de 
col·laboració amb l’entitat local gestora del programa, i que, mitjançant l’actuació de “promoció de 
la participació d’empreses en el programa”, l’empresa Instal·lacions Rax, S.L. ha manifestat es seu 
interès en contractar una de les persones joves que participen en el programa.  

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

data 11 de juny de 2013, que s’incorpora a l’expedient, proposant la subscripció del conveni de 
referència.  

 
Vist que per acord de Ple celebrat en data 22 de juliol de 2012, s’ha procedit, 

entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a 
favor de la Junta de Govern, i entre les que es troba la present. 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb l’empresa 
Instal·lacions Rax, S.L., amb CIF B59236182, per a l’adquisició d'experiència professional en 
empreses en el marc del Programa d'Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya 
“Joves per l’ocupació” 2012-2013; de conformitat amb la minuta de conveni que s’incorpora a 
l’expedient i s’aprova simultàniament.  
 
  SEGON.- Facultar a la Presidència d’aquest Consell Comarcal, per a la signatura 
dels documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 

TERCER.- Comunicar el present acord a l’empresa Instal·lacions Rax, S.L. i al 
Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, perquè en tinguin coneixement i 
als efectes. 
 

QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri per a la seva ratificació.” 
 
 
 
 



p) Aprovar l’actualització del conveni subscrit amb les AMPAs de l’Escola Olivera i 
l’IES Vall d’Arús de Vallirana, de col.laboració en la prestació del servei de transport 
escolar corresponent al curs 2012-2013. 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern de data 17 de desembre de 2012 es va 

aprovar la subscripció de sengles convenis de col·laboració, entre d’altres, amb les AMPA’S de 
l’IES Vall d’Arús i del CEIP l’Olivera, ambdós del municipi de Vallirana, per a la prestació 
d’ampliacions en el servei de transport escolar no obligatori durant el curs escolar 2012-2013. 

 
Vist que per acord de la Junta de Govern de data 13 de maig de 2013 es va 

aprovar la modificació del referit conveni, en el sentit d’incorporar a una alumna, el que suposa un 
increment de 108,00€ en la contraprestació econòmica que haurà d’aportar l’AMPA del CEIP 
l’Olivera a aquest Consell Comarcal. 

 
Atès que des del moment de l’aprovació de la modificació del referit conveni fins a 

la data d’avui s’han produït diverses variacions en les necessitats de l’alumnat (altes i baixes), que 
suposen que s’hagi de regularitzar les aportacions recollides en el conveni de referència, segons 
consta a l’expedient. 
              

Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials en data 10 de juny de 2013, que s’adjunta a l’expedient. 
 

Vist que per acord de Ple celebrat en data 22 de juliol de 2011, s’ha procedit, 
entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a 
favor de la Junta de Govern, i entre les que es troba la present. 
 
  Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels 
següents 
 

ACORDS 
 

  PRIMER.- Aprovar la modificació del conveni de col·laboració subscrit amb les 
AMPA’S de l’IES Vall d’Arús i del CEIP l’Olivera, ambdós del municipi de Vallirana, per a la 
prestació d’ampliacions en el servei de transport escolar no obligatori durant el curs escolar 2012-
2013, de conformitat amb la minuta de modificació de conveni que s’incorpora a l’expedient i 
s’aprova simultàniament, en el sentit d’actualitzar les contraprestacions econòmiques que hauran 
d’aportar les referides AMPA’s d’acord amb l’aplicació dels criteris fixats pel Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i la corresponent regularització abans de la finalització 
del present curs escolar, segons el que es detalla:  
 
- AMPA de l’IES Vall d’Arús: 11.990€ 
- AMPA del CEIP l’Olivera : 7.719€ 
 

SEGON.- Facultar a la Presidència d’aquesta entitat per a la signatura dels 
documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 
  TERCER.- Comunicar el present acord a les AMPA’S de l’IES Vall d’Arús i del 
CEIP l’Olivera, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 



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

q) Aprovar l’inici d’expedient per al procediment d’inspecció biennal de diferents 
instal.lacions juvenils de la comarca, en el marc del Reglament d'instal·lacions 
destinades a activitats amb infants i joves. 

 
“Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat, mitjançant la subscripció d’un 

conveni amb la Direcció General de Joventut, té diferents competències delegades entre les que 
es troba l’autorització, la inspecció, la sanció  i la suspensió de les instal·lacions destinades a 
activitats amb infants i joves que regula les característiques i els requisits per a la realització 
d’activitats educatives en el temps lliure i activitats de lleure; en virtut del Decret 187/1993, de 27 
de juliol, de delegació de competències en matèria de joventut a les comarques.  
 

Ates que, l’article 10.3 del Decret 140/2003, de 10 de juny, d’aprovació del 
Reglament d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves, estableix que, amb 
independència d’altres inspeccions puntuals, l’administració competent durà a terme cada dos 
anys, comptadors a partir de la data d’autorització o de presentació de la comunicació prèvia, una 
inspecció d’ofici de les instal·lacions del seu àmbit territorial, amb l’objectiu de verificar que 
continuen ajustant-se a la normativa. 
 

Atès que, d’acord amb el capítol quart de la Directriu de la Direcció General de 
Joventut als consells comarcals per a l’execució de les potestats d’inspecció i sanció en matèria 
d’instal·lacions juvenils de data 17 de juliol de 1995, aquestes inspeccions han de cobrir, com a 
mínim, dos àmbits concrets:  

 
1. Aspectes administratius:  cal verificar l’existència i la correcció de la documentació 

preceptiva de la instal·lació, que ha d’estar a disposició dels usuaris i de les inspeccions 
d’acord amb la normativa vigent. Aquesta comprovació pot ser efectuada per la persona 
responsable del Servei de Joventut o per personal adscrit al Consell Comarcal.  

2. Aspectes tècnics:  cal verificar que la instal·lació autoritzada segueixi complint les 
normatives tècniques que li són d’aplicació, tant les específiques (superfícies i volums 
als dormitoris, ocupació, nombre d’aparells sanitaris, distribució, etc.) com les de tipus 
general (accessibilitat a persones disminuïdes, protecció contra incendis, etc.), incloent-
hi l’adequació a la normativa de les instal·lacions tècniques sotmeses a règim 
d’inspecció periòdica. Aquestes comprovacions, pel seu caràcter particularment tècnic i 
per les responsabilitats que comporta per a la persona que les realitza i per a la pròpia 
Administració, ha de ser efectuada per una persona amb la necessària competència 
professional, com pot ser un arquitecte, un aparellador, un enginyer o un enginyer 
tècnic del Consell Comarcal (o contractat per aquest). 

 
Atès que les últimes visites d’inspecció de l’alberg Delta del Llobregat del municipi 

del Prat de Llobregat, de l’alberg Josep Manyanet del municipi de Begues, de la casa de colònies 
Can Mas del municipi de Torrelles de Llobregat i de la casa de colònies Can Santoi del municipi de 
Molins de Rei es van realitzar el dia 5 de juliol de 2011 per les dos primeres instal·lacions i el 7 de 
juliol de 2011 per les dos darreres, i que s’aproximen les dates de realització de les següents, 
segons consta a l’expedient. 



Vist els informes emesos pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament 
Estratègic i per la Coordinadora del Departament de Joventut en data 10 de juny de 2013, que 
s’adjunten a l’expedient. 

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

entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord 
amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en 
Catalunya, a favor de la Junta de Govern, i entre les que es troba la present. 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar l’inici de l’expedient per al procediment d’inspecció biennal de 
les instal·lacions: alberg Delta de Llobregat del municipi del Prat de Llobregat, alberg Josep 
Manyanet del municipi de Begues, casa de colònies Can Mas del municipi de Torrelles de 
Llobregat i casa de colònies Can Santoi del municipi de Molins de Rei, per tal de requerir als 
titulars la documentació i verificar que les instal·lacions compleixen amb tots els requisits 
pertinents per a la realització de l’activitat; en el marc del Reglament d’instal·lacions destinades a 
activitats amb infants i joves, aprovat pel Decret 140/2003, de 10 de juny.  
 

SEGON.- Facultar a la Presidència d’aquesta entitat per a la signatura dels 
documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 
  TERCER.- Notificar el present acord, en la part que els afecta, a l’alberg Delta de 
Llobregat, a l’alberg Josep Manyanet, a la casa de colònies Can Mas i a casa de colònies Can 
Santoi, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 

QUART.- Facultar al President d’aquesta entitat per tancar els referits expedients 
un cop s’hagi verificat que les esmentades instal·lacions compleixen els requisits pertinents per al 
realització de l’activitat. 
 
  CINQUÈ- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri.” 
 
Sessió del 8 de juliol 
 

r) Aprovar la subscripció d’un conveni amb l’Ajuntament de Santa Coloma de 
Cervelló, de col.laboració en relació al servei de transport adaptat fix per a persones 
amb mobilitat reduïda per l’any 2013. 

 
“Vist que l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló ha sol·licitat petició d’un 

servei de transport adaptat fix per portar, a partir del dia 8 de juliol de 2013, de dilluns a divendres, 
tot l’any, anada i tornada, a una persona d’aquest municipi, però que es recollirà i es deixarà al 
municipi de Sant Boi de Llobregat, al Centre Asproseat de Sant Just Desvern. 
 



Atès que aquest servei, per la seva naturalesa, origen i destinació, és convenient 
imputar-lo com a servei ampliat de la Ruta 5 del contracte de serveis subscrit amb l’empresa 
EMPRESA AUTOCARES CER, S.A. i AUTOCARES DEL NORESTE, S.A., U.T.E., Ley 18/1982, 
de 26 de mayo, número TRES, pel fet que el recorregut del servei sol·licitat coincideix amb la seva 
zona d’operacions, i que suposa una aportació per part de l’Ajuntament de Santa Coloma de 
Cervelló, pel termini comprés entre el dia 8 de juliol de 2013 i el dia 31 de desembre d’enguany, de 
1.122,90€, un cop feta la redistribució del cost del servei amb els altres ajuntaments que utilitzen la 
ruta i en funció del temps d’utilització del servei. 
 

Atès que per tal de donar servei a l’usuari del municipi de Santa Coloma de 
Cervelló, municipi que no pertany a l’àmbit del conveni de col·laboració subscrit entre aquesta 
entitat i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i que té per origen el municipi de Sant Boi de Llobregat 
i per destinació el Centre Asproseat de Sant Just Desvern, es considera oportú, segons consta a 
l’expedient, subscriure un conveni de cooperació entre aquest Consell Comarcal i l’esmentat 
Ajuntament regulador de les despeses com a beneficiari del servei de transport adaptat que presta 
el Consell Comarcal del Baix Llobregat, pel qual l’esmentat Ajuntament haurà de fer-se càrrec del 
cost total de la despesa del referit servei, inclosa la repercussió del cost produït per les despeses 
dels acompanyants. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals en data 1 de juliol de 
2013, que s’adjunta a l’expedient. 
 

Vist que per acord de Ple celebrat en data 22 de juliol de 2011, s’ha procedit, 
entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a 
favor de la Junta de Govern, i entre les que es troba la present. 
 

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

 
ACORDS 

   
PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de cooperació entre el Consell 

Comarcal del Baix Llobregat i l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló en relació al transport 
adaptat fix per a persones amb mobilitat reduïda per a l’any 2013, des del dia 8 de juliol de 2013 i 
fins al dia 31 de desembre de 2013; d’acord amb la minuta de conveni que s’adjunta a l’expedient i 
s’aprova simultàniament. 

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

documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 

TERCER.- Comunicar el present acord a l‘Ajuntament de Santa Coloma de 
Cervelló, perquè en tingui coneixement i als efectes. 
 

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



 
s) Aprovar la subscripció d’un conveni amb l’empresa Instal.lacions Olodun SL, de 

col.laboració en l’adquisició d’experiència professional de joves en el marc del 
programa Joves per a l’ocupació. 

 
“Vista l’Ordre EMO/293/2012, de 25 de setembre, publicada al DOGC núm. 6229 

de 9 d’octubre de 2012, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions per a la realització del Programa d'Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a 
Catalunya “Joves per l’ocupació” i s’obre la convocatòria pe a l’any 2012 i la convocatòria 
anticipada per a l’any 2013. 
 

Vist que el programa “Joves per a l’ocupació” és un programa innovador de suport 
a l’experiència pràctica de les persones joves desocupades que combina accions d’orientació, 
tutorització i seguiment individualitzat, formació i adquisició d’experiència professional en 
empreses i que facilita la seva inserció laboral a les empreses i fomenta el seu retorn al sistema 
educatiu; i que és una continuació de la dinàmica iniciada al 2010 amb el programa SUMA’T però 
incorporant tots aquells aspectes de millora que es van recollir en l’avaluació realitzada entre el 
SOC i les entitats executores del programa. 

 
Vist que poden ser beneficiàries dels ajuts previstos en l’esmentada Ordre, entre 

d’altres, els ajuntaments de Catalunya o entitats vinculades o dependents d’aquestos de més de 
30.000 habitants per a la demarcació de Barcelona o bé de més de 20.000 habitants per a la resta 
de demarcacions, i els Consells Comarcals i entitats jurídiques de creació voluntària, que abastin 
un territori de més de 20.000 habitants; i que a la comarca del Baix Llobregat hi ha 21 municipis 
amb menys de 30.000 habitants i, d’aquests, 19 ajuntaments han manifestat el seu interès en 
participar en el projecte.  
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 105/2012, de 25 d’octubre, es va aprovar 
la sol·licitud de la referida subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de 
Catalunya, d’acord amb els interessos manifestats pels ajuntaments participants, per un import 
total de 619.724,00€, d’acord amb el següent detall: 
 
Actuacions sol·licitades Joves 

participants Mòdul màxim Import sol·licitat 

Actuacions de tutorització i acompanyament a la inserció 120 1.715,00€ 205.800,00€ 
Actuacions de formació 120 2.625,00€ 315.000,00€ 
Formació complementària en ESO 80 242,80€ 19.424,00€ 
Actuació de promoció en empreses i difusió 120 62,50€ 7.500,00€ 
Incentius als participants 120 600,00€ 72.000,00€ 
TOTAL SUBVENCIÓ SOL·LICITADA 619.724,00€ 
 
Especialitat formativa Hores lectives 
Operacions bàsiques de cuina 350 
Atenció sociosanitària per a persones dependents en 
institucions socials 

270 

Activitats auxiliars de magatzem 230 
Caixer/a – reposador/a 247 
Reprografia 300 
Producció d’hortalisses ecològiques i fructicultura 310 

 
Vist que per acord de la Junta de Govern de data 17 de desembre de 2012, entre 

d’altres, es va acceptar l’esmentada subvenció per un import de 413.068,40€ per a realització de 



les actuacions que tot seguit es relacionen (núm. d’expedient: JPO/20/2012) i d’acord amb el 
següent detall: 
 

Actuacions a realitzar Joves participants Import aprovat 
Actuacions de tutorització i acompanyament a la inserció 80 137.200,00 
Actuacions de formació 80 210.000,00 
Formació complementària en ESO 53 12.868,40 
Actuació de promoció en empreses i difusió 80 5.000,00 
Incentius als participants 80 48.000,00 
TOTAL SUBVENCIÓ APROVADA 413.068,40 
 

Vist que per acord de la Junta de Govern de data 18 de març de 2013 es va 
aprovar la subscripció de sengles convenis de col·laboració amb els ajuntaments de la comarca 
participants en el referit programa, que són els Ajuntaments d’Abrera, Castellví de Rosanes, 
Corbera de Llobregat, El Papiol, Esparreguera, La Palma de Cervelló, Martorell, Molins de Rei, 
Olesa de Montserrat, Pallejà, Sant Andreu de la Barca, Sant Esteve Sesrovires, Sant Just 
Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat i Vallirana. 
 

Atès que l’actuació d’experiència professional en empreses es podrà realitzar 
mitjançant qualsevol modalitat contractual, d’acord amb la normativa laboral vigent, que els 
contractes hauran detenir una durada mínima de sis mesos i que l’empresa estarà obligada a 
retribuir la persona jove contractada d’acord amb el conveni col·lectiu o disposició salarial 
d’aplicació i en funció de la jornada de treball realitzada.  
 

Atès que les empreses que realitzin un contracte en el marc del programa “Joves 
per l’ocupació” i compleixin tots els requisits fixats per aquest, rebran un ajut econòmic per part del 
Servei d’Ocupació de Catalunya per un import equivalent al salari mínim interprofessional o la part 
proporcional en funció de la jornada parcial prevista, pels mesos de durada del contracte i amb un 
màxim de 6 mesos. 
 

Atès que les empreses participants hauran de subscriure un conveni de 
col·laboració amb l’entitat local gestora del programa, i que, mitjançant l’actuació de “promoció de 
la participació d’empreses en el programa”, l’empresa Olodun, S.L. ha manifestat el seu interès en 
contractar una de les persones joves que participen en el programa i que s’ha format dins del 
mòdul d’atenció sociosanitària per a persones dependents en institucions socials.  

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

data 25 de juny de 2013, que s’incorpora a l’expedient, proposant la subscripció del conveni de 
referència.  

 
Vist que per acord de Ple celebrat en data 22 de juliol de 2012, s’ha procedit, 

entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a 
favor de la Junta de Govern, i entre les que es troba la present. 

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



 
ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb l’empresa 

Olodun, S.L. amb CIF B62746250, per a l’adquisició d'experiència professional en empreses en el 
marc del Programa d'Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per 
l’ocupació” 2012-2013; de conformitat amb la minuta de conveni que s’incorpora a l’expedient i 
s’aprova simultàniament.  
 
  SEGON.- Facultar a la Presidència d’aquest Consell Comarcal, per a la signatura 
dels documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 

TERCER.- Comunicar el present acord a l’empresa Olodun, S.L. i al Servei 
d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, perquè en tinguin coneixement i als 
efectes. 
 

QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri per a la seva ratificació 
 

t) Aprovar la subscripció d’un conveni amb els Ajuntaments de la comarca, de 
col.laboració en el desenvolupament del projecte RIS3. 

 
“Atès que la Comissió Europea l’any 2011 va adoptar les propostes legislatives 

per al disseny de les noves polítiques de cohesió que han de tenir vigència durant el període 2014-
2020, i que dins d’aquestes polítiques hi ha les estratègies d’investigació i innovació per a 
l’especialització intel·ligent (estratègies RIS3), que consisteixen en agendes integrades de 
transformació econòmica territorial que s’ocupen en cinc assumptes importants: 
 

- Es centren en el recolzament a la política i les inversions prioritàries, reptes i necessitats 
claus del país o regió per al desenvolupament basat en el coneixement. 

- Aprofiten els punts forts, avantatges competitives i potencial d’excel·lència de cada país o 
regió. 

- Recolzen la innovació tecnològica, així com la basada en la pràctica, i aspiren a fomentar 
la inversió del sector privat. 

- Involucren per complert als participants i fomenten la innovació i l’experimentació. 
- Es basen en l’evidència i inclouen sistemes sòlids de supervisió i avaluació. 

 
Atès que la justificació d’aquesta nova estratègia RIS3, segons la Comissió 

Europea, radica en que per sortir de la crisi econòmica la Unió Europea necessita un creixement 
intel·ligent, sostenible i integrador, i que això requereix una estratègia exhaustiva d’innovació 
europea; per aquest motiu l’objectiu és invertir en recerca, innovació i iniciativa empresarial en tots 
els Estats membres i regions de la UE, així com en el màxim d’aprofitament del potencial 
d’Europa. 
 

Vist que la Comissió Europea vol que totes les autoritats nacionals i regionals de 
tota Europa preparin les estratègies de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent, a fi de 
que els Fons Estructurals puguin fer-se servir de manera més eficaç i puguin augmentar les 
sinèrgies entre les diferents polítiques de la UE, nacionals i regionals, així com les inversions 
públiques i privades. 
 



Vist que, en aquest marc, en la sessió del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses del 
Baix Llobregat, celebrada el dia 5 de juny de 2013, es va decidir que com a comarca del Baix 
Llobregat era necessari definir aquesta especialització intel·ligent del territori, per tal de poder 
incorporar aquesta estratègia dins de la definició que el govern de la Generalitat de Catalunya està 
realitzant pel conjunt del país. 
 

Vist que d’aquest treball conjunt, que es va iniciar a partir de la reunió del Consell 
d’Alcaldes i Alcaldesses, es va acordar iniciar els treballs tècnics per definir i aprofundir en la 
definició de l’estratègia territorial del Baix Llobregat en el marc del RIS3, i aprofundir en la 
mecànica i l’oportunitat que el RIS3 significa pel Baix Llobregat; així com es va acordar elaborar un 
conveni de col·laboració entre cada ajuntament i el propi Consell Comarcal per recollir els termes 
d’aquesta col·laboració. 

 
Atès que per a la definició de l’estratègia del Baix Llobregat en el marc del RIS3 

caldrà comptar amb el suport i assessorament d’experts en aquesta nova política de cohesió de la 
Comissió Europea, i que el Consell Comarcal del Baix Llobregat serà l’entitat encarregada de 
contractar els serveis d’assessorament i assistència tècnica que donin suport a la definició de 
l’estratègia comarcal que ascendeixen a un cost estimat de 60.000€; d’acord amb el que 
s’estableix en el conveni de referència  
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 3 de juliol de 2013, que s’incorpora a l’expedient. 

 
Vist que per acord de Ple celebrat en data 22 de juliol de 2012, s’ha procedit, 

entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a 
favor de la Junta de Govern, i entre les que es troba la present. 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció de sengles convenis de col·laboració entre el 
Consell Comarcal del Baix Llobregat i els ajuntaments de la comarca per a la definició de 
l’estratègia del Baix Llobregat en el marc de les estratègies RIS3 (Research and Innovation 
Strategies for Smart Specialisation); de conformitat amb la minuta de convenis que s’incorporen a 
l’expedient i s’aproven simultàniament.  
 
  SEGON.- Facultar a la Presidència d’aquest Consell Comarcal, per a la signatura 
dels documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 

 
TERCER.- Habilitar la partida pressupostària corresponent, per import de 

60.000€, per a la contractació d’un servei d’assessorament i assistència tècnica. 
 

QUART.- Comunicar el present acord als ajuntaments que participen en el 
projecte de referència, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 



CINQUÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri per a la seva ratificació.” 
 

u) Revocar i deixar sense efecte el conveni subscrit amb l’AMPA de l’IES Bernat El 
Ferrer de Molins de Rei, de col.laboració en el servei de transport escolar no 
obligatori pel curs 2012-2013. 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern, en sessió celebrada en data 4 de març 

de 2013, es va aprovar, entre d’altres, la subscripció d’un conveni de col·laboració amb l’AMPA de 
l’IES Bernat El Ferrer de Molins de Rei relatiu a la utilització de places lliures del servei de 
transport escolar per a alumnes de batxillerat amb situacions esporàdiques pel curs escolar 2012-
2013. 

 
Atès que l’AMPA’S de l’IES Bernat El Ferrer, en el marc de l’esmentat conveni, ha 

d’aportar a aquest Consell Comarcal la quantitat de 40,50€ per la utilització del referit servei per part 
de l’alumne Oriol Cano García des del dia 16 de novembre de 2012 i solament els divendres en 
viatge de tornada.  
 

Atès que en el moment de la reclamació del pagament al centre, aquest ha 
comunicat a aquesta entitat que el referit alumne no ha fet ús del servei de transport escolar 
durant els 27 dies que havia sol·licitat, segons consta a l’expedient.  

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

Socials d’aquesta entitat en data 2 de juliol de 2013, que s’incorpora a l’expedient. 
 
Vist que per acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007, s’ha procedit, 

entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya , a 
favor de la Junta de Govern, i entre les que es troba la present. 
 
  Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels 
següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Revocar i deixar sense efecte el conveni de col·laboració subscrit amb 
l’AMPA de l’IES Bernat El Ferrer de Molins de Rei relatiu a la utilització de places lliures del servei 
de transport escolar per a alumnes de batxillerat amb situacions esporàdiques pel curs escolar 
2012-2013 
 
  SEGON.- Comunicar el present acord a l’AMPA de l’IES Bernat El Ferrer, perquè en 
tingui coneixement i als efectes. 
 
  TERCER.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri.” 
 
 
 

 



v) Aprovar l’annex econòmic pel curs 2012-2013 en el marc del conveni subscrit amb 
el Departament d’Ensenyament de la Generalitat pel finançament de les 
competències delegades en matèria d’ensenyament. 

 
“Vist el conveni subscrit en data 26 de juliol de 1996, aprovat en sessió plenària 

celebrada el 25 de juny del mateix any, entre aquesta entitat i el Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya l’objecte del qual és la delegació al Consell Comarcal del Baix 
Llobregat de les competències quant a la gestió del servei de transport escolar i per a la gestió del 
servei escolar de menjador i altres prestacions en matèria d’ensenyament. 
 
  Atès que  aquest conveni, en virtut del seu article 27, té una vigència indefinida, 
però el seu Annex econòmic, en el qual es recullen les aportacions econòmiques del Departament 
d’Ensenyament per al desenvolupament de les competències delegades per a cada curs, ha 
d’actualitzar-se anualment per a cada curs escolar, tal i com ha vingut fent-se amb caràcter anual 
en successives sessions plenàries. 
 

Atès que la Generalitat de Catalunya al mes de març de 2013 va comunicar a 
aquesta entitat la proposta de finançament dels serveis de transport escolar i menjador escolar pel 
curs 2012-2013 per un total de 7.299.283,60€, i al mes de maig d’enguany va comunicar la 
proposta de finançament dels serveis de transport escolar i menjador escolar, sent la totalitat de la 
proposta de 6.372.383,60€, i s’indica l’aportació extraordinària de la Diputació de Barcelona per al 
transport no obligatori per import de 926.900,00€, la qual ens va ser comunicada en data 20 de 
juny de 2013.  
 

Atès que el capítol I del conveni de referència estableix que el Consell Comarcal 
assumeix els centres d’ensenyament infantil i primari o d’ensenyament secundari situats en els 
municipis que es detallen en el seu Annex; i que aquest annex no ha estat actualitzat de manera 
oficial des de la signatura del conveni, pel que es necessari actualitzar-lo amb els centres escolars 
dels quals es duu a terme la gestió de menjador escolar actualment; segons consta a l’expedient. 
 
  Vist els informes emesos per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i 
Polítiques Socials d’aquesta entitat en data 2 i 5 de juliol de 2013, que s’incorporen a l’expedient. 

 
Vist que per Decret de la Presidència d’aquesta entitat número 151/2011, de 22 

de juliol, s’ha procedit, entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències 
atribuïdes a la Presidència de les corporacions, d’acord amb l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local i d’acord amb l’article 54 i ss. del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en 
Catalunya, a favor de la Junta de Govern. 
 
  Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels 
següents 
 

ACORDS 
 

  PRIMER.- Aprovar l’Addenda pel curs escolar 2012-2013 al conveni entre el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat per a la delegació de competències quant a la gestió del servei de transport escolar i per 
a la gestió del servei escolar de menjador i altres prestacions en matèria d’ensenyament, proposat 
pels imports i conceptes que a continuació s’indiquen: 



 
CONCEPTE Import € 
Transport escolar obligatori i gratuït 2.471.295,43 
Transport no obligatori 48.424,06 
Cost del servei de menjador de caràcter perceptiu i 
gratuït 

294.478,20 

Ajuts per als alumnes escolaritzats fora del seu municipi 
en un centre privat concertat determinat 

296.558,40 

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

3.014.791,83 

Despeses de gestió 246.835,68 
Total  Addenda 6.372.383,60 

 
Fer constar l’acceptació del 3,5% de gestió, però manifestant el desacord amb aquesta quantitat ja 
que el percentatge de gestió ha estat sempre del 5% i que es destinava al finançament dels 
Consells Comarcals. La minoració afecta a la gestió dels serveis.  

 
SEGON.- Actualitzar l’Annex del conveni subscrit en data 26 de juliol de 1996 

amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per a la delegació de 
competències quant a la gestió del servei de transport escolar i per a la gestió del servei escolar 
de menjador i altres prestacions en matèria d’ensenyament, relatiu a la relació de centres escolar 
en els que el Consell Comarcal del Baix Llobregat assumeix la gestió del menjador escolar; de 
conformitat amb la minuta d’actualització d’annex que s’incorpora a l’expedient i s’aprova 
simultàniament.  
 

TERCER.- Facultar a la Presidència d’aquest Consell Comarcal, per a la signatura 
dels documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 

QUART.- Aquesta aprovació resta condicionada a l’efectiva signatura de 
l’esmentada Addenda per al curs escolar 2012-2013 del conveni marc entre el Consell Comarcal 
del Baix Llobregat i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya de delegació 
de competències en matèria educativa. 
 

CINQUÈ.- Comunicar el present acord al Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, perquè en tingui coneixement i als efectes oportuns. 

 
SISÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 

celebri per a la seva ratificació.” 
 

w) Informar favorablement la modificació de la franja horària de diversos establiments 
comercials en els municipis de Martorell i El Prat de Llobregat. 

 
“Vist que l’Ajuntament de Martorell en data 19 de juny de 2013, amb número 

d’entrada 2094 del Registre General d’aquesta entitat, ha presentat una sol·licitud de modificació 
de la franja horària de diversos establiments comercials de venda al públic del seu municipi per 
organitzar una jornada anomenada “Nit de Rebaixes”, promoguda per l’Associació de Botiguers 
Nou Martorell, per al dia 13 de juliol de 2013 a la zona del barri de les Bòbiles, on els comerços 
adherits a la campanya ampliaran l’horari de tancament nocturn fins a les 00:00 hores; i que en 
compliment del que disposa l’article 1.4 de la Llei 8/2004, de 23 de desembre, d’horaris comercials 
i per tal de que l’Ajuntament de Martorell sol·liciti a la Direcció General de Comerç l’autorització de 



modificació de la franja horària de diversos establiments comercials del seu municipi, aquest 
Consell ha d’emetre l’informe sobre l’esmentada modificació. 

 
Vist que l’Ajuntament del Prat de Llobregat en data 3 de juliol de 2013, amb 

número d’entrada 2832 del Registre General d’aquesta entitat, ha presentat una sol·licitud de 
modificació de la franja horària de diversos establiments comercials de venda al públic del seu 
municipi amb motiu de la celebració d’una actuació de dinamització comercial amb l’objectiu de 
millorar la competitivitat de les parades del mercat, promoguda per l’Associació de Paradistes del 
Mercat Plaça Blanes, en la que s’oferiran productes de degustació amb productes comercialitzats 
pels paradistes, per al dia 19 de juliol de 2013, on els comerços adherits a la campanya ampliaran 
l’horari de tancament nocturn des de les 22:00 hores fins a les 24:00 hores; i que en compliment 
del que disposa l’article 1.4 de la Llei 8/2004, de 23 de desembre, d’horaris comercials i per tal de 
que l’Ajuntament del Prat de Llobregat sol·liciti a la Direcció General de Comerç l’autorització de 
modificació de la franja horària de diversos establiments comercials del seu municipi, aquest 
Consell ha d’emetre l’informe sobre l’esmentada modificació. 
 

Atès l’article 1.4 de la Llei 8/2004, de 23 de desembre, d’horaris comercials, que 
estableix que la Direcció General de Comerç pot autoritzar la modificació de la franja horària 
establerta per la lletra a) de l’apartat 1 per als establiments situats en un determinat terme 
municipal, amb la sol·licitud motivada prèvia de l’ajuntament, que ha d’aportar l’informe del Consell 
Comarcal, i amb la comunicació prèvia al consell assessor en matèria de comerç local, si no 
comporta increment del temps setmanal d’obertura en dies feiners.  

 
Vist que consultats els expedients adjunts, no s’aprecia cap raó que aconselli 

informar desfavorablement la modificació de la franja horària dels establiments comercials de 
referència, d’acord amb els informes emesos pel Secretari de l’entitat en data 21 de juny i 3 de 
juliol de 2013, que s’incorporen a l’expedient. 

 
Atès 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 en Catalunya i l’article 14 del Decret Legislatiu 4/2003, 
de 4 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei d’organització comarcal, que atorga al Ple 
totes aquelles atribucions que expressament atorguin les Lleis a la comarca i no atribueixi a altres 
òrgans comarcals. 

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

entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a 
favor de la Junta de Govern, i entre les que es troba la present. 

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

següents 
ACORDS 

 
PRIMER.- Informar favorablement la modificació de la franja horària de diversos 

establiments comercials en el municipi de Martorell per organitzar una jornada anomenada “Nit de 
Rebaixes”, promoguda per l’Associació de Botiguers Nou Martorell, per al dia 13 de juliol de 2013 
a la zona del barri de les Bòbiles, on els comerços adherits a la campanya ampliaran l’horari de 
tancament nocturn fins a les 00:00 hores; d’acord amb la Llei 8/2004, de 23 de desembre, 
d’horaris comercials. 



 
SEGON.- Informar favorablement la modificació de la franja horària de diversos 

establiments comercials en el municipi del Prat de Llobregat amb motiu de la celebració d’una 
actuació de dinamització comercial amb l’objectiu de millorar la competitivitat de les parades del 
mercat, promoguda per l’Associació de Paradistes del Mercat Plaça Blanes, per al dia 19 de juliol 
de 2013, on els comerços adherits a la campanya ampliaran l’horari de tancament nocturn des de 
les 22:00 hores fins a les 24:00 hores; d’acord amb la Llei 8/2004, de 23 de desembre, d’horaris 
comercials. 
 
  TERCER.- Comunicar el present acord, en la part que els afecta, als Ajuntaments 
de Martorell i del Prat de Llobregat, perquè en tinguin coneixement i als efectes previstos. 
 
  QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri, de conformitat amb l’acord de Ple celebrat en data 22 de juliol de 2011 de delegació de 
competències del Ple a la Junta de Govern.” 
 

x) Aprovar l’actualització de preus del contracte de servei de recollida selectiva 
d’envasos, paper i cartró a la zona nord i oest del Baix Llobregat, adjudicat a 
l’empresa Ascan SA. 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern de data 23 d’abril de 2012 es va 

adjudicar a l’empresa ASCAN EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE GESTIÓN, S.A. el contracte de 
serveis de recollida selectiva de paper, cartró i envasos lleugers en la via pública i en generadors 
singulars en les zones Nord i Oest de la comarca del Baix Llobregat, per un preu unitari de les 
dues fraccions (paper – cartró i envasos lleugers) per import de 0,080339 €/Kg sense IVA per al 
paper i cartró i 0,222196 €/Kg sense IVA per als envasos lleugers, el que suposa un import màxim 
total per a la primera anualitat de 435.088,61€ IVA inclòs (402.859,82€ sense IVA i 32.228,79€ 
d’IVA); dels residus de paper, cartró i envasos lleugers recollits selectivament i dipositats en les 
plantes de tractament de STORA ENZO en Castellbisbal, el paper i cartró i la planta de triatge 
d’Hostalets de Pierola el envasos lleugers; l’IVA d’aplicació serà del 8%. 
 

Vist que en data 16 de maig de 2012 es va formalitzar amb l’empresa ASCAN 
EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE GESTIÓN, S.A. el contracte de referència, amb una durada 
inicial de 2 anys a comptar des de la data d’inici del servei, amb possibilitat d’una pròrroga d’1 any 
com a màxim per acord de l’òrgan de contractació, amb una durada màxima del contracte, 
pròrroga inclosa, de 3 anys. 
 

Atès que la clàusula 27 del Plec de clàusules econòmiques i administratives 
particulars regulador del referit contracte estableix que un cop finalitzada la primera anualitat del 
contracte els preus es revisaran anualment de conformitat amb el 85% de l’índex de preus al 
consum nacional que publica l'Institut Nacional d'Estadística (INE) del període d’un any 
immediatament anterior.  

 
Vist l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics d’aquesta entitat en data 

27 de juny de 2013, que s’adjunta a l’expedient, proposant l’actualització dels preus del contracte 
de referència. 
 

Vist que per acord de Ple celebrat en data 22 de juliol de 2011, s’ha procedit, 
entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 



28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a 
favor de la Junta de Govern, i entre les que es troba la present. 
 
  Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció del 
següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Actualitzar, amb efectes retroactius des del dia 4 de juny de 2013, els 
preus del contracte de serveis de recollida selectiva de paper, cartró i envasos lleugers en la via 
pública i en generadors singulars en les zones Nord i Oest de la comarca del Baix Llobregat 
subscrit amb l’empresa ASCAN EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE GESTIÓN, S.A., amb NIF A-
39052824, d’acord amb el següent detall: 
 
Preus unitaris a aplicar des de 04/06/13  
  
Concepte € /Kg sense IVA 
Preu NÚM. 1 - Recollida selectiva de paper i cartró 0,081500 
Preu NÚM. 2 - Recollida selectiva d'envasos lleugers 0,225407 

 
Procedir a la regularització dels serveis ja facturats en cas de que s’escaigui. 
 

SEGON.- Comunicar el present acord a l’empresa ASCAN EMPRESA 
CONSTRUCTORA Y DE GESTIÓN, S.A., perquè en tingui coneixement i als efectes. 
 
  TERCER.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri.” 
 

y) Aprovar  la subscripción de l’annex número 2 al conveni de col.laboració subscrit 
amb l’empresa Residència Geriàtrica  Roma, S.L. per a l’adquisició d’experiència 
professional , en el marc del programa Joves per l’ocupació. 

 
“Vist que per Decret de Presidència núm. 90/2013, de 25 de juny, es va aprovar la 

subscripció d’un conveni de col·laboració amb l’empresa Residència Geriàtrica Roma, S.L. per a 
l’adquisició d'experiència professional en empreses en el marc del Programa d'Experiència 
Professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’ocupació” 2012-2013.  
 

Atès que amb posterioritat l’esmentada empresa ha manifestat a aquesta entitat el 
seu interès de fer una nova contractació i que, d’acord al procediment estipulat pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, per aquests casos s’ha d’aprovar un nou 
annex al conveni de referència on es reculli la nova contractació; segons consta a l’expedient. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 5 de juliol de 2013, que s’incorpora a l’expedient, proposant la 
subscripció del conveni de referència, proposant la subscripció de l’annex número 2 al conveni de 
referència. 

 
Vist que per acord de Ple celebrat en data 22 de juliol de 2012, s’ha procedit, 

entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 



28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a 
favor de la Junta de Govern, i entre les que es troba la present. 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció de l’annex número 2 al conveni de col·laboració 
subscrit amb l’empresa Residència Geriàtrica Roma, S.L., amb CIF B58449604, per a l’adquisició 
d'experiència professional en empreses en el marc del Programa d'Experiència Professional per a 
l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’ocupació” 2012-2013; de conformitat amb la minuta 
d’annex que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament.  
 
  SEGON.- Facultar a la Presidència d’aquest Consell Comarcal, per a la signatura 
dels documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 

TERCER.- Comunicar el present acord a l’empresa Residència Geriàtrica Roma, 
S.L. i al Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, perquè en tinguin 
coneixement i als efectes. 
 

QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri per a la seva ratificació.” 
 
El Secretari de l’entitat comenta que hi ha un punt que, tot i que no està a l’ordre del dia, s’ha 
aprovat en la Junta de Govern celebrada el mateix dia i que consisteix elevar al Ple pel seu 
coneixement un document en relació al Fòrum de la mobilitat, que es diu “Millora de la mobilitat 
sostenible a la Comarca del Baix Llobregat” i el seu annex de propostes per a la millora del 
transport públic al Baix Llobregat. 
 
Tot seguit el Sr. President donà la paraula al Sr. Jordi Milà, Vice-president d’aquesta entitat i 
conseller del grup comarcal d’Esquerra Republicana per Catalunya, que diu: 
 
Si recordeu l’any passat ja es va fer el primer Fòrum de la mobilitat, va ser un fòrum dedicat al 
tema reivindicació d’infraestructures i la racionalització de les inversions, però també alhora es van 
crear dos grups de treball per tal de millorar la mobilitat urbana i la interurbana. 
El 3 de juny es va fer el segon Fòrum de la mobilitat, on es va donar compte de la feina d’aquests 
dos grups, a part d’altres presentacions que es van fer. Al final, en el cas del grup urbà, es va 
arribar a l’acord de fer dos grups de treball, un amb municipis d’una índole determinada, i el segon 
seria amb municipis que tenen urbanitzacions, amb aquest treballaríem amb l’Àrea Metropolitana, i 
amb els altres en municipis on és possible fer sinèrgies. 
L’Interurbà, on al grup de treball, a part dels tècnics del Consell Comarcal i jo mateix com a 
conseller, hi havia els sindicats CCOO i UGT, hi havia la Cambra de Comerç, hi havia PIMEC, hi 
havien diverses associacions de la societat civil; i la conclusió de la feina  d’aquest grup va ser el 
document aquest del qual us informem, on es fan una sèrie de reflexions sobre com millorar la 
mobilitat i les persones a nivell comarcal, una sèrie de reflexions a més a més del què hem fet i de 
com podem millorar el nostre comportament, a nivell d’inversions en aquest sentit i la segona part  
seria una part molt més executiva; es fan una sèrie de propostes per les quals no és necessari fer 
molta inversió però si que ajudarien a millorar la mobilitat de les persones a la comarca. 



És una llista bastant extensa amb la que també ens comprometem, tornant de vacances, a 
començar a fer un seguiment amb els diferents responsables de mobilitat del territori per veure 
com podem avançar per a l’execució d’aquestes millores. 
Torno una mica enrere, del primer Fòrum de la mobilitat va sortir un document, que es va aprovar 
per Ple, que era “Les infraestructures que consideràvem imprescindibles per la comarca” i és un 
document que es va aprovar per Ple i que vam enviar a Madrid. A conseqüència de l’enviament 
d’aquest document vam tenir una visita, vam tenir l’honor d’anar a parlar amb el Secretari d’Estat 
d’Infraestructures, el Sr. Niño, la Vice-presidenta Lourdes Borrell i jo mateix, a parlar d’aquest 
document. Ara us donaré compte de les conclusions d’aquest document, suposo que entendreu el 
contexte, era una reunió on podies estar-hi deu minuts o podies estar-hi una hora i mitja, vem 
preferir estar-hi una hora i mitja, més que res perquè ens expliquessin bé de qué anava. La de deu 
minuts és aquella reunió on ens diuen que no tenen diners i els hi preguntem on els posen i ja hem 
acabat la reunió. L’altra és detallar, i ara us donaré compte de tota la llista de coses que nosaltres 
a nivell de Ple els hi proposàvem que ens donessin una resposta i les respostes que ens van 
donar. 
Començarem per aquelles obres que estan començades i demanem que s’acabin:  
- la variant de Vallirana, no només no avancen els diners, sinó que treuen els que hi havia en el 
2015 i els aplacen al 2016. L’argument és que ells les obres les fan per acabar-les, i començaran 
l’obra quan tinguin diners i llavors l’acabaran, però això no ens garanteixen que al 2016 en posin. 
Realment els diners que hi havia en el 2015 han desaparegut. 
- el pont de la connexió de la A2 a la AP7, aquí si que podríem dir que hi ha, entre cometes, bones 
notícies, perquè ells tenen la voluntat de tenir acabat el pont al finals de 2015 o principis de 2016; 
segurament es podria acabar abans però ells han expressat la voluntat de fer-ho així, ho tenen en 
el pressupost i han de resoldre una sèries de temes a nivell de proveïdors, però això si que ens 
van dir que això ho volien acabar. 
 
Després hi havia un tema, aquelles obres que no tenen projecte, no tenen pressupost, i també hi 
havia un tema molt específic, que és el soterrament de les vies de Renfe en el municipi de Sant 
Feliu, que en tot cas el deixaré per l’últim, i que l’expliqui la Lourdes, ja que ella és de Sant Feliu. I 
jo us acabaré explicant aquella llista de coses que havíem posat que no tenien pressupost però 
que nosaltres com a Consell Comarcal consideràvem prioritàries. 
- connexió Pallejà Molins de Rei AP2-A2-B24, aquest seria l’altre pont que connecta directament 
amb Molins, això ens han dit  que ni somniar–ho, que en ja tenim molts de ponts. 
- carril BUS-VAO B23 entre Molins de Rei i Barcelona, aquí hi ha una bona notícia en el sentit de 
que hi ha un acord entre Ministeri i Generalitat per fer la connexió, estan totalment d’acord amb el 
pressupost i el tipus d’obra que s’ha de fer, que bàsicament és recordeu modificar una mica 
l’estructura dels carrils, fer un carril més a la dreta perquè passin per aquí els autobusos  
directament. Això es tirarà endavant i això també ho va dir el Ricard Font, el Secretari 
d’Infraestructures de la Generalitat, que ens va dir que si, que això tiraria endavant. 
- Rodalies Renfe entre Castelldefels i Cornellà de Llobregat, res de res, és més, se’ns va dir que el 
pressupost per Rodalies al Baix Llobregat eren 50 milions per fer millores de manteniment i de 
seguretat, i que no estava previst  res més de moment. 
- la nova proposta de la conselleria de Territori i Sostenibilitat sobre l’accés a l’Aeroport, que si 
recordeu era aquella proposta que obviava l’accés a la T2, prioritzava la T1 i era una nova 
proposta per agilitzar tot aquest tema; s’ho miraran, no ho tenen clar però s’ho miraran. 
- l’allargament de la C32 i la connexió amb la B23 Prat-Sant Boi, aquí són necessaris per acabar 
l’obra 30 milions d’euros, ells consideren que amb un parell d’anys l’aniran acabant, és a dir, és 
una obra que ja està començada, que s’hi van fent coses, però que té el seu ritme, però que no té 
una data de termini fitxada.  



- el túnel de la B40 del municipi d’Abrera, ens van dir que res, no hi ha ni pressupost, ni està, ni se 
li espera, són 80 milions d’euros que no hi son.  
 
Llavors ens varen emplaçar per, ja us dic la reunió va ser molt cordial, que podem tornar a 
veure’ns quan vulguem, però la conclusió és que ja ho heu vist, és a dir, el tema està com està, de 
tot el que volíem pràcticament hi ha alguna cosa que hem empitjorat i la resta no hi ha cap tipus de 
millora en les inversions d’infraestructures a la comarca. 
 
A continuació li passa la paraula a la Sra. Lourdes Borrell, Vice-presidenta primera d’aquesta 
entitat i consellera del grup comarcal del PSC-CPM. 
 
Com be ha comentat el Vice-president en aquella reunió es va parlar també d’un dels projectes 
que estava sobre la taula valorat econòmicament i d’aquell acord en les tres administracions que 
era Estat, Generalitat i ajuntament del 2006, i que es va fer entrega al febrer del 2011, hi ha 
aquesta memòria i l’únic que faltava en aquell cas era la part de licitació, la part econòmica i ens 
quedaria només el conveni entre Generalitat i ajuntament, quina part feien. El que si que ens va 
comentar el Sr. Niño és que allò no era un projecte, que era un avantprojecte i que d’aquell 
projecte del 2006 i d’aquest acord del 2006 no es tirava res endavant, era el  soterrament complert  
des del començament al final. Va dir que les obres anirien a “low cost” i que no acceptaven aquell 
projecte, que estaven elaborant un altre possible projecte molt més econòmic i que no anava amb 
el soterrament. Vaig comentar que en el 2009 ja havíem tingut abans un avantprojecte que no era 
la totalitat, que eren 50 milions, també em va dir que tampoc era aquest, llavors no ens van 
especificar res, però recordo que l’Estat va posar més d’un milió d’euros per redactar aquell 
projecte, que tothom hi ha treballat, hi ha treballat l’Àrea Metropolitana, hi ha treballat l’Ajuntament 
de Sant Feliu, estava la part mediambiental també aprovada, ho teníem absolutament tot i ara 
tornem enrera, a no tenir absolutament res, aquesta va ser també la gran decepció.  
 
Pren la paraula altre cop el Sr. Jordi Milà, Vice-president d’aquesta entitat i conseller del grup 
comarcal d’Esquerra Republicana per Catalunya, que diu: 
 
Perdó m’he oblidat d’una cosa amb el tema de Vallirana:  que sapigueu que aquest dissabte de 10 
a 12 del matí es tallarà la carretera per part de la gent del poble, ocasionant òbviament un cert 
problema, aquest és l’objectiu, no ens enganyem, però que ho sapigueu i si ens voleu venir a fer 
companyia doncs us estarem molt agraïts els de Vallirana.  
 
6.- Ratificar nomenaments al Ple del Consell Econòmic i Social. 

Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu: 
 
“Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat, en els articles 24 i ss. del seu 

Reglament Orgànic, reconeix la figura del Consell Econòmic i Social (CES) com a òrgan de 
participació i representació en matèria econòmico-social. 
 

Atès que el Consell Econòmic i Social des del 17 de desembre de 2007, a partir 
de la modificació del seu reglament orgànic i de funcionament, que es va ratificar posteriorment en 
el Ple del Consell Comarcal del Baix Llobregat de data 21 d’abril de 2008, va assumir les funcions 
de comissió de seguiment del Pacte Territorial per al desenvolupament econòmic i l’ocupació del 
Baix Llobregat, ens encarregat de concertar les actuacions, programes i projectes a desenvolupar 
a la comarca en l’àmbit de la promoció econòmica i l’ocupació. 
 



Vist que per acord de Ple, en sessió celebrada el 20 de desembre de 2010, es va 
aprovar la constitució i l’adhesió del Consell Comarcal del Baix Llobregat a l’Acord de Concertació 
Territorial per al Desenvolupament Econòmic Local del Baix Llobregat (ACT Baix). 
 

Vist que l’ACT Baix va entrar en vigor el dia 1 de gener de 2011 en substitució del 
Pacte Territorial per al Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació de la Comarca del Baix Llobregat; 
i que està estructurat en dues esferes organitzatives diferenciades, una política i de govern, que 
tindrà com a missió principal definir el model territorial i les estratègies a seguir, i una segona 
tècnica i de gestió, que tindrà com a missió la definició i delimitació de les accions a desenvolupar 
segons el model de territori definit per la primera. 
 

Atès que es va acordar que aquesta primera esfera política i de govern recaigui 
sobre el Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat, donat el seu paper de màxim exponent de 
la concertació institucional a la comarca en matèria de desenvolupament econòmic i ocupació. 
 

Atès que per tal de poder assumir aquesta nova funció en la sessió del Ple del 
Consell Econòmic i Social celebrada el dia 21 de març de 2011 es va acordar modificar el seu 
reglament orgànic i de funcionament per tal de poder canviar la seva composició, per donar 
entrada als ajuntaments de la comarca, modificar els representants de les associacions 
empresarials, i definir les noves funcions que se li atribueixen un cop assumeix l’esfera de govern 
del nou Acord de Concertació Territorial per al desenvolupament econòmic local del Baix 
Llobregat; i que per acord del Ple del Consell Comarcal del Baix Llobregat de data 18 d’abril de 
2011 es va aprovar la modificació del Reglament orgànic i de funcionament del Consell Econòmic i 
Social del Baix. 
 

Vist que actualment formen part del CES, a més del propi Consell Comarcal, 
Comissions Obreres (CCOO), Unió General de Treballadors (UGT), la Petita i Mitjana Empresa de 
Catalunya (PIMEC) i els 30 ajuntaments de la comarca. 
 

Vist el que disposen els articles sisè i onzè del Reglament Orgànic i de 
Funcionament del Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat. 

 
Vist que per acord de Ple, en sessions celebrades el 20 de febrer, el 21 de maig, 

el 16 de juliol, el 22 d’octubre i el 17 de desembre de 2012, i el 18 de febrer i el 22 d’abril de 2013, 
i per acord de la Junta de Govern de data 22 d’octubre i 17 de desembre de 2012, i 18 de febrer, 
13 de maig, 17 de juny i 8 de juliol de 2013, es va ratificar el nomenament dels representants de 
diferents entitats que formen part del Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat. 

 
Vist que en sessió de la Comissió Executiva del CES celebrada el dia 19 de març 

de 2012, d’acord amb el que disposa l’article 7 del Reglament Orgànic i de Funcionament d’aquest 
ens, es va aprovar la incorporació de noves entitats al Ple del Consell Econòmic i Social del Baix 
Llobregat, les quals disposen d’un membre que els representa i són les següents: l’Agència 
d’innovació – Innobaix, el Consorci de Turisme del Baix Llobregat, el Consorci del Parc Agrari del 
Baix Llobregat, la Unió de Pagesos, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Cambra de Comerç 
de Barcelona i l’Associació Empresarial de l’Hospitalet i del Baix Llobregat (AEBALL). 
 

Atès que en data 3 de maig de 2013 l’Ajuntament de Gavà ha notificat que s’han 
produït canvis en les delegacions d’atribucions als regidors municipals, motiu pel qual han fet 
arribar un comunicat amb la designació del nou representant substitut de l’ajuntament al Ple i la 
Comissió Executiva del CES del Baix Llobregat. 



 
Atès que en data 9 de maig de 2013 l’Ajuntament del Papiol ha fet arribar la 

designació dels seus representants dins del Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat. 
 

Atès que en data 28 de juny de 2013 l’Ajuntament de Pallejà ha fet arribar l’acord 
de modificació relatiu al nomenament dels representants que formen part del Consell Econòmic i 
Social del Baix Llobregat, motivat per la renúncia com a regidor del Sr. Josep Simó Llop Canals, 
que dins de les seves funcions tenia assignada la de representar a l’ajuntament dins del CES.  
 

Atès que en data 5 de juliol de 2013 l’Ajuntament de Collbató ha fet arribar una 
modificació dels representants de l’entitat donat el canvi produït a l’alcaldia del consistori en data 7 
de gener de 2013. Aquest canvi afecta a la persona representant titular, que recau sobre la nova 
alcaldessa, la Sra. Ana Úbeda Vázquez, però no afecta a la representant suplent, que és la Sra. 
Concepció Alsina Solé. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 15 de juliol de 2013, que s’adjunta. 
 

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

ACORDS 
 
PRIMER.- Ratificar el nomenament dels representants de les diferents entitats 

que formen part del Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat i que a continuació es relacionen:  
 
Ajuntament de Gavà: el representant suplent en el Ple del CES passa a ser el Sr. Jordi Jiménez 
Horcajadas en substitució de l’anterior representant el Sr. Víctor Carnero López. Aquesta 
modificació feta per l’Ajuntament de Gavà no afecta a la representant titular que continua sent la 
Sra. Raquel Sánchez Jiménez. 
 
Ajuntament del Papiol:  Representant titular nomenat: Sr. Albert Vilà Badia. 
            Representant suplent nomenat: Sr. Carlos Dasilva Campos 
 
Ajuntament de Pallejà: el representant titular en el Ple del CES passa a ser el Sr. Oriol Badia Villa, 
en substitució de l’anterior representant que era el Sr. Josep Simó Llop Canals. Aquesta 
modificació feta per l’Ajuntament de Pallejà no afecta a la representant suplent, que continua sent 
la Sra. Alícia Rácano Silvente. 
 
Ajuntament de Collbató: el representant titular en el Ple del CES passa a ser la Sra. Ana Úbeda 
Vázquez, en substitució de l’anterior representant que era el Sr. Ramon Ferrer Jané. Aquesta 
modificació feta per l’Ajuntament de Collbató no afecta a la representant suplent, que continua 
sent la Sra. Concepció Alsina Solé. 
 

SEGON.- Comunicar el present acord a les entitats que formen part del Consell 
Econòmic i Social del Baix Llobregat”. 

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

membres presents dels grups comarcals del PSC, CIU, IC i ERC, i l’abstenció dels representants 
presents del grup comarcal del Partit Popular. 
 



7.- Ratificar l’acord de dissolució del Consorci per a la Recuperació i Conservació del riu 
Llobregat. 

 
Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu: 
 
“Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat, la Mancomunitat de Municipis 

de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Entitat Metropolitana dels Serveis Hidràulics i Tractament 
de Residus (actualment ambdues Àrea Metropolitana de Barcelona), la Diputació de Barcelona, 
l’Administració General de l’Estat, i la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de 
Medi Ambient i Habitatge i el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, van constituir 
l’any 2006 el Consorci per a la Recuperació i Conservació del Riu Llobregat. 

 
Atès que en data 11 de juny d’enguany, amb número d’entrada 1969 del Registre 

General d’aquesta entitat, el Consorci per a la Recuperació i Conservació del Riu Llobregat va 
notificar l’acord de la seva Junta de Govern de data 24 de maig de 2013, d’aprovació de la 
dissolució de l’esmentat Consorci, i on sol·licitava la ratificació de l’acord pels òrgans competents 
dels membres del Consorci, d’acord al que disposa l’article 19.1.c dels seus Estatuts reguladors. 
 

Vist el que s’estableix 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 en Catalunya i l’article 14 del 
Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei d’organització 
comarcal, que atorga al Ple totes aquelles atribucions que expressament atorguin les Lleis a la 
comarca i no atribueixi a altres òrgans comarcals. 
 

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

ACORDS 
 

  PRIMER.- Ratificar l’acord de dissolució aprovat per la Junta de Govern del 
Consorci per a la Recuperació i Conservació del Riu Llobregat, adoptat en la sessió del 24 de 
maig de 2013. 
  

SEGON.- Entendre atorgat l’acord de ratificació tant pel que fa a la Mancomunitat 
de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona com per l’Entitat Metropolitana dels Serveis 
Hidràulics i Tractament de Residus, en tant que han estat succeïdes per l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. 
  

TERCER.- Restar assabentats que en l’acord de liquidació del Consorci per a la 
Recuperació i Conservació del Riu Llobregat s’ha aprovat que l’actiu i el passiu així com tots els 
drets i obligacions seran adscrits a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
  

QUART.- Notificar el present acord al Consorci per a la Recuperació i 
Conservació del Riu Llobregat i a la resta de membres que l’integren, així com als representants 
d’aquesta entitat en la Junta de Govern de l’esmentat consorci, perquè en tinguin coneixement i 
als efectes.” 
 

Els presents aproven per unanimitat el present acord. 
 
 



8.- Donar compte d’informes trimestrals sobre compliment de terminis de pagament 
corresponents a l’exercici  2013, en el marc de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació 
de la Llei 3/2004 per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials.   

 
Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu: 
 
“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 segon trimestre de l’exercici 2013 del Consell Comarcal del 

Baix Llobregat i del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat; i del primer i 
segon trimestre de l’exercici 2013 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.   

 
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 segon trimestre de l’exercici 2013 del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat i del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix 
Llobregat; i del primer i segon trimestre de l’exercici 2013 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. 
 



TERCER.- Comunicar el present acord al Ministerio de Economía y 
Competitividad, i al Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya 
adjuntant els referits informes, perquè en tinguin coneixement i als efectes.”  
 
9.- Aprovar el Compte General de l’entitat corresponent a l’exercici 2012. 

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

 
“Atès que la Comissió Especial de Comptes, en sessió celebrada el dia 27 de 

maig de 2013, va informar favorablement el Compte General del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, integrat pel compte general del Consell Comarcal i el del seu únic organisme autònom, 
Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat, corresponents a l’exercici 2012. 
 

Atès que l’expedient i documentació integrant del Compte General han estat 
exposats al públic, mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia  
3 de juny de 2013 (CVE-Núm. de registre: 022013013181), durant el termini legalment establert en 
el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals. 
 

Atès que durant l'esmentat termini d’exposició pública no s’ha presentat cap 
reclamació, al·legació o observació al Compte General. 
 

Per tot això, el President del Consell Comarcal, d’acord amb el que preveu l’article 
212.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, sotmet a consideració del Ple el Compte General de 2011 i  
proposa l’adopció dels següents 
 
 A C O R D S  
 

PRIMER.- Aprovar el Compte General del Consell Comarcal del Baix Llobregat, 
integrat pel Compte General del Consell Comarcal i el del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona 
del Baix Llobregat, corresponent a l’exercici de 2012, integrat pels següents estats financers i 
comptables: 
 
 -balanç. 
 -compte de resultats econòmic-patrimonial. 
 -estat de liquidació del pressupost. 
 -memòria. 
 
  SEGON.- Remetre el Compte General a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, 
d’acord amb el que disposa l’article 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en concordança amb l’article 43 
del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei 
d’Organització Comarcal de Catalunya.” 
 

Els presents aproven per majoria el present acord amb el vot a favor dels 
membres presents dels grups comarcals del PSC, IC, CIU i ERC, i el vot en contra dels 
representants presents dels grups comarcals del Partit Popular. 
 



10.- Aprovar la dedicació parcial de la Consellera comarcal del grup del Partit dels 
Socialistes de Catalunya – Coalició Progrés Municipal Sra. María Asunción Miranda 
Cuervas. 

 
Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu: 
 
“Vist que per acord del Ple d’aquesta entitat en sessió celebrada el 22 de juliol de 

2011 es va constituir el nou Consell Comarcal del Baix Llobregat i es va nomenar com a President 
al Conseller Sr. Joaquim Balsera García. 
 

Vist que, amb l’objecte de dotar d’una major celeritat i eficàcia a l’actuació comarcal i 
a l’organització administrativa, va resultar convenient procedir a l’establiment d’un règim de delegació 
d’atribucions de caràcter general en favor de diferents membres d’aquesta corporació, d’acord amb 
l’article 13 del Reglament Orgànic Comarcal. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 152/2011, de 22 de juliol, ratificat en 
sessió plenària del dia 22 de juliol de 2011, es va efectuar a favor de la consellera de la corporació 
Sra. Maria Asunción Miranda Cuervas, del grup comarcal PSC-CPM, la delegació general 
d’atribucions de l’Àrea de Turisme. 

 
Vist l’article 31 i següents del Reglament Orgànic Comarcal, segons els que, a 

proposta de la Presidència, el Ple del Consell Comarcal del Baix Llobregat pot determinar la 
conveniència de que determinats Consellers i Conselleres tinguin dedicació exclusiva o parcial per 
a tasques relacionades amb l’activitat comarcal, així com percebre retribucions per la mateixa. 
 

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

ACORDS 
 

PRIMER.-  Aprovar, amb efectes a partir del 15 de setembre d’enguany, la 
dedicació parcial de la Consellera Sra. Maria Asunción Miranda Cuervas, del grup comarcal PSC-
CPM, Consellera delegada de l’Àrea de Turisme, amb el 48% de la jornada i amb una retribució 
bruta anual de 15.835 € amb 80 cèntims..  
 
Aquesta retribució es farà efectiva per períodes mensuals en dotze pagaments proporcionals i 
s’entén determinada en quantitat bruta, està subjecta a les deduccions i retencions establertes per 
la legislació vigent en cada moment. 
 

SEGON.- La presència al Consell Comarcal del Baix Llobregat haurà de dedicar-
se al desenvolupament de les tasques que li són pròpies de seguiment de l’activitat comarcal en 
l’àmbit en el que ostenta competències delegades. 
 

TERCER.- L’esmentada Consellera serà donada d’alta en el règim general de la 
Seguretat Social, amb càrrec al pressupost del Consell Comarcal del Baix Llobregat.” 

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

membres presents dels grups comarcals del PSC, CIU, IC i ERC, i l’abstenció dels representants 
presents del grup comarcal del Partit Popular. 
 



11.- Aprovar inicialment la declaració de l’església de Sant Joan del Pla, al municipi de La 
Palma de Cervelló, com a Bé Cultural d’Interès Local. 

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

 
“Vist que en data 18 de juny de 2013 i amb número d’entrada 2091 del Registre 

General d’aquesta entitat, l’Ajuntament de La Palma de Cervelló va comunicar l’acord de la Junta 
de Govern Local de data 3 de juny de 2013 relatiu a sol·licitar al Consell Comarcal la declaració 
com a bé cultural d’interès local de l’Esglèsia de Sant Joan del Pla, de conformitat amb l’article 
17.2 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, de Patrimoni Cultural Català, per considerar que té un 
valor cultural i patrimonial a protegir. 
 
  Vist que segons l’art. 1 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, de Patrimoni Cultural 
Català, aquest està integrat per tots els béns mobles o immobles que pel seu valor històric, artístic, 
arquitectònic o arqueològic mereixen una protecció i una defensa especial, de manera que puguin 
ésser gaudits pels ciutadans i puguin ser transmesos en les millors condicions a les generacions 
futures. 
 
  Vist que d’acord amb l’article 17.2 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, de 
Patrimoni Cultural Català, la competència per a la declaració de béns culturals d’interès local 
correspon al Ple del Consell Comarcal, en els municipis de fins a cinc mil habitants i la declaració 
es portarà a terme mitjançant la tramitació prèvia de l’expedient administratiu corresponent en el 
que constarà l’informe favorable d’un tècnic en patrimoni cultural. 
 
  Atès que l’esmentada Llei no preveu un procediment específic i que, en aplicació 
entre d’altres de l’article 51 i ss. de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya, cal donar audiència als interessats. 
 

Vist la documentació i informe adjuntats a l’expedient tramès per part de 
l’Ajuntament de La Palma de Cervelló. 
 
  Vist l’informe emès pel Secretari del Consell Comarcal del Baix Llobregat de data 
12 de juliol de 2013, que s’incorpora a l’expedient, informant que de la documentació presentada 
per l’Ajuntament de La Palma de Cervelló, que inclou un informe emès pel tècnic, se’n desprèn 
que l’edifici compleix els requisits d’interès patrimonial i peculiaritat suficients per ser declarat bé 
d’interès local, sense necessitat de sol·licitar ulterior informe a un tècnic addicional.   
   

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

ACORDS 
 

  PRIMER.- Iniciar l’expedient per a la declaració com a bé cultural d’interès local de 
l’Esglèsia de Sant Joan del Pla, al municipi de La Palma de Cervelló, segons la delimitació i 
descripció que consten en la documentació gràfica i històrica incorporada a l’expedient, d’acord 
amb la Llei 9/1993, de 30 de setembre, de Patrimoni Cultural Català. 
   

SEGON.- Sotmetre a informació pública l’esmentat expedient per a la declaració 
com a bé cultural d’interès local de l’Esglèsia de Sant Joan del Pla, al municipi de La Palma de 
Cervelló, per mitjà de la publicació del corresponent edicte en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona per un termini de 30 dies a comptar des del dia següent a la seva publicació. A aquests 



efectes, la documentació que integra l’expedient restarà a exposició pública a la Secretaria 
d’aquest Consell Comarcal. 
 

TERCER.- Comunicar el present acord a l’Ajuntament de La Palma de Cervelló, 
perquè en tingui coneixement i als efectes.” 
 

Els presents aproven per unanimitat el present acord. 
 
12.- Donar suport a la Declaració a favor de la comarca del Baix Llobregat aprovada pel 
Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat. 

 
Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu: 
 
“Vist que el Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat és una associació que 

neix amb el compromís de promocionar la comarca i de cohesionar-la a través de la cultura i el 
coneixement, per això mai no ha estat indiferent als temes que configuren la realitat comarcal i ha 
intervingut de forma sistemàtica en els principals fòrums i debats que des de la ciutadania o des 
de les institucions s’han obert al Baix Llobregat; i que un dels seus valors ha estat i és fonamentar 
sistemàticament els seus posicionaments en l’argumentació raonada, en una visió integradora del 
territori i en un coneixement profund de la realitat comarcal passada i present en tots els àmbits 
del saber. 
 

Atès que, davant la presentació de l’Avantprojecte de Llei de Governs Locals de 
Catalunya per part del Govern de la Generalitat de Catalunya, el Centre d’Estudis Comarcals del 
Baix Llobregat vol manifestar públicament el seu posicionament en la Declaració a favor de la 
comarca del Baix Llobregat. 
 

Vist que és d’interès, segons consta en l’expedient, que aquest Consell Comarcal 
del Baix Llobregat es doni per assabentat de la Declaració a favor de la comarca del Baix 
Llobregat, aprovada pel Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat. 
 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Donar-se per assabentat de la Declaració a favor de la comarca del 
Baix Llobregat, aprovada pel Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat, que s’adjunta a 
l’expedient. 
 

SEGON.- Facultar a la Presidència d’aquesta entitat per a la signatura dels 
documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 

TERCER.- Comunicar el present acord al Centre d’Estudis Comarcals del Baix 
Llobregat, perquè en tingui coneixement i als efectes.” 
 
El Sr. President diu que caldria substituir el “donar suport” per “donar-se per assabentat” de la 
Declaració a favor de la comarca del Baix Llobregat, ja que és una declaració que va fer el Centre 
d’Estudis Comarcals, que en la seva majoria hi ha consens global i així es va determinar en el 
Consell d’Alcaldes, però hi ha alguna de les propostes que fa el Centre d’Estudis que fa que en tot 
cas ens donem per assabentats, però no donaríem suport com posava l’ordre del dia, no perquè 



no estiguem ni a favor ni en contra, sinó perquè aquest òrgan no ha de donar suport a aquesta 
declaració, més que donar-se per assabentat de la mateixa. 
 
13.- Aprovar una Moció en defensa de l’esport amateur català. 

 
Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu: 
 
“Atès que davant les actuacions inspectores de la Inspecció de Treball i Seguretat 

Social de l’Estat a les entitats esportives catalanes, actuacions que van adreçades no només a 
l’esport professional sinó que s’estenen a l’esport de base i amateur, està posant en risc la seva 
continuïtat. 

 
Vist que el sistema esportiu català se sustenta en gran part en l’esport de base, 

infants i joves que realitzen activitats esportives en horari no lectiu, i que aquestes activitats 
contribueixen a la seva formació personal i cívica, a l’educació en valors, a l’adquisició d’hàbits 
saludables, a la integració i a la cohesió social; pel que resulta, doncs, imprescindible conservar-lo 
i impulsar-lo.  
 

Vist que el paper dels entrenadors i monitors dels equips no professionals és 
transcendental per a la supervivència de l’esport no professional, en la mesura que la seva 
dedicació és en gran part altruista i desinteressada; i que a canvi de la seva dedicació i compromís 
més enllà del que són estrictament les hores d’entrenament, reben dels clubs una compensació 
econòmica que els hi permet també cobrir les despeses que els hi ocasiona. 
 

Atès que en l’àmbit esportiu i, concretament, en l’esport amateur, la relació entre 
les entitats esportives i  moltes de les persones que hi presten els seus serveis es veu com una 
relació de voluntariat donat que realitzen la seva tasca moguts més per la motivació, la passió i el 
compromís que no pas per l’obtenció d’un benefici econòmic personal; i que sense aquestes 
persones, moltes entitats serien inviables. 
 

Vist que de les actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social estan 
derivant actes de liquidació i d’infraccions per uns imports que per la majoria d’aquestes entitats 
esportives són del tot inassumibles, per la qual cosa es veuran obligades a desaparèixer, causant 
un dany de dimensions extraordinàries en el nostre sistema esportiu i, concretament, en  

 
Vista la proposta de manifest en defensa de l’esport amateur català de la 

Federació de Municipis de Catalunya. 
  
Per tot això, aquesta Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
PRIMER.- Sol·licitar al Govern espanyol ampliar la moratòria en les actuacions 

inspectores a les entitats esportives sense ànim de lucre en l’àmbit de l’esport no professional.  
 
SEGON.- Instar al Congrés de Diputats a adoptar els canvis legislatius necessaris 

a fi d’establir per aquest col·lectiu un règim especial de la Seguretat Social que contempli la seva 
singularitat. 
 



TERCER.- Comunicar el present acord a la Federació de Municipis de Catalunya i 
als ajuntaments de la comarca, així com al Consell Esportiu del Baix Llobregat, perquè en tinguin 
coneixement i als efectes.” 

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

membres presents dels grups comarcals del PSC, CIU, IC i ERC, i l’abstenció dels representants 
presents del grup comarcal del Partit Popular. 
 
14.- Moció del grup comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya, de suport al Pacte 
Nacional pel Dret a Decidir. 

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

 
“Vist que al llarg dels darrers mesos han estat múltiples i diverses les 

manifestacions del poble de Catalunya a favor de la necessitat d’exercir el dret a decidir, entès 
com a instrument per decidir quin és el futur polític que es vol per al poble de Catalunya.  
 

Vist que la manifestació de l’11 de setembre de 2012, la configuració del 
Parlament de Catalunya resultant de les eleccions celebrades el 25 de novembre de 2012, i tots 
els treballs parlamentaris i governamentals que s’han desenvolupat amb la finalitat de donar 
compliment al mandat majoritari expressat pel poble de Catalunya, acompanyat per diverses 
mostres de suport de la societat civil organitzada, en són alguns exemples.  
 

Atès que s’ha iniciat un procés de transició nacional pacífic, democràtic i que té 
com a objectiu celebrar una consulta sobre el futur polític de Catalunya i donar millors respostes a 
les dificultats que Catalunya pateix, a les moltes dificultats socials que requereixen una resposta 
des de l’estat del benestar que tan amenaçat està avui. 
 

Atès que en aquest camí que s’està traçant, el dia 6 de maig d’enguany es va 
celebrar una cimera de partits a la Generalitat de Catalunya sobre el dret a decidir i un dels 
resultats que se’n deriven és la constitució del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, la primera reunió 
del qual es va celebrar el passat 26 de juny al Parlament de Catalunya. L’acte va aplegar una 
quarantena d’entitats de la societat civil, inclosos els principals agents econòmics i socials del 
país, a més d’una àmplia majoria política.  
 

Vist que posteriorment, en compliment de l’acord del Parlament de Catalunya pel 
qual es va aprovar la creació de la comissió parlamentària d’estudi del dret a decidir, el 4 de juliol 
ha quedat constituïda aquesta comissió, amb la finalitat d’estudiar i impulsar les iniciatives 
polítiques i legislatives que ha d’adoptar el Parlament de Catalunya en relació amb el dret a decidir 
i les vies possibles per poder-lo exercir.  
 

Atès que ens trobem immersos, doncs, en un procés democràtic cabdal i 
extraordinari, que requereix aplegar els màxims suports; i que cal enfortir el procés que ha de 
culminar amb l’exercici del dret a decidir el futur polític del poble de Catalunya amb la implicació 
d’una majoria democràtica, social i ciutadana. 
 

Atès que amb aquest objectiu i convenciment, i per a tots els motius explicats 
anteriorment, el grup comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya proposa al Ple del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat l’adopció dels següents  
   



ACORDS 
 

PRIMER.- Manifestar l’adhesió del Consell Comarcal del baix Llobregat al Pacte 
Nacional pel Dret a Decidir, com a mostra de suport a l’exercici de la democràcia i a l’exercici del 
dret a decidir del poble de Catalunya, i inscriure la corporació al registre d’institucions adherides a 
l’esmentat Pacte, a la pàgina www.dretadecidir.cat   

 
SEGON.- Promoure l’adhesió de les entitats civils, culturals, econòmiques, 

socials, empresarials de la comarca al Pacte Nacional pel Dret a Decidir, amb la finalitat d’ampliar 
el suport de la societat civil al procés cap a l’exercici del dret a decidir.  
 

TERCER.- Comunicar el present acord a la Presidència del Parlament de 
Catalunya i a tots els grups amb representació en aquesta cambra, així com a la Presidència del 
Govern de la Generalitat de Catalunya, perquè en tinguin coneixement i als efectes.” 
 
El Sr. President dóna la paraula al Sr. Jordi Albert Caballero, portaveu del grup comarcal 
d’Esquerra República de Catalunya, que diu: 
 
Aquesta és una moció, segurament conseqüència d’una altra que ja es va aprovar en aquest  
Consell Comarcal, i que diguem-ne estem en el segon estadi, en un següent pas que és la 
formalització del Pacte nacional pel dret a decidir, amb la participació àmplia de moltes entitats i 
persones del nostre país, i que té com principal objectiu delimitar i organitzar la consulta, i que per 
tant es pugui  exercir aquest dret a decidir. 
Aquest Consell Comarcal en el seu moment es va posicionar a favor al dret a decidir i per tant  
avui traslladem com a grup comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya una moció per donar 
suport, i esperem que així sigui, a que el Pacte nacional pel dret a decidir, que la seva primera 
reunió es va celebrar el dia 26 de juny al Parlament de Catalunya, no només donar suport sinó a 
més demanar la incorporació, l’adhesió d’aquest Consell Comarcal a aquest pacte i que a més es 
fomenti la participació del tot el teixit associatiu de la comarca dins d’aquest pacte, un pacte ampli, 
un pacte que el que cerca és la màxima visibilització de l’exercici del dret a decidir, però sobretot 
el que cerca és que totes les veus siguin escoltades i que tothom pugui aportar la seva visió de 
com s’ha d’organitzar i com s’ha de treballar i com s’ha de difondre l’exercici del dret a decidir. 
Esperem rebre el suport de tots el grups comarcals. 
 
A continuació intervé el Sr. Luis Ortega, portaveu del grup comarcal del Partit Popular, que diu: 
 
Des del Partit Popular només referenciar que segur que aquest tema és vital i importantíssim per a 
molts grups polítics. Per nosaltres no ho és tant, pensem que hi ha temes prioritaris que no es 
tracten de manera correcta, com és la crisi, com és l’atur, com és també la problemàtica de la 
ciutadania en general i que el dia que ens deixem de mirar el melic per parlar de temes reals 
llavors aquell dia podreu comptar amb el nostre vot. 
 
Intervé el Sr. Ivan Arcas, Vice-president d’aquesta entitat i conseller del grup comarcal d’Iniciativa 
per Catalunya, que diu: 
 
Deia el company d’Esquerra Republicana que estem en un moment transcendent, en una  segona 
fase i jo penso que quan arriben aquests punts d’inflexió en els processos és quan la gent ha de 
fer reflexions i intentar valorar no tant el camí sinó l’objectiu, i en aquest sentit nosaltres com a 
Iniciativa evidentment donarem suport a aquesta moció, perquè conjuntament amb Esquerra i amb 
Convergència hem estat treballant perquè fos possible, però també voldríem afegir una reflexió i 



és que segurament en aquest moments els que hi pensem que l’objectiu final hauria de ser la 
independència del nostre país, que és Catalunya, hauríem de començar a plantejar-se com fem 
per sumar a tota la població amb el dret a decidir, i en aquest sentit, i aprofitant que estem en 
aquest moment d’inflexió, crec que hauríem de fer les forces politiques l’esforç de prendre 
decisions que en la mesura del possible sumin i no restin ciutadans i ciutadanes amb la proposta 
del dret a decidir. Per tant donarem suport a aquesta moció, esperem que entre tots tinguem 
capacitat per acabar buscant maneres de sumar i no de restar. 
 
El Sr. President dóna la paraula al Sr. Xavier Fonollosa, Vice-President d’aquesta entitat i 
conseller del grup comarcal de Convergència i Unió, que diu: 
 
La nostra posició des de Convergència i Unió no pot ser cap altra, entre d’altres coses perquè som 
coautors com a mínim del Pacte nacional sobre el dret a decidir, a subscriure plenament la moció 
que presenta el grup comarcal d’Esquerra Republicana, però també m‘agradaria adherir-me al que 
acaba de dir el meu company d’Iniciativa, amb el qual hi estic totalment d’acord, i per tant des de 
Convergència donarem suport a aquesta i totes aquelles mocions que parlin sobre el lícit i legítim 
dret a decidir del poble català. 
 
A continuació intervé la Sra. Maria Soler, portaveu del grup comarcal de PSC-CPM, que diu: 
 
En aquest cas nosaltres estem fent una cosa que no ens agrada massa fer-la, de fet no som 
massa  partidaris de presentar altres mocions, si no que precisament, en aquesta idea de sumar, 
que abans s’ha expressat des d’Iniciativa i també des de Convergència, el que ens hauria agradat 
és poder pactar un text en el qual tothom es sentis còmode i en el qual tothom hi estigues d’acord. 
I de fet, com hem fet sempre i altres vegades, el que hem intentat és pactar un text alternatiu, o fer 
una proposta una mica diferent on tothom precissament sumés i tothom s’hi sentis d’acord fins a 
l’últim minut abans d’aquest Ple, però això no ha estat possible de manera que fem ús d’una 
mesura que permet la llei, però que no ens acaba d’agradar, que és la de presentar una moció 
alternativa que tots vostès tenen i que l’han pogut llegir, i que entenc que desprès s’haurà de votar 
per urgència, etc, i m’imagino que haurà de ser al final, en el sentit de defensar el que nosaltres 
hem defensat sempre, el que tenim en el nostre programa electoral i en el que creiem fermament, 
que és el dret a decidir. Fins aquí, en el dret a decidir, en aquesta consulta legal, pactada, 
vinculant, que nosaltres defensem sempre i que hem defensat sempre i que ho continuem fent, 
però en canvi no ens acaba d’agradar la forma ni l’eina, que és aquest pacte nacional, no ens 
agrada, no en formem part, ho saben vostès molt bé, i per tant com que no en formem part perquè 
no ens agrada, doncs no podem estar d’acord amb aquesta moció; de manera que la votarem en 
contra, però en el benentès que defensem el dret a decidir, que hi estem d’acord, que ho portem 
en el nostre programa electoral i que a més a més presentem una moció alternativa, en la que 
precisament el que defensa és aquest dret a decidir del que en parlarem després posteriorment. 
 
El Sr. President dóna la paraula al Sr. Jordi Albert Caballero, portaveu del grup comarcal 
d’Esquerra República de Catalunya, que diu: 
 
Aquesta moció que s’ha presentat i que de fet s’està presentant a totes les administracions, també 
d’aquesta comarca, és una moció molt clara i és una moció per donar suport a una eina, que és el 
Pacte nacional pel dret a decidir, una eina que és oberta a tothom i qui no hi és és perquè no vol 
ser-hi. En aquest punt estic totalment d’acord en que l’objectiu el tenim marcat i el tenim definit, i 
es va veure mesos enrere quan en aquest plenari es va aprovar una resolució en favor del dret a 
decidir i de suport al dret a decidir, per tant aquí és on tots varem sumar-hi i, en efecte, és el 
moment de sumar-s’hi, i és el moment de treballar-hi i per això mateix necessitem propostes 



obertes, propostes on tothom s’hi adhereixi, propostes que, si és escaient, és important que 
puguin ser modificables internament, però perquè siguin modificables internament aquestes veus 
hi han de ser-hi, i tenim una eina, no podem anar creant diverses eines, no podem anar a estadis 
anteriors, ara treballar com estem fent dia a dia per convèncer a qui encara no està convençut, si 
es que queda algú, de que hem d’anar cap a l’exercici del dret a decidir, l’exercici democràtic, que 
d’altra banda aquest mateix exercici democràtic fa que estiguem avui asseguts aquí, en aquest 
plenari, doncs és el camí adequat. Nosaltres hem mantingut la moció per un únic i senzill motiu, 
perquè aquesta moció no té cap sentit si no és que reflexa el suport a una eina, que és el pacte 
nacional pel dret a decidir, una eina que estan ultilitzen moltes entitats, moltes persones i molts 
grups polítics, i per tant entenc que és una eina vàlida. Però el que no podem fer és començar a 
difuminar l’objectiu, el que hem de fer és caminar cap a un objectiu, però fer-ho plegats, i fer-ho 
amb les eines que ja tenim a l’abast, no anar-ne creant de noves. Perque crear-ne de noves l’únic 
que farà serà evitar la unitat cap a l’objectiu que tots tenim plantejat i que aquí s’ha dit obertament. 
En efecte, ja ho avanço, aquest grup comarcal donarà suport a la moció alternativa que ha 
presentat el grup socialista, entre d’altres coses hi dóna suport perquè no diu res de diferent del 
que vam aprovar en el plenari comarcal fa cosa d’uns mesos, per tant, como no diu res diferent, 
doncs aquest grup hi donarà suport i, ja ho avancem ara. Però fer retirar o intentar modificar una 
moció on el seu eix principal és el pacte nacional pel dret a decidir i refermar aquesta eina com 
l’eina on hi hem de tenir cabuda i on totes les veus hi han de participar, i ha de ser una eina plural i 
on tothom hi pugui dir la seva i qui no hi sigui és perquè no vol ser-hi, doncs fem una reflexió tots 
plegats sobre aquesta qüestió, i tant que l’hem de fer. 
Respecte a les paraules del grup comarcal del PP no entro a valorar-les perquè entrem sempre en 
un bucle, que és que ells consideren que estem venent fum i aquest grup comarcal considera que 
la solució és precisament la independència del nostre país. 
 

Els reunits rebutgen per majoria aquesta moció amb vots a favor dels membres 
presents dels grups comarcals de CIU, IC i ERC, i els vots en contra dels membres presents dels 
grups comarcals del PSC i del PP. El resultat de la votació és de 16 vots en contra i 14 a favor. 
 
15.- Moció del grup comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya, en defensa de 
l’Hospital de Viladecans i del servei sanitari públic de qualitat al Baix Llobregat. 

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

 
“Vist que l'actual context de crisi econòmica, agreujada en el cas català pel dèficit 

fiscal amb l’Estat, els reiterats incompliments pressupostaris del Govern vers la Generalitat i la no 
disposició d’eines pròpies per combatre-la, posa en perill l’estat del benestar que s’ha construït els 
darrers anys a Catalunya; un estat del benestar que ha contribuït al repartiment de la riquesa i que 
ha comportant grans avenços socials, tot i que encara és a mig fer en determinats aspectes.  
 

Atès que una de les potes fonamentals de l’estat del benestar és la sanitat 
pública; un sistema que tendeix a l’excel·lència malgrat la limitació de recursos i que garanteix que 
qualsevol ciutadà o ciutadana rebrà l’atenció que necessita. 
 

Atès que diferents sectors econòmics i polítics volen aprofitar l'excusa de la greu 
crisi que patim per desmantellar i privatitzar el sistema de salut públic; i que des d'Esquerra 
Republicana som defensors dels serveis públics com a eina necessària per a una societat on 
tothom disposi d’igualtat d’oportunitats. Per això, treballem intensament des de tots els àmbits on 
som presents perquè el model català de salut resisteixi les batzegades que rep, per tal que quan 



siguem independents i disposem de tots els recursos que generem puguem enfortir-lo, ampliar-lo i 
ser-ne un referent mundial. 
 

Vist que en tot aquest context, la comarca del Baix Llobregat i l’Hospitalet han de 
modificar els seus serveis sanitaris per tal que siguin el màxim d’eficients i d’accessibles, i que la 
qualitat del servei sigui màxima amb els recursos econòmics que d’ara disposa la Generalitat de 
Catalunya. 
 

Atès que el mes de juny el Departament de Salut va informar mitjançant un 
comunicat penjat a la web del Govern que vol mantenir l'Hospital de Viladecans com a centre 
"general bàsic de referència per a les poblacions de Viladecans, Castelldefels, Gavà, Sant Climent 
de Llobregat i Begues (200.000hab.), tal i com ha estat des de la seva posada en funcionament"; i 
que aquesta informació ha aixecat de nou el desconcert dels alcaldes, treballadors del centre, les 
entitats socials i els sindicats del territori. Aquests consideren que no aclareix el futur del centre i 
és contradictori el fet de ser un hospital bàsic i mantenir l’activitat i funcions actuals, que el situen 
com a centre de referència. 
 

Vist que l’actual Hospital de Viladecans és un centre de nivell II, és a dir, un 
hospital d’aguts preparat per a intervencions moderadament complexes, i que el projecte 
d’ampliació existent preveu reforçar aquesta modalitat d’hospitalització de pacients en fase aguda 
de malaltia, amb un centre d’hemodiàlisi, una important ampliació en l’oferta de prestacions, i fins i 
tot 18 llits d’UCI previstos; i que hi ha la temença que es vulgui convertir en un hospital lleuger, és 
a dir, un gran ambulatori que només presti serveis de consultes externes, hospital de dia, 
urgències, realització de proves complementàries i cirurgia ambulatòria. 
 

Per tot això, el grup comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya proposa al 
Ple l’adopció dels següents 
  

ACORDS 
 

PRIMER.- Demanar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que 
el mapa sanitari i l’oferta de serveis de primària, especialitzada i hospitalària a la comarca del Baix 
Llobregat s’acordi de forma consensuada amb tots els agents implicats a partir del diàleg lleial. 
Especialment amb els Ajuntaments, els professionals de la salut i les persones usuàries; amb els 
criteris de qualitat, eficiència, accessibilitat del servei per a les persones usuàries i no precarització 
dels llocs de treball i amb l’objectiu de revertir les retallades efectuades i continuar les inversions 
aturades per raons pressupostàries de manera immediata quan millorin les condicions financeres 
de la Generalitat, prioritzant l’atenció sanitària als barris que encara no disposen dels centres de 
salut que els hi corresponen, per davant de la construcció de nous equipaments en espais no 
habitats subjectes a operacions urbanístiques aturades. 
 

SEGON.- Demanar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que 
es mantinguin les funcions i les categories dels hospitals del Baix Llobregat, de manera que la 
redistribució de tasques que planifiqui el Govern de Catalunya per fer el conjunt més eficient no 
signifiqui trencar bons equips de professionals especialitzats i necessaris per a la població coberta. 
I en cap cas es desmantellin les infraestructures existents i necessàries a la comarca ni es 
privatitzi cap servei. 
 



TERCER.- Mantenir dins de la programació el projecte d’ampliació de l’Hospital de 
Viladecans tal com es va redactar i estava previst l’any 2008, sense cap canvi substancial que 
suposi la transformació del centre en un hospital lleuger. 
 

QUART.- Prioritzar la construcció de l’ampliació de l’Hospital de Viladecans tan 
aviat com les disponibilitats pressupostàries ho permetin. 
 

CINQUÈ.- Valorar l’adequació de la plantilla de l’Hospital de Viladecans a la 
demanda assistencial existent i establir mesures immediates per reduir els temps i les llistes 
d’espera reals. 
 

SISÈ.- Donar suport al manifest elaborat per La Plataforma en defensa de 
l’Hospital de Viladecans, formada per treballadors i representants  veïnals. 
 

SETÈ.- Donar trasllat del present acord al Departament de Salut del Govern de la 
Generalitat de Catalunya, als ajuntaments de la comarca, a l’equip directiu de l’Hospital de 
Viladecans, així com als grups polítics amb representació al Parlament de Catalunya, perquè en 
tinguin coneixement i als efectes.” 
 
El Sr. President dóna la paraula al Sr. Jordi Albert Caballero, portaveu del grup comarcal 
d’Esquerra República de Catalunya, que diu: 
 
Aquesta és una moció que vam presentar també en la línia de defensa del nostre sistema públic 
de sanitat, en la línia de defensa del mapa comarcal del nostre sistema públic de sanitat, però que 
veient, i de fet som plenament conscients en aquesta darrera setmana, hi han hagut diverses 
mobilitzacions precisament en les cinc poblacions directament afectades per l’afectació directa que 
té l’Hospital de Viladecans i les retallades que està patint, i tenint en compte que aquestes 
mobilitzacions són de caràcter unitari i en la qual nosaltres activament en formem part, doncs hem 
decidit retirar aquesta moció de l’ordre del dia i esperar que es presenti la moció que espero i 
segurament serà així, ja hi conto de que en el proper plenari tindrem la moció que s’està preparant 
sobre aquesta qüestió que té un ampli suport unitari i, reitero, nosaltres en formem part. La única 
voluntat que tenim és exactament la mateixa que molts altres grups d’aquesta cambra i sobretot la 
gran part de la societat civil, per no dir tota, que és que l’Hospital de Viladecans continuï formant 
part de l’àrea bàsica, que continuï sent un hospital important i que no ens l’alleugereixin, perquè 
ens entenguem, però si que vull fer una reflexió important, que hem de tenir també consciència de 
comarca i també hem de tenir consciència de que hi ha un mapa comarcal a nivell sanitari i que 
hem de reivindicar tots els espais que siguin necessaris i també doncs aquí entra la reivindicació a 
les poblacions del nord, que tenen com a referència l’Hospital de Sant Joan de Déu de Martorell, 
que és un hospital que sabem tots que també necessita un impuls important, i per tant, igual que 
en el seu moment ho varem argumentar amb una moció que es va presentar, reiterem aquesta 
visió de caire comarcal que darrerament estem posant sobre la taula molt sovint.   
    
Pren la paraula el Sr. President que diu: 
 
Quedaria retirada la moció. No obstant, no tingui cap dubte el conseller que donem suport a totes 
les reivindicacions comarcals, així al fòrum que vam fer també al nord per al tema dels espais 
sanitaris i el motiu del Consell Comarcal és precisament vetllar perquè aquest pacte al que vam 
arribar des d’una perspectiva de les inversions sanitàries necessàries es mantingui, sense cap 
mena de dubte. 
 



16.- Moció del grup comarcal del Partido Popular, per reclamar la modificació de l’itinerari 
del transport públic per accedir a l’Hospital Universitari de Bellvitge. 

 
Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu: 
 
“Atès que és indubtable la gran afluència d’usuaris de la Comarca del Baix 

Llobregat que, requerint de la més alta tecnologia, han de desplaçar-se a l’Hospital de Bellvitge, 
així com a l’Institut Oncològic Duran i Reynals. 

 
Atès que, no obstant i malgrat aquesta evidència, els accessos en transport públic 

així com l’ubicació de la parada de l’autobús, tal i com certifiquen usuaris, treballadors, sindicats 
del HUB i cossos policials, és actualment un camí no asfaltat, sense cap tipus d’iluminació, que a 
més a més obliga a creuar un pas subterrani, que no s’adeqüen a les necessitats de seguretat i 
salubritat dels seus usuaris. 

 
Per tot això, el grup comarcal del Partit Popular proposa al Ple l’adopció dels 

següents 
   

ACORDS 
 

PRIMER.- Exigir a l’Àrea Metropolitana de Barcelona rectificar l’ubicació de la 
parada de l’autobús que utilitzen els que venen del Baix Llobregat, traslladant-la a una altra 
ubicació més segura, sense que això impliqui un augment excessiu del temps de viatge. 

  
SEGON.- Instar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 

Catalunya i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en la mesura de les seves competències, a 
adoptar les mesures necessàries per a endreçar l’entorn, habilitant un camí segur i ben il·luminat, 
que millori la percepció i les garanties de seguretat de les persones que accedeixen a l’Hospital 
Oncològic des de l’Hospital de Bellvitge, o en transport públic.  

 

TERCER.- Comunicar el present acord al Departament de Territori i Sostenibilitat 
de la Generalitat de Catalunya, al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, a les seccions sindicals de l’Hospital de Bellvitge i a la Junta de 
personal de l’Hospital de Bellvitge, així com a l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, perquè en 
tinguin coneixement i als efectes.” 

 
El Sr. President dóna la paraula al Sr. Luis Ortega, portaveu del grup comarcal del Partit Popular, 
que diu: 
 
La nostra moció el que pretén, i segur que estareu tots d’acord, és dignificar i humanitzar encara 
més els mitjans de transport que arriben a l’Hospital de Bellvitge com l’entorn de les parades 
d’autobús que ja existeixen siguin dignes i més segures. Tenim el túnel que accedeix des de 
Bellvitge cap al Duran i Reynals, que allò és un túnel que fa por passejar. Llavors tots hem llegit la 
moció i demanem el vostre suport, tal i com es va demanar en Junta de Portaveus. 

 
Intervé el Sr. Jordi Albert Caballero, portaveu del grup comarcal d’Esquerra República de 
Catalunya, que diu: 

 



Be, nosaltres ja ho varem explicitar en Junta de Portaveus de que aquesta moció hauria de tenir 
algunes modificacions, som conscients de que hi ha hagut algun grup que les ha proposat. 
Nosaltres també volem aprofitar ara per fer aportacions i, si fossin escaients, doncs que fossin 
recollides. La primera seria el demanar ara en el primer acord una delimitació o deixar de parlar 
d’un augment excessiu del temps de viatge, això queda molt obert i caldria entrar en una 
delimitació més pertinent o, si més no, canviar el redactat d’aquest punt i dir que sigui la pròpia 
Àrea Metropolitana la que faci la proposta i entri en estudi, que ho treballi. 
En el segon ens deixem un dels actors principals, que és l’Ajuntament de l’Hospitalet. Estem 
parlant d’una zona que té tres àmbits competencials, el primer àmbit competencial és l’Ajuntament 
de l’Hospitalet, també l’Àrea Metropolitana té el seu àmbit competencial i el tercer àmbit 
competencial que és la pròpia Generalitat de Catalunya, el Departament de Territori i Sostenibilitat. 
Per tant, seria important que l’Ajuntament de l’Hospitalet sortís en aquest segon punt i, per tant 
que fos un dels actors importants dins del tercer punt, que també lògicament s’hauria d’incloure, 
perquè si el fem participar i li estem dient que hagi de fer unes inversions, doncs el mínim és que li 
notifiquem que li demanem fer aquestes inversions en aquest tercer punt. 
Però volem posar sobre la taula un altre element, i també ens agradaria que això fos reconegut, i 
és que aquí, en aquest plenari, s’han presentat diverses mocions, diverses resolucions en defensa 
de les infraestructures; hem vist com ara el Vice-president Jordi Milà, el Vice-president de 
Mobilitat, ha presentat un catàleg molt extens d’infraestructures inacabades en la nostra comarca i 
que són infraestructures que necessiten una inversió important i que aquesta inversió depèn dels 
governs de Madrid, uns governs que han estat de diversos colors i que mai han tingut un tracte 
adequat, ni un tracte pertinent per la nostra comarca. I per tant ens agradaria que també 
s’enfoqués dins d’aquesta moció aquest dèficit, el dèficit d’inversió per part dels diferents governs 
de l’estat en la nostra comarca, perquè aquí sembla com si aquesta responsabilitat només recaigui 
contra l’Àrea Metropolitana, l’Ajuntament i també lògicament la Generalitat de Catalunya. I per tant 
ens falta un quart actor, un quart actor que lògicament no té competències en aquest àmbit 
concret però que si cal reivindicar que a nivell d’infraestructures hi té molt a dir, i per tant doncs 
ens agradaria veure reflexat aquest fet en aquesta moció, i demanem al grup comarcal del PP que 
així ho faci. Gràcies. 
 
El Sr. President dóna la paraula al Sr. Xavier Fonollosa, Vice-President d’aquesta entitat i 
conseller del grup comarcal de Convergència i Unió, que diu: 

 
Be nosaltres en principi donarem suport a aquesta moció, trobem que té tot el sentit del món o al 
menys la voluntat del grup comarcal Popular, doncs jo crec que està ben enfocada, tot i que jo 
crec que hi ha algun error, tal i com ha indicat el company d’Esquerra Republicana. Entre altres 
coses perquè no s’esmenta per enlloc, si que en el primer acord de la part dispositiva si que ho 
diuen però no així a l’hora de demanar-ho, doncs que l’Autoritat del Transport Metropolità és la 
que té les competències i no pas el Departament de Territori i Sostenibilitat. De tota manera, a 
banda d’això que pot ser doncs un tema competencial, el que demanen és cert, a més a més ho 
coneixem i no està ben resolt, així que una moció en aquest sentit tindrà sempre el nostre 
recolzament.   

 
A continuació intervé el Sr. Ivan Arcas, Vice-president d’aquesta entitat i conseller del grup 
comarcal d’Iniciativa per Catalunya, que diu: 
 
Be, nosaltres donarem suport a aquesta moció, tot i que reconeixem que estem una miqueta 
descol·locats per un parell de coses. En primer lloc, perquè aquesta moció jo penso que és 
aprofitar allò que, és el Pisuerga, no?, el que passa per Valladolid, i parlem de Bellvitge, que no 
està al Baix Llobregat, que és comarca del Barcelonès i que a més a més a nivell comarcal no en 



tenim cap competència, i parlem del mapa sanitari dient que Bellvitge és hospital de referència 
quan Bellvitge és hospital de referència d’àmbit nacional, però el comarcal no acaba d’estar 
funcionant al cent per cent perquè no ens acaben de portar els diners, diners que no venen de 
Madrid, que haurien de venir de la Plaça de Sant Jaume; per tant és una moció que està bé, ara 
anem a parlar d’arreglar els autobusos, la parada d’autobusos de Bellvitge, però hi ha coses que 
ens confonen una mica, de la mateixa manera que també ens confon en el sentit que estic segur 
que aquestes inversions, absolutament necessàries, perquè qui ha estat usuari d’aquesta parada, 
és una parada força dolenta, força inadequada, una inversió en condicions afectaria a 
infraestructures que no són segurament d’àmbit local, perquè estem parlant de fer inversions a 
l’autovia com a mínim per a poder-ho endreçar. Per tant, votem a favor d’aquesta moció, esperem 
que això no sigui un brindis al cel i a veure com podem articular això de manera que es converteixi 
en la millora d’aquesta parada. Tanmateix la gent d’Hospitalet que sàpiguen que des del Consell 
Comarcal som solidaris i intentarem donar’ls-hi ajuda perquè arreglin aquest problema.    
 
Intervé la Sra. Maria Soler, portaveu del grup comarcal de PSC-CPM, que diu: 
 
Nosaltres compartim aquesta estupefacció, sobretot a l’hora de llegir una moció que ens semblava 
que en un Ple no és el lloc on dirimir la ubicació d’una marquesina, però en tot cas, atès que 
l’objectiu final és positiu i ha de millorar i revertir en un millor servei pels ciutadans i les ciutadanes, 
entendrem que fins i tot en un Ple es pugui discutir la ubicació d’una marquesina. També ens 
sembla d’estupefacció el fet que es parli aquí d’una infraestructura que podria millorar quan en 
canvi abans s’ha fet un llistat, ja no només pel túnel d’Abrera sinó per una gran quantitat 
d’infraestructures a les quals si vota en contra o s’absté, i per tant potser caldria fer una mica de 
mirada pròpia a casa de cadascú per veure quins deures fa, quins no fa i quins té encara pendents 
de fer, i fins i tot d’aprovar. Per tant evidentment és positiu, evidentment millorarà el servei, 
evidentment afecta a persones en situació de salut molt complicada, tant si van a Bellvitge com si 
van a l’Oncològic, tant si van a tractaments de salut com si van de visita, és igual; per tant, i 
malgrat l’estupefacció, també nosaltres ens hi posicionarem a favor. 
 
El Sr. President dóna la paraula al Sr. Luis Ortega, portaveu del grup comarcal del Partit Popular, 
comentant-li que ha de respondre primer a les incorporacions que el grup d’Esquerra Republicana 
vol fer, sobretot perquè el conjunt del plenari sàpiga quina declaració acabarem votant a favor, que 
diu: 
 
Be, és un tema de molt negociar ara mateix perquè clar volem que s’aprovi. Reconeixem vàries 
coses, una que el grup comarcal del Partit Popular estem per les grans coses i les petites coses, i 
això és una petita cosa i també estem per això; llavors al portaveu d’Esquerra Republicana dir-li 
que si, que efectivament a la Junta de Portaveus va ser l’únic que va expressar opinió i dir-li que 
si, que evidentment que l’Àrea Metropolitana té molt, tot a dir, faltaria més, ja ho estem estudiant,  
ja estem treballant i és d’agrair el tema i ho recollim, faltaria més. 
Després a l’altre tema que també ho va citar el portaveu d’Esquerra, el tema de comunicar, formar 
part i implicar a l’Hospitalet és importantíssim. El que si que sabem és  que si al Consell Comarcal 
estem d’acord ja tenim molt guanyat i és que trenta municipis del Baix Llobregat estem d’acord 
perquè s’animi més l’Ajuntament de l’Hospitalet a fer-ho. Tinguem en compte que l’Hospital de 
Bellvitge és igual que Moisés Brogi, igual que el de Martorell, són de referència, i el de Bellvitge és 
de referència a nivell d’Hospitalet, de Barcelona i sobretot comarcal, de molta referència, pel qual 
tenim molt a dir nosaltres el Baix Llobregat.  
I en quant a l’altre tema d’implicar el dèficit del transport, també involucrar a Madrid, jo em 
quedaria més a prop, estem aquí al Baix Llobregat, estem a Catalunya, pensem que “no ha lugar” 
a aquest tràmit, a aquesta invocació. I acceptem el tema de l’Àrea Metropolitana, acceptem el 



tema de donar suport, de donar també complicitat a Hospitalet, però no acceptem el tema 
d’involucrar a Madrid en aquest sentit. 
 
Pren la paraula el Sr. President que diu: 
 
Llavors el text definitiu, ara us donaré la paraula, però perquè aclarim la declaració política que 
anem a posicionar-nos incorporaria lo de l’Ajuntament de l’Hospitalet i l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. 
 
Intervé el Sr. Jordi Albert Caballero, portaveu del grup comarcal d’Esquerra República de 
Catalunya, que diu: 
 
Be, el nostre posicionament des d’un principi sempre és el mateix, que és un vot favorable, és a 
dir, nosaltres lògicament no ens podem oposar a una qüestió que és de calaix. En aquest sentit 
doncs agraïm que el grup comarcal del Partit Popular hagi acceptat dues de les tres propostes que 
ha fet aquest grup comarcal, i la tercera proposta com a mínim el que volem fer és deixar ben 
palès que quan ens posem a reivindicar ho hem de fer com pertoca i en tots els àmbits on pertoca, 
si no segurament no estarem fent be la feina, perquè només veurem aquella part que volem veure 
i em sembla que el mapa és molt més ampli. 
 

Els presents aproven per unanimitat el present acord. 
 
17.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits 5/2013. 

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

 
“Vist el comunicat de l’Agència de Residus de Catalunya, en relació als recursos 

econòmics disponibles per import de 18.709,87€ per a la realització de campanyes de comunicació en 
el marc dels convenis de col.laboració amb Ecovidrio i  Ecoembes que tenen com a termini màxim de 
presentació de les factures de la campanya el 31 de desembre de 2013. 
 

Vist l’acord de la Junta de Govern d’aquest Consell Comarcal de data 17 de juny que 
aprova la quota d’inscripció de les VII jornades de Patrimoni  amb una previsió d’ingressos per import 
de 600,00€ destinats a finançar les despeses derivades de l’organització de la jornada. 
 

Vist el Decret de Presidència de la Diputació de Barcelona que resolt aprovar la 
concessió de subvencions dineràries per als 11 Consells Comarcals de la demarcació de Barcelona 
per a la gestió dels serveis de Transport Escolar No Obligatori en benefici dels municipis per al curs 
escolar 2012-2013, conforme als costos que suposa el servei per a cada Consell Comarcal i que en el 
cas del Consell Comarcal del Baix Llobregat suposa una aportació de 926.900,00€. 
 

Vist que en la proposta d’addenda per al curs 2012-13 del conveni signat entre la 
Generalitat de Catalunya i aquest Consell Comarcal pel finançament  de les competències delegades 
relatives a la gestió del servei escolar de transport, la gestió del servei escolar de menjador, i altres 
prestacions en matèria d’ensenyament  es redueix l’aportació de la Generalitat de Catalunya per al 
transport escolar no obligatori en la mateixa quantia que aporta la Diputació de Barcelona per aquest 
concepte. 
 

Vist l’acord de la Junta de Govern d’aquest Consell Comarcal de data 8 de juliol 
d’enguany que aprova  la subscripció d’un conveni de col·laboració amb els ajuntaments de la 



comarca per a la definició de l’estratègia del Baix Llobregat en el marc de les estratègics RIS3 i que 
preveu una aportació dels ajuntaments de 60.000€ per contractar els serveis d’assessorament i 
d’assistència tècnica, que doni suport a la definició de l’estratègia comarcal. 
 

Vist el protocol addicional de concreció per al 2013 del Contracte programa per a la 
coordinació i la col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i el Consell Comarcal 
del Baix Llobregat, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i 
polítiques d’igualtat, subscrits l’any 2012, que preveu una aportació de 50.000,00€ per al programa 
d’inclusió social i 36.649,00€ al programa d’acollida i integració de persones estrangeres immigrades i 
vist l’informe del tècnic en relació a la necessitat d’habilitar sendes partides de 36.300,00€ i 10.000,00 
per contractar serveis externs necessaris pel desenvolupament del programa. 
 

Vist l’acord de la Junta de Govern d’aquest Consell Comarcal que aprovar acceptar 
l’ajut Millora de competitivitat d’empreses de productes alimentaris locals i de qualitat /Fons de 
prestació per a diverses actuacions en l’àmbit  de la Xarxa de productes de la terra, atorgat per la 
Diputació de Barcelona dins del catàleg 2013 del Pla de concertació Xarxa de governs locals 2012-
2015 per import de 26.603,00€ i vist l’informe del tècnic responsable en relació a la necessitat 
d’habilitar una partida de 14.482€ destinada a subscriure un conveni amb el Consorci del Parc Agrari 
del Baix Llobregat per desenvolupar part de les activitats previstes. 
 

Vistos els reintegraments d’exercicis tancats per import de 20.613,40€ i 4.444,48€ 
corresponents respectivament,  a baixes d’ajuts de menjador de caràcter obligatori per alumnes 
escolaritzats en centres concertats d’educació especials i  ajuts individuals de menjador del curs 
2011/2012 i vist l’informe de la coordinadora de l’àrea d’ensenyament en relació a la proposta de 
modificació de crèdits en el sentit d’habilitar crèdits per import de 138.057,88€ per ajuts de menjador 
escolar certificats pels ajuntaments relatius al curs 2012-2013 finançats per els reintegraments 
d’exercicis tancats esmentats  i per transferència de crèdit de la partida 324 48110. 
 

Vist que s’han de transferir crèdits entre diverses partides del pressupost del Consell 
Comarcal per tal de adaptar el pressupost a les noves previsions.  
     

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 del Consell Comarcal  
 

Vist l’informe de l’Interventor Accidental 
 

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

ACORDS 
  

PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits 5/2013 de crèdits 
generats per compromisos d’ingressos i transferència de crèdits entre partides de la mateixa àrea 
de despesa, d’acord al que s’estableix a 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, d’acord al següent 
detall: 
 



1. CRÈDITS GENERATS    
     
DESPESES  Crèdit inicial Altes  Crèdit final 
     
162 22602 Campanya comunicació Junta de Residus 0,00 18.709,87 18.709,87 
332 22706 VII Jornades del patrimoni 0,00 600,00 600,00 
241 22706 Estudis i treballs tècnics RIS3 0,00 60.000,00 60.000,00 
231 22706 Taula de serveis socials 0,00 36.300,00 36.300,00 
231 22707 Immigració acollida 0,00 6.649,00 6.649,00 
410 46701 Consorci del Parc Agrari 0,00 14.482,00 14.482,00 
324 46200 Ajuntaments – ajuts ensenyament 2012/13 0,00 25.057,88 25.057,88 
 Total despeses 0,00 161.798,75 161.798,75 
INGRESSOS Crèdit inicial Altes  Crèdit final 
     
36002 Campanya comunicació Junta de Residus 0,00 18.709,87 18.709,87 
34902 Preu públic VII Jornades del patrimoni 0,00 600,00 600,00 
46209 Ajuntaments RIS3 0,00 60.000,00 60.000,00 
45005 Generalitat immigració 30.000,00 6.649,00 36.649,00 
45003 Generalitat inclusió social 0,00 36.300,00 36.300,00 
46112 Diputació Productes Hortofruticoles 31.417,94 14.482,00 45.899,94 
38901 Reintegrament exercicis tancats- enseny 0,00 25.057,88 25.057,88 
45031 Generalitat ensenyament  7.300.000,00 -926.900,00 6.373.100,00 
46103 Diputació – transport  NO 0,00 926.900,00 926.900,00 
 Total ingressos 7.361.417,94 161.798,75 7.523.216,69 
 
2. TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS     
      
DESPESES  Crèdit inicial Altes Baixes Crèdit final 
231 62300 Maquinari i intal.lacions EAIA 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 
231 62500 Mobiliari EAIA 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 
920 63500 Mobiliari 5.000,00 0,00 4.000,00 1.000,00 
912 10000 Retribucions òrgans de govern 216.409,02 5.500,00 0,00 221.909,02 
920 13000 Retribucions bàsiques 844.929,78 0,00 5.500,00 839.429,78 
231 46200 Ajuntaments immigració 51.348,78 0,00 3.351,00 47.997,78 
231 22707 Immigració acollida 6.649,00 3.351,00 0,00 10.000,00 
920 48906 Consorci de Turisme 35.000,00 0,00 54,00 34.946,00 
920 48908 Associació Catalana de Munic. 1.500,00 54,00 0,00 1.554,00 
324 48110 Ajuts individuals curs 2012/13 3.928.795,54 0,00 113.000,00 3.815.795,54 

324 46200 
Ajuntaments – ajuts 
ensenyament 2012/13 25.057,88 

 
113.000,00 0,00 138.057,88 

 Total despeses 5.118.690 129.905 129.905 5.118.690 
 

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.” 
 
El Sr. President dóna la paraula al Sr. Luis Ortega, portaveu del grup comarcal del Partit Popular, 
que diu: 
 



Simplement perquè quedi justificat el nostre posicionament. El grup comarcal del Partit Popular no 
forma part de l’equip de govern, amb el que tampoc forma part de les seves decisions. 
Evidentment votarem que no. 
 

Els presents aproven per majoria el present acord amb el vot a favor dels 
membres presents dels grups comarcals del PSC, IC, CIU i ERC, i el vot en contra dels 
representants presents dels grups comarcals del Partit Popular. 
 
18.- Precs i preguntes. 
 
El Sr. President dóna la paraula a la Sra. Mª José Díaz, consellera del grup comarcal del Partit 
Popular, que diu: 
 
Un ruego, señor Presidente. Todos conocemos el Manifiesto ciudadano en defensa del Hospital de 
Viladecans al que se han adherido, entre otros, los cinco ayuntamientos de las poblaciones 
afectadas. Nuestro Pleno es cada dos meses y el problema está candente ahora mismo, por lo 
que rogaríamos que, estando seguros que todos apoyamos dicho manifiesto, rogamos que se 
haga público el apoyo de este Pleno al mismo. Muchísimas gracias. 
 
Pren la paraula el Sr. President que diu: 
 
El que farem és fer les consultes als portaveus perquè el Ple no li podrà donar recolzament perquè 
no s’ha presentat, en aquest cas podrem utilitzar la Junta de Govern per donar aquest 
recolzament, no obstant si que farem la consulta al conjunt de portaveus perquè sigui el més 
unànime possible. Dit això, en el proper Ple podrem presentar aquesta declaració unànime dels 
ajuntaments i dels agents socials que estan treballant aquesta qüestió.  
 
 
Tot seguit, es dóna compte de l’existència d’un punt que, no essent inclòs a l’ordre del dia, seria 
convenient de tractar per la seva urgència, per la qual cosa s’acorda, per majoria absoluta amb el 
vot a favor dels membres presents dels grups comarcals del PSC, CIU, IC i ERC, i el vot en contra 
dels representants presents del grup comarcal del Partit Popular, declarar-lo d’urgència, de 
conformitat amb el que disposa l’article 51 del Reial Decret Legislatiu 781/86, de 18 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de les Disposicions Legals vigents en matèria de Règim Local, i es 
passa a tractar el següent assumpte: 
 
19.- Moció del grup comarcal del PSC-CPM,  sobre el dret a decidir. 

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

 
“Atès que al llarg dels darrers mesos han estat múltiples i diverses les 

manifestacions del poble de Catalunya a favor de la necessitat d’exercir el dret a decidir, entès 
com a instrument per decidir quin és el futur polític que es vol per al poble de Catalunya.  
 

Vist que en aquest context, el Parlament de Catalunya ha acordat que el poble de 
Catalunya té, per raons de legitimitat democràtica, caràcter de subjecte polític, i ha de poder 
exercir el seu dret a decidir, de forma acordada entre els governs català i espanyol i en el marc de 
la legalitat, a través d’un referèndum en el qual es plantegi una pregunta clara a la qual s’hagi de 
respondre de forma inequívoca. 
 



Vist que el procés de l’exercici del dret a decidir serà, en qualsevol cas, 
escrupolosament democràtic, garantint la pluralitat d’opcions i el respecte a totes elles, i per tant a 
través de la deliberació i el diàleg en el si de la societat catalana. L'objectiu ha de ser que el 
pronunciament que en resulti sigui l’expressió plenament lliure i veritablement majoritària de la 
voluntat popular, i això requereix establir els acords socials i polítics més sòlids possibles per fer 
possible la consulta, que el resultat sigui també el més legítim possible. 
 

Atès que en aquest sentit es facilitaran totes les eines necessàries perquè el 
conjunt de la població catalana tingui tota la informació i el coneixement precís per a l’exercici del 
dret a decidir i es promogui la seva participació en el procés. Aquesta funció implicarà 
especialment el conjunt de les institucions del país i els mitjans de comunicació públics. 
 

Vist que és per aquests motius que el grup socialista del Consell Comarcal del 
Baix Llobregat proposa al Ple d’aquesta entitat l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Manifestar el suport del Consell Comarcal del Baix Llobregat a la 
realització d’una consulta a la ciutadania catalana per decidir sobre el seu futur. 
 

SEGON.- Instar el M.H. President de la Generalitat de Catalunya a acordar amb el 
Govern d’Espanya la realització d’una consulta a Catalunya en la qual el poble català exerceixi el 
seu dret a decidir. 
 

TERCER.- Comunicar el present acord a la Presidència del Parlament de 
Catalunya i a tots els grups amb representació en aquesta cambra, així com a la Presidència del 
Govern de la Generalitat de Catalunya, perquè en tinguin coneixement i als efectes.” 
 
El Sr. President dóna la paraula a la Sra. Maria Soler, portaveu del grup comarcal de PSC-CPM, 
que diu: 
 
Ja molt breument, perquè alguns dels motius i les motivacions ja s’han explicat anteriorment, per 
tant poca cosa podem afegir al que ja hem dit. Es tracta d’un fet que no ens acaba massa 
d’agradar, presentem una moció alternativa a una moció ja votada, que ens situava a nosaltres en 
una votació en negatiu i el que pretenem és una moció de confluència i de suma. Aquest objectiu 
compartit que sé que tenim la majoria de grups que formem aquest Consell Comarcal de defensa 
del dret a decidir, sempre i quan aquesta defensa del dret a decidir sigui legal, pactada, vinculant; 
aquest és una mica l’element que fonamenta aquesta moció. I jo em quedaria amb el punt primer 
quan diu “Manifestar el suport del Consell Comarcal del Baix Llobregat a la realització d’una 
consulta a la ciutadania catalana per decidir sobre el seu futur”, crec que és la base de 
confluència, el punt de trobada de molts dels que estem avui aquí, de molts dels partits i com a 
element de confluència, de sumatori i d’anar tots amb un objectiu clar que és el del dret a decidir, 
per això presentem aquesta moció, que s’entén com d’una moció d’urgència o afegida a la moció 
anterior que des d’Esquerra Republicana s’havia presentat anteriorment. 
 
Intervé el Sr. Luis Ortega, portaveu del grup comarcal del Partit Popular, que diu: 
 
Més que res per justificar la nostra negativa a la urgència. Considerem que si acabem de votar 
una moció d’Esquerra Republicana i hem argumentat el no, considerem també de que podíeu 
haver-us posat d’acord d’alguna manera, si es que hagués sigut possible, els dos partits per poder 
consensuar una única moció i evidentment com que pensem, a més a més de que nosaltres som 



constitucionalistes, i pensem que hi han prioritats, com hem argumentat abans, pensem que “no 
ha lugar” a la urgència, per això evidentment hem votat que no a la urgència i votarem no a la 
moció. 
 
A continuació intervé el Sr. Jordi Albert Caballero, portaveu del grup comarcal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, que diu: 
 
Be, ja ho hem dit anteriorment, aquesta és una moció reactiva, en qualsevol cas una moció que no 
diu res diferent del que ja hem aprovat anteriorment en aquest plenari, per tant aquest grup 
comarcal li dóna suport, entenent que forma part d’un estadi anterior, és a dir, aquí parlem de que 
es facilitarà amb totes les eines necessàries, hi ha una declaració evident d’intencions i en els 
acords hi estem completament d’acord; però clar nosaltres en la moció anterior anàvem molt més 
enllà, nosaltres ja dèiem quina és l’eina, nosaltres ja dèiem quina és la forma de participar, on tots 
hi podem estar agust, on tots hi podem treballar i sempre cap a la línia d’assolir aquest objectiu 
que tenim. Lògicament li donem suport des d’aquest grup comarcal. 
 
El Sr. President dóna la paraula al Sr. Ivan Arcas, Vice-president d’aquesta entitat i conseller del 
grup comarcal d’Iniciativa per Catalunya, que diu: 
 
Nosaltres finalment donarem suport a aquesta moció, no perquè siguem constitucionalistes, sinó 
perquè som gent de be i entenem que si s’ha arribat a un acord doncs perfecte. Jo voldria fer una 
reflexió, a vegades, això que us diré ara pot sonar estrany, alguns estem en formacions polítiques 
que el seu eix no està en el tema nacional sinó en altres temes com per exemple el social, això vol 
dir que en les nostres organitzacions per bé o per mal, jo penso que per bé, hi convivim homes i 
dones amb diverses postures i plantejaments davant de temes tant importants, perquè per mi, i 
això cada cop està més clar, aquest tema del que parlem no sols no és una frivolitat sino que és 
un tema important i marcarà l’agenda política del nostre país els propers anys, hi estiguem o no hi 
estiguem d’acord, ens agradi o no, doncs en les nostres organitzacions ens trobem amb gent que 
té unes postures que estan a favor de la independència, gent que és federalista, hi ha gent que és 
unionista, que és una paraula que ha sortit així nova perquè no s’havia sentit massa a dir però ara 
ja tenim unionistes també al nostre país, ja som europeus, hi convivim i el que intentem, i crec que 
la política és el nostre exercici, el que hem de fer és això, intentar trobar punts en comú que 
permetin evolucionar i avançar. Jo penso que estem en el bon camí quan avui aconseguim 
aprovar que els homes i dones que estem representant els nostres ciutadans al Consell Comarcal 
estem majoritàriament a favor del dret a decidir del nostre país, penso que tenim un pas molt 
important que potserr fa cinc o sis anys hauria sorprès a més d’un, per tant estem en el bon camí.  
Ja per acabar voldria fer una reflexió no sobre el tema nacional, perquè també se’ns recrimina que 
a vegades només parlem d’aquest tema, i anem a parlar de coses concretes. Jo vull fer-vos una 
petita confidència que és la d’explicar-vos-hi perquè jo ja no sóc constitucionalista, i jo ja no sóc 
constitucionalista perquè resulta que la Constitució Espanyola al Parlament espanyol, sense cap 
mena de suport del poble espanyol, va canviar la Constitució per convertir-la en una Constitució on 
el que és la teoria neoliberal està consolidada en els seus articles, per tant jo no sóc 
constitucionalista perquè és una Constitució que en aquests moments ha rebut modificacions 
sense el suport, ja no del meu partit polític, sinó dels ciutadans i dels homes i dones de tot l’estat 
espanyol i perquè és una Constitució que per algunes coses me la poden canviar un mes d’agost 
fent una votació ràpida i per altres coses sembla ser que no. Per tant crec que el dret a decidir és 
important, el dret a decidir passarà segurament per moments de més gosadia, ja els gestionarem 
quan ens hi trobem, i això de la Constitució, la Constitució ja no és un paradigma de trobada, la 
Constitució comença a ser un document que se’ns ha fet vell.  
 



Intervé el Sr. Xavier Fonollosa, Vice-President d’aquesta entitat i conseller del grup comarcal de 
Convergència i Unió, que diu: 

 
Be nosaltres senzillament hi estem d’acord, perquè és una moció que parla del suport d’aquest 
Consell Comarcal, que és la institució que representa la Comarca del Baix Llobregat, una comarca 
molt important sobretot l’any que ve quan finalment podem celebrar la consulta, doncs que 
aprovarà una moció en la qual el que demanarà és que la ciutadania pugui triar lliurement el seu 
futur com a país; i amb això per tant nosaltres sempre hi estarem d’acord. 
Amb el grup socialista a mi m’hagués agradat que hi hagués anat una mica més enllà i que  
hagués subscrit el Pacte nacional pel dret a decidir, ja no només aquí sinó també en seu 
parlamentària, llàstima. Sé que hi han quadres del Partit Socialista que hi estarien molt d’acord, 
quadres que no, això és una cosa que tenen vostès, però en qualsevol cas l’acostament jo trobo 
que és molt bó i que, tal com deia abans el meu company d’Iniciativa, doncs hem de sumar i jo 
crec que una moció com aquesta que a més a més potser ha sigut com a rebuig de l’altra o com 
alternativa a l’altra, el Partit Socialista fa dos anys fora impensable que la presentés; amb la qual 
cosa estem contentíssims de poder consensuar o donar suport a una moció sobre el dret a decidir 
presentada pel Partit Socialista en el Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
 
A continuació intervé la Sra. Maria Soler, portaveu del grup comarcal de PSC-CPM, que diu: 
 
Evidentment la intervenció és en agraïment, en agraïment al suport i als vots positius que s’han 
expressat aquí. No era reactiva, al contrari, era sumatòria, d’intentar buscar confluències, sabent 
que era un pas endavant important pel fet que tots plegats poguéssim aprovar una adhesió tant 
directa i tant explícita com el punt primer que jo he llegit, el dret a decidir. I com que també som 
gent de bé, no només els d’Iniciativa sou gent de bé, també nosaltres i penso que tots els que 
estem aquí, doncs el que toca és intentar construir ponts i mirar d’avançar i que tothom es senti 
còmode en les respostes polítiques i ens els processos polítics, com és aquest, que també és 
important. De manera que agraïment general a la resta de grups per aquesta posició positiva que 
han expressat. 
 

Els presents aproven per majoria absoluta el present acord amb el vot a favor dels 
membres presents dels grups comarcals del PSC, CIU, IC i ERC, i el vot en contra dels 
representants presents del grup comarcal del Partit Popular. 
 
 

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


