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CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT 
 

PLE 
 

ACTA NÚM. 3/2016 
 
 

A la ciutat de Sant Feliu de Llobregat, el dia 26 de setembre de dos mil setze, quan són les 
divuit hores es reuneixen a la sala de sessions del Consell Comarcal del Baix Llobregat, els i les 
membres integrants del Ple del Consell Comarcal que a continuació es relacionen. Aquesta sessió, de 
caràcter ordinari, se celebra sota la Presidència de l’Il·lm. Sr. Josep Perpinyà i Palau i assistits per la  
Secretària General de l’entitat, Sra. Zaida de la Hera Justicia 
 
ASSISTENTS 
 
PRESIDENT 
 
JOSEP PERPINYÀ I PALAU (PSC-CPM) 
Alcalde de Sant Just Desvern 
 
VICEPRESIDENTS/ES 
 
RAQUEL SÁNCHEZ JIMÉNEZ (PSC-CP) 
Alcaldessa de Gavà 
 
LÍDIA MUÑOZ CÁCERES (ICV-CE) 
Regidora de Sant Feliu de Llobregat 
 
LLUÍS FABRÉS I PÉREZ (ERC-AM) 
Regidor de Sant Joan Despí  
 
XAVIER FONOLLOSA COMAS (CiU) 
Alcalde de Martorell  
 
CONSELLERS/ES ASSISTENTS 
 
PSC – CPM    
 
MARIA MIRANDA CUERVAS  
Regidora de Castelldefels 
 
JESÚS NAHARRO RODRIGUEZ 
Alcalde d’Abrera 
 
VICTORIA CASTELLANOS NUÑEZ 
Regidora de Castellví de Rosanes 
 
CRISTINA MARTINEZ RODRIGUEZ  
Regidora de Cervelló 



2 - 44 
 
 

XAVIER PAZ PENCHE 
Regidor de Molins de Rei 
 
LOURDES RUIZ DOMINQUEZ 
Regidora de Santa Coloma de Cervelló 
 
MIQUEL COMINO HARO 
Regidor de Sant Vicenç dels Horts 
 
MARIA MAS BORRÁS 
Regidora d’Esparreguera 
 
JOAN CARLES MARTINEZ ROMERO 
Regidor de Torrelles de Llobregat 
 
ENRIC CARBONELL JORBA 
Regidor de Sant Esteve Sesrovires 
 
COALICIÓ ENTESA 
      
LLUIS MONFORT PELIGERO 
Regidor de Sant Just Desvern 
 
JORDI GIL DORADO 
Regidor de Sant Vicenç dels Horts  
 
JOAN PARERA GARCÍA 
Regidor de Pallejà 
 
JESÚS BLANCO FLÓREZ 
Regidor de Santa Coloma de Cervelló  
 
JORDI MARTÍNEZ VALLMITJANA 
Regidor d’Olesa de Montserrat 
 
ERC-AM   
 
JAUME OLIVELLA I RIBA 
Regidor de Begues 
 
ANDREU PÉREZ I LORITE 
Regidor de Gavà 
 
ORIOL BOSSA I PRADAS 
Regidor de Sant Feliu de Llobregat 
 
MIREIA MONFORT I SÒRIA 
Regidora d’Olesa de Montserrat 
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CiU    
 
LAIA FLOTATS BASTARDES 
Regidora de Sant Just Desvern 
 
CIUTADANS 
 
JOSÉ LUIS CERRO FERNÁNDEZ 
Regidor de Sant Joan Despí 
 
ANNA CLARA MARTÍNEZ FERNÁNDEZ 
Regidora de Cornellà de Llobregat 
 
SARAY CANTERO GARCIA 
Regidora de Sant Andreu de la Barca  
 
PP 
 
FERNANDO MOYA CANTARERO 
Regidor de Begues 
 
CUP-PA 
 
ROGER CASTILLO I BOSCH 
Regidor de Molins de Rei 
 
CONSELLERS/ES QUE EXCUSEN ASSISTÈNCIA 
 
MARIA JOSÉ DIAZ ALGARÍN (PP) 
Regidora de Viladecans 
 
SONIA MOTOS PÉREZ (PP) 
Regidora de Castelldefels 
 
JOSÉ ÁNGEL CARCELÉN  LUJÁN (PSC-CP) 
Regidor de Sant Boi de Llobregat 
 
ALBA MARTÍNEZ VÉLEZ (ICV-CE) 
Regidora de Sant Boi de Llobregat 
 
BÀRBARA LLIGADA I MUÑOZ  (ERC-AM) 
Regidora de Viladecans  
 
JESÚS AREVALO I BRAVO (CiU) 
Regidor de Cervelló 
 
JORDI GARCÍA I MAS (CiU) 
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Regidor de Sant Boi de Llobregat 
 
JOSEP MARIA GONZÁLEZ MURT (Ciutadans) 
Regidor d’Esparreguera 
 
SECRETÀRIA GENERAL 
 
Zaida de la Hera Justicia 
 
INTERVENTOR 
 
Francesc Roldan Burgos 
 
1. Pressa de possessió de la consellera  Sra. Saray Cantero García, del grup comarcal de 
Ciutadans – Partit de la Ciutadania.  

 
Es llegeix la proposta d’acord de la Presidència que es transcriu literalment: 
 
Trobant-se present la Sra. Saray Cantero García 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, sol·licita que la Secretària procedeixi a la lectura de la fórmula de jurament o promesa 
d’acatament a la Constitució legalment establerta, i que tot seguit es transcriu: 

 
“Sra Saray Cantero García, 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. Saray Cantero García respon: “si, prometo” 
 
“Vista la credencial de Consellera lliurada per la Junta Electoral Central a favor de la 

Sra. Saray Cantero García, inclosa a la llista de candidats/es presentada pel Grup Comarcal de 
Ciutadans – Partit de la Ciutadania, en substitució per renúncia del Sr. Xavier Alegre Buxera; 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. 
Saray Cantero García, adscrita al grup comarcal de Ciutadans – Partit de la Ciutadania, a la vista de 
l’esmentada credencial, i prèvia prestació per part de l’interessada del jurament o promesa d’aquesta, 
de conformitat amb la fórmula establerta per l’article 1 del Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril. 
 

SEGON.- 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.” 

 
Els consellers presents es donen per assabentats 
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2. Aprovar l’esborrany d’acta núm. 2/16, corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 
6 de juny. 

 
Els consellers presents aproven per unanimitat l’acta núm. 2/16, corresponent a la 

sessió celebrada el dia 6 de juny. 
 

 
3. Ratificar els Decrets de la Presidència que a continuació es relacionen: 
 
NÚM. DECRET DATA ASSUMPTES 
118/2016 23/06/2016 Aprovar la modificació de crèdits 6/2016 
143/2016 19/07/2016 Aprovar diferents convenis de col·laboració amb empreses, per a la 

realització de pràctiques en el marc del programa d'experiència 
professional per a l'ocupació juvenil  - Joves per l’Ocupació. 

160/2016 28/07/2016 Aprovar diferents convenis de col·laboració amb empreses, per a la 
realització de pràctiques en el marc del programa d'experiència 
professional per a l'ocupació juvenil  - Joves per l’Ocupació. 

 
El Sr. President dóna la paraula al Sr. Fernando Moya, conseller del grup comarcal del Partit Popular 
que indica en referència al primer decret a ratificar que voldria tenir informació sobre la modificació de 
crèdit i l’informe d’intervenció, per poder valorar el tema mínimament. En relació al segon i tercer 
decret ens agradaria saber que suposa aquest conveni, costos... i del tercer el mateix. Considera que 
no té informació suficient com per poder valorar aquest tres Decrets. 
 
Sguidament intervé el Sr. Roger Castillo, portaveu del grup comarcal de la CUP qui pregunta sobre la 
modificació de crèdit: “Referent a la baixa de disset mil euros en retribucions bàsiques, entenem que 
no baixa a cap persona les retribucions bàsiques?”  
 
Intervé el Sr. Interventor, que respon que probablement es tracti d’algunes places que estiguin sense 
ocupar. 
 
Després intervé el President que indica que des de secretària li demanen que es canvii la manera de 
votar, i que el vot sigui individual i no per grups 
 
Els consellers presents ratifiquen per majoria absoluta els tres decrets anteriorments indicats amb el 
vot a favor dels membres presents dels grups comarcals del PSC-CPM, COALICIÓ ENTESA, ERC-AM 
i CIU,  i l’abstenció del grup comarcal de  Ciutadans, del Partit Popular i la CUP 
 
 
4. Ratificar l’acord de Junta de Govern. 

 
DDATA ASSUMPTES 

20/06/2016 Aprovar la subscripció d’un conveni amb el Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya, de delegació de la gestió de competències dels 
serveis escolars de transport i  menjador, pel període des del curs 2015-
2016 i fins a final de 2022. 
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El Sr. President dóna la paraula el Sr. Fernando Moya, conseller del grup comarcal del Partit Popular, 
qui indica que al punt quatre de l’acord s’especifica que “hi ha desacord amb el que planteja la part 
contrària” i vol saber de què es tracta. 
 
El Sr. President respon que és un desacord que s’ha d'anar reiterant, perquè els Consells Comarcals 
necessiten ser finançats. Continua, indicant que hi ha programes o convenis en els que es permet 
justificar part de la despesa estructural que comporta l’execució del mateix. De manera que veiem 
necessari manifestar aquesta reflexió, quan no és possible justificar part d’aquesta despesa 
 
Intervé el Sr. José Luis Cerro Fernádez, conseller del grup comarcal de Ciutadans que indica que el 
seu grup no està d’acord perquè el propi conveni en el punt 4º i 5º, ja diu que està en desacord. Per 
altre banda tampoc considera que la vigència del conveni hagi d'anar més enllà de la data del mandat  
El Sr. President indica que aquest tipus de conveni no van tant lligats als mandats municipals sinó als 
autonòmics. El que s’intenta és buscar una estabilitat i tenir unes regles de joc a llarg termini. La 
vigència és la mateixa per a tots els consells comarcals. 
 
Els consellers presents ratifiquen per majoria absoluta el present acord amb el vot a favor dels 
membres presents dels grups comarcals del PSC-CPM, COALICIÓ ENTESA, ERC-AM, CIU i la CUP 
abstenció del grup comarcal del Parit Popular i vot encontra de Ciutadans 
 

 
5. Aprovar l’adhesió al conveni marc de col·laboració i cooperació amb entitats locals 
subscrit  per l'Agència Catalana del Consum, el Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies, l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de 
Catalunya, en relació a actuacions dels Serveis bàsics d'Atenció Social destinades a la 
cancel·lació de deutes per subministraments bàsics d'aigua, llum i gas de persones físiques i 
unitats familiars en situació de pobresa energètica. 
 

Es llegeix la proposta d’acord de la Presidència que es transcriu literalment: 
 
“Vist que amb data 18 de juliol de 2016, l'Agència Catalana del Consum, el 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i la 
Federació de Municipis de Catalunya van subscriure un conveni marc d'adhesió, col·laboració i 
cooperació amb entitats locals, en relació a actuacions dels seus Serveis bàsics d'Atenció Social 
destinades a la cancel·lació de deutes per subministraments bàsics d'aigua, llum i gas de persones 
físiques i unitats familiars en situació de pobresa energètica. 

 
Vist que l'objecte del conveni és establir un marc de relacions per tal d’afavorir el destí 

de recursos econòmics a pal·liar la pobresa energètica i de gestionar pels ens locals adherits una 
aportació finalista, procedent de l'Agència Catalana del Consum, destinada al reemborsament de la 
despesa efectuada pels ens locals durant l'any 2015 i, al pagament del deute pendent de l'any 2015 de 
les persones i famílies en situació de risc d'exclusió residencial, per a la cancel·lació del deute de 
subministraments de serveis bàsics, que abonin els ens locals abans del 10 d'octubre del 2016. 

 
Atès que el termini per a la sol·licitud finalitza el 15 d'octubre del 2016, que l'import 

total que l'Agència Catalana del Consum destinarà per a la finalitat prevista en aquest conveni és de 
3.853.335,80 euros i que l’import màxim a atorgar es fixa en 300.000 euros per cada ens Local. 
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Atès que d’acord amb el conveni que la gestió de l'aportació procedent de l'Agència 
Catalana del Consum correspon a l'ens local responsable de dur a terme les funcions pròpies dels 
Serveis bàsics d'Atenció Social, essent per tant el Consell Comarcal qui ha d’efectuar la sol·licitud en 
representació dels municipis inclosos en la seva àrea bàsica de serveis socials. 

 
Vista la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials de la Generalitat de Catalunya, 

segons la qual correspon als ens locals supramunicipals, com ara els consells comarcals, funcions de 
suport i assessorament en la prestació i gestió dels serveis socials bàsics. 

 
Atès que han sol.licitat l’adhesió al conveni els Ajuntaments d’Abrera, Castellví de 

Rosanes, Collbató, Corbera, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles i Vallirana.  
 
Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Socials Bàsics amb data 14 de 

setembre, proposant l’adhesió al conveni. 
 
Per tot això, aquesta Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar l’adhesió al conveni marc de col·laboració i cooperació amb entitats 

locals, en relació a actuacions dels seus Serveis bàsics d'Atenció Social destinades a la cancel·lació 
de deutes per subministraments bàsics d'aigua, llum i gas de persones físiques i unitats familiars en 
situació de pobresa energètica, subscrit entre l'Agència Catalana del Consum (ACC), el Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies, l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, la Federació de 
Municipis de Catalunya, en representació pròpia i dels Ajuntaments dels municipis de l’Àrea Bàsica del 
Baix Llobregat que a continuació es relacionen: 

 
Abrera, Castellví de Rosanes, Collbató, Corbera, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles 

de Llobregat i Vallirana. 
 
SEGON.-Procedir a la generació de crèdit corresponent, habilitant una partida 

pressupostaria per tal de distribuir l’aportació consignada per part de l’Agència Catalana de Consum 
als municipis de l’àrea bàsica de serveis socials adherits al conveni. 

 
TERCER.- Comunicar el present acord a l’Agència Catalana de Consum, formalitzant 

en temps i forma l’adhesió al conveni marc, i comunicar aquests acord als municipis interessats, pel 
seu coneixement i efectes”. 

 
ANNEX 

 
Sol·licitud d'adhesió al conveni marc d'adhesió, col·laboració i cooperació amb entitats locals, 
en relació amb actuacions dels seus Serveis bàsics d'Atenció Social destinades a la 
cancel·lació de deutes per subministraments bàsics d'aigua, llum i gas de persones físiques i 
unitats familiars en situació de pobresa energètica 

 
La voluntat del Consell Comarcal del Baix Llobregat, del qual sóc representant, d'adherir-se 
expressament a totes i cadascuna de les clàusules del conveni marc, i assumir-ne les obligacions 
derivades amb subjecció a totes les clàusules. 
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D'acord amb la clàusula 4.2 del conveni esmentat, la despesa total realitzada amb fons propis pels 
ajuntaments de l’agregat de municipis de l’àrea bàsica de serveis socials del Baix Llobregat, abans del 
10 d'octubre del 2016, corresponent al pagament de factures de subministrament de serveis bàsics de 
l'any 2015 és de 60.581,17 euros. 
 
S'adjunta certificat del/de la secretari/ària – interventor/a. 
 
D’acord amb la clàusula 3.2 del conveni, s’especifica la relació de municipis inclosos en les àrees 
bàsiques de serveis socials de la nostra comarca, amb detall de la despesa realitzada durant l’any 
2015 i, pel deute pendent i no satisfet de l’any 2015 i, abonat abans del 10 d’octubre del 2016, 
referides a la finalitat objecte del conveni. 
 
D'acord amb la clàusula 4.4 del conveni, s'adjunta certificat de dades bancàries de (l'entitat local), al 
qual s'han d'efectuar les corresponents aportacions per part de l'Agència Catalana del Consum. 
 
Que els municipis han efectuat també durant l'any 2015, el pagament de factures de subministraments 
de serveis bàsics de les persones en situació en risc d'exclusió residencial degudament acreditades 
pels Serveis bàsics d'Atenció Social, amb càrrec amb els fons i imports següents: 
 
- Fons d'altres administracions, la quantitat de 53.221,15 euros. 
- Fons d'entitats privades, la quantitat de 0 euros. 
 
El nombre total de persones o unitats familiars amb risc d'exclusió residencial, degudament 
acreditades pels Serveis bàsics d'Atenció Social, beneficiades per la despesa efectuada pel municipi 
corresponent a l'any 2015, ha sigut de 569 unitats familiars. 
 
SOL·LICITO: 
 
Que accepteu l'adhesió de l'entitat local que represento al Conveni marc d'adhesió d'entitats locals per 
al reemborsament de la despesa realitzada i pagada durant l'any 2015 i, el deute pendent i no satisfet 
de l'any 2015, abonat abans del 10 d'octubre del 2016 amb fons propis de l'entitat, corresponent a la 
cancel·lació del deute de subministraments de serveis bàsics d'aigua, llum i gas de persones físiques i 
unitats familiars en situació de pobresa energètica i risc d'exclusió residencial, degudament acreditades 
pels Serveis bàsics d’Atenció Social. 
 
Intervé la Sra. Eugènia García, gerent del Consell Comarcal que manifesta que els Ajuntaments de 
més  de 20.000 habitants formalitzaran aquest conveni directament amb la Generalitat, en canvi els de 
mnys de 20.000 ho formalitzaran a través del Consell Comarcal  
 
Els  consellers presents aproven per unanimitat aquest acord. 

 
6. Aprovar el Contracte Programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la 
col·laboració entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies i el Consell Comarcal del 
Baix Llobregat, en matèria de Serveis Socials, i altres programes relatius al benestar social i 
polítiques d’igualtat. Aprovar el Compte General exercici 2015 del Consell Comarcal i del 
Patronat comarcal de Serveis a la Persona. 

 
Es llegeix la proposta d’acord de la Presidència que es transcriu literalment: 

 
“Vist que d'acord amb la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis Socials, on es preveu 

l'establiment de convenis quadriennals de coordinació i cooperació interadministrativa amb els ens 
locals i després de les experiències dels Contractes Programa 2008-2011 i 2012-2015, el Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies (DTASF) té la voluntat de continuar avançant en aquest model de 
relació interadministrativa que fomenta una major coordinació, cooperació i col·laboració entre el 
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Departament i els ens locals, mitjançant el Contracte programa de serveis socials, i altres programes 
relatius al benestar social i polítiques d'igualtat per al període 2016-2019. 
 

Atès que per tal de planificar els recursos adients per al període 2016-2019, els ens 
locals signataris de l'esmentat Contracte Programa han de fer arribar els seus projectes d'interès 
d'aquestes matèries a través de la plataforma EACAT i en aquest sentit es van elaborar les propostes 
susceptibles de finançament en el marc del Contracte Programa 2016-2019, anualitat 2016. 

 
Vist que en data 29 de juliol es va rebre la proposta de text del Contracte Programa 

2016-2019, per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre el Departament de Benestar Social i 
Família i el Consell Comarcal del Baix Llobregat, en matèria de serveis socials i altres programes 
relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, on es dona continuïtat als serveis i programes inclosos 
en e l’anualitat 2015 del Contracte Programa anterior. 

 
Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals en data 20 de setembre 

de 2016, que s’incorpora a l’expedient. 
 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció del Contracte-Programa 2016-2019 per a la 
coordinació, cooperació i col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix Llobregat, en matèria de serveis socials i altres 
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat i el protocol adjunt, de conformitat amb la 
minuta dels documents que s’incorporen i aproven com a part integrant d’aquest acord, i segons el que 
es detalla a continuació: 

 
FITXA 1. SERVEIS SOCIALS BÀSICS 
 
La llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, estructura el sistema públic de serveis socials en 
dos nivell, el primer dels quals és el dels serveis socials bàsics. Aquest primer nivell és la garantia de 
més proximitat a les persones usuàries, basat en el foment de l’autonomia per procurar una vida digna, 
atenent les diferents situacions de necessitat en el seu àmbit més immediat. D’aquesta manera, els 
serveis socials bàsics, han de donar respostes en l’àmbit propi de la convivència i les relacions de les 
persones destinatàries. 
 
Com a objectius ha assolir en el marc d’aquest Contracte Programa, està consolidar i mantenir la xarxa 
de serveis socials bàsics, d’ajuda a domicili i ajuts d’urgència social. Millorar la cobertura de 
necessitats bàsiques de les persones i de les famílies que es troben en situacions de més vulnerabilitat 
i garantir una prestació dels serveis socials correcta, eficaç i eficient. 
 
En aquest sentit, des del Departament de Treball, Afers social i famílies, atorga a aquest Consell 
Comarcal l’import amb el detall a continuació especificat: 
 

CONCEPTE FINANÇAMENT 
2016 

a) Servei bàsic d’atenció social 41 professionals = 24’5 TS / 16’5 
ES * 980.353,90 € 
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1 Coordinació 28.017,50 € 
Desplaçaments 2% sobre total: 
19.607,08 € 

b) Servei d’ajuda a domicili 
SAD social 238.148,63 € (22.205 
hores) 
SAD dependència 386.383.00 € 

669.531,63 € 

c) Atenció a la dependència Referents comunitàries 84.901,50 € 
d) Ajuts d’urgència social  83.220,00 € 
TOTAL 1.686.827,97 € 

 
* Increment d’1 professional més respecte del 2015. 
 
FITXA 2.1. SERVEIS D’INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA NO RESIDENCIALS PER A INFANTS I 
ADOLESCENTS: SERVEI DE CENTRE OBERT 
 
Des del Consell Comarcal es planteja com a objectiu: 
 

- Aglutinar en un únic espai les diferents experiències que estan funcionant en l'Àrea Bàsica 
Comarcal del Baix Llobregat, tant els espais acreditats (actualment en línia de finançament 
amb subvenció anual del DBSF) com els que no tenen l’acreditació. 

- Enfortir aquests serveis d'atenció a la infància i la adolescència, i potenciar-ne de nous. 
- Desenvolupar el marc normatiu específic, principalment la llei 14/2010 i la llei 12/2007, així 

com el nou model d’intervenció plantejat pel DTASF. 
 

CONCEPTE FINANÇAMENT 
2016 

a) Programa de serveis socials 
de centres oberts 

Centre Obert la Galàxia 
Centre Obert Portes Obertes 
Espai de reforç escolar i lleure La 
Klau 

42.500,00 € 

 
FITXA 2.2. SERVEIS D’INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA NO RESIDENCIALS PER A INFANTS I 
ADOLESCENTS: PROGRAMES DIÜRNS PREVENTIUS RISC SOCIAL * 
 

CONCEPTE FINANÇAMENT 
2016 

Programa diürn preventiu 
Cervelló  2.000 € 
Programa diürn preventiu El 
Papiol  5.000 € 

Programa diürn preventiu 
Sant Esteve Sesrovires  2.000 € 

Servei itinerant programa 
diürn preventiu del Baix 
Llobregat (amb incorporació 
de personal) 

98.126 € 

a) Programes d’atenció social i 
educativa davant les situacions de risc 

 107.126,00 € 
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FITXA 7. MIGRACIONS I CIUTADANIA: ACOLLIDA, IGUALTAT I COHESIÓ 
 
L’aprovació de la Llei 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les 
retornades a Catalunya, dona contingut a la competència exclusiva que l’Estatut de 2006 atribueix a la 
Generalitat en primer acolliment de les persones immigrades.   La llei reconeix l’experiència prèvia dels 
ens locals en la matèria, i amb la creació del Servei de Primera Acollida en consolida el seu paper 
central, ara amb l’obligació de garantir la disponibilitat del servei per part dels municipis majors de 
20.000 habitants i els ens supramunicipals (per delegació o encàrrec de gestió).  El Decret 150/2014, 
de 18 de novembre, fa efectiu el desplegament del Servei de Primera Acollida i les accions que s’hi 
han de dur a terme. 

 
La vigència dels tres eixos del Pacte Nacional per a la Immigració, signat el 2008 i el Pla de Ciutadania 
i de les Migracions: horitzó 2016 amb l’objectiu de fer efectiu el principi d’igualtat i assolir una major 
cohesió social, fan necessària la coordinació Generalitat – ens locals a través dels contracte programa. 

 
La consolidació d’aquestes actuacions ha permès tenir una estructura important des dels ens locals 
per preveure la gestió de les polítiques de la diversitat i del fet migratori amb professionals 
especialitzats i les actuacions per garantir l'acollida i l’acomodació. 
 
Els municipis de menys de 20.000 habitants de la comarca, conjuntament amb el Consell Comarcal del 
Baix Llobregat, presenten els projectes de la taula següent, segons els eixos definits per la Secretaria 
d'Igualtat, Migracions i Ciutadania dins del Contracte Programa  2016. 
 
El Consell Comarcal del Baix Llobregat, presenta el projecte 2.2. Tècnic de polítiques migratòries,  per 
tal de donar continuïtat  les actuacions desenvolupades en els anys anteriors, així com donar resposta 
a les competències específiques assignades per la llei 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les 
persones immigrades i de les retornades a Catalunya, i al mateix temps oferir suport i assessorament 
tècnic específic als municipis inferiors de 20.000 habitants de la comarca. El cost del projecte inclou la 
despesa d’una tècnica mitjana i també suport administratiu 
 

CONCEPTE Pressupost FINANÇAMENT 
2016 

1.4. Competències lingüístiques bàsiques en alfabetització. 
Abrera. Taller alfabetització. 6.580,00 € 1.000,00 € 
1.5. Servei d'interpretació lingüística. Consell Comarcal del 
Baix Llobregat.  Servei de traduccions 399,00 € 399,00 € 

2.2. Tècnic de polítiques migratòries. Consell Comarcal del 
Baix Llobregat. Servei comarcal d’acollida itinerant 40.500,00 € 34.702,00 € 

1.1. Coneixements societat catalana. Mòdul C 750 € 750 € 

1.4. Mòdul B: Coneixements laborals 750€ 750€ 
3.2. Promoció de la sensibilització de la població. Collbató. 
Rum-Rum 2.0 2016 2.080,00 € 1.000,00 € 

3.3. Promoció de la convivència. Corbera de Llobregat. 
Reforç servei municipal ciutadania.  17.431,76 € 1.000,00 € 

3.3. Promoció de la convivència  La Palma de Cervelló. 
Reforç als serveis d’atenció nova ciutadania.  12.000,00 € 1.000,00 € 

TOTAL 80.490,76 € 40.601,00 € 
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FITXA 8. PROGRAMA D’INCLUSIÓ SOCIAL 
 
Dins d’aquest eix de desenvolupament de polítiques d’inclusió, es demana suport tècnic i econòmic per 
a portar a terme el disseny i desenvolupament d’un pla comarcal d’inclusió social, per al 
desenvolupament de les actuacions emmarcades a la Taula de Serveis Socials del Baix Llobregat 
(àmbit territorial 30 municipis de la comarca). El pressupost és idèntic als últims anys, però només 
incloent la primera línia d’actuació de la fitxa 8. 
 

CONCEPTE FINANÇAMENT 
2016 

Manteniment Oficina Tècnica Pla Local Inclusió Social 
(Taula de Serveis Socials) 50.000,00 € 

 
FITXA 9. SERVEI ESPECIALITZAT DE TRANSPORT ADAPTAT I ASSISTIT 
 
El servei de transport adaptat té com a finalitat facilitar el transport a les persones discapacitades o 
amb dependència o problemes de mobilitat dels municipis de menys de cinquanta mil habitants perquè 
puguin accedir als serveis socials d’atenció especialitzada o als que permetin garantir o afavorir la seva 
integració en l’entorn. 
 
Al llarg de la durada del Contracte Programa el departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya treballen 
conjuntament en el diagnòstic per a la implantació del model de transport adaptat, els seus criteris i el 
seu finançament. 
 

CONCEPTE FINANÇAMENT 
2016 

Servei especialitzat de transport adaptat  
Mitjans humans i materials necessaris per a la 
definició del model 

388.467,86 € 

 
FITXA 19. 1. SERVEIS D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA - EAIA 
 
L’EAIA és un servei social especialitzat d’atenció a la infància i l’adolescència en situació de risc greu o 
de desemparament i a les seves famílies, integrat per diferents professionals dels àmbits de la 
psicologia, pedagogia, el treball social i l’educació social distribuïts territorialment. La Direcció General 
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència  (DGAIA) delega la gestió d’aquests serveis als ens locals. 
 
Com a recursos a emprar, l’EAIA està integrat pels següents professionals: 10 psicòlegs/gues, 7 
pedagogs/gues, 8 treballadors/es socials i 6 educadors/es socials. * 

 
La contractació del personal anirà a càrrec de l’ens local si bé la DGAIA també participarà en la seva 
selecció. 
 
L’ens local col·laborarà aportant la infraestructura necessària adequada tant pel que fa a materials com 
a seguretat personal de les persones professionals que hi intervinguin. 
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CONCEPTE PRESSUPOSTAT FINANÇAMENT 
2016 

Serveis d’atenció a la infància i 
l’adolescència – EAIA 2016 1.524.447,00 € 1.473.843,00 € 

 
* Increment de personal a partir del mes d’octubre de 2016:  1 TS i 2 TM, respecte a l’any 2015. 
 
FITXA 19.2  SERVEIS D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA: SERVEI D’INTEGRACIÓ 
FAMILIAR EN FAMÍLIA EXTENSA (SIFE) 
 
El servei d’integració familiar en família extensa té com a finalitat promoure l’acolliment en família 
extensa i la millora del benestar dels infants i adolescents acollits i dels seus acollidors. Aquest servei 
preveu les tasques derivades de la valoració, el seguiment i la formació de la família o persona que 
acull un infant o adolescent en situació de desemparament, fa el diagnòstic dels diferents nuclis 
possibles de l’infant o adolescent i emet la proposta del més adequat. La seva intervenció continuarà 
amb el seguiment de la mesura d’acolliment en família extensa. 
 
En el contracte programa actual es pretén revisar el model d’intervenció dels EAIA, juntament amb el 
serveis d’intervenció en família extensa (SIFE), les ràtios, i si escau, el finançament corresponent. A 
mida que es vagin consensuant noves condicions, es pactarà la implementació. A efectes 1 d’octubre 
està previst un SIFE addicional a l’actual. El personal que conforma el SIFE és d’una persona 
llicenciada o amb grau en psicologia o psicopedagogia i un altre amb treball social. * 
 
 

 
* Increment de personal 1 TS i 1 TM. 
 
FITXA 31. COMPETÈNCIES DELEGADES ALS CONSELLS COMARCALS EN MATÈRIA DE 
POLÍTIQUES DE JOVENTUT – PERSONAL, INSPECCIÓ INSTAL.LACIONS JUVENILS, 
SEGUIMENT D’ACTIVITATS D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE 
 
L’Àrea de Desenvolupament Estràtegic d’aquest Consell Comarcal, dins del Departament de Joventut  
disposa del Servei Comarcal de Joventut que presta serveis de suport i assessorament tècnic als 30 
ajuntaments de la comarca, per tal de que aquests puguin desenvolupar les seves polítiques de 
joventut i la dinamització dels seus punts d’informació juvenil. 
 
A més, el Departament de Joventut gestiona les competències delegades per la Generalitat de 
Catalunya en matèria d’inspecció d’instal·lacions juvenils i de seguiments d’activitats de lleure. 
 
Des de l’any 2014, el Servei Comarcal de Joventut elabora el Protocol d’Intervenció Estratègica 
Comarcal en polítiques de Joventut (PIECJ) que recull les principals línies d’actuació del servei d’acord 
a les necessitats detectades i en funció de les línies d’actuació prioritàries pel territori. Aquest PIECJ 
s’elabora amb la participació dels 30 ajuntaments de la comarca. 
 

CONCEPTE PRESSUPOSTAT FINANÇAMENT 
2016 

Servei d’integració familiar en família extensa 
 76.838,00 € 97.007,00 € 
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En el cas del Departament de Joventut, aquests àmbits regulats pel contracte programa són els 
que afecten als àmbits regulats per les fitxes: 
 
En aquesta línia les actuacions i els imports finançats per a aquest any 2016 són: 
 
Competències delegades als consells comarcals en matèria de joventut: 
 

Fitxa Servei / acció FINANÇAMENT 
2016 

31.1 Personal 27.000,00 € 
31.2 Inspecció instal·lacions juvenils 1.136,00 € 
31.3 Seguiment d’activitats d’educació en el lleure 2.720,00 € 
TOTAL 30.856,00 € 

 
FITXA 34. ACTIVITATS O PROJECTES ADREÇATS A JOVES 
 
En aquesta línia les actuacions i els imports finançats per a aquest any 2016 són: 
 

Fitxa Servei / acció FINANÇAMENT 2016 

34 Activitats o projectes adreçats a joves 11.000,00 € 
 
Amb el següent detall: 
 

CONCEPTE Pressupost Import 
sol·licitat 2016 

X Jornada Comarcal de Joventut 1.761,33 € 1.534,44 € 
Campanya Prevenció SIDA 6.038,99 € 5.403,32 € 
Campanya contra la violència de gènere 
Talla Ja!! 5.718,43 € 5.000,00 € 

Assessoria de mobilitat internacional per a 
Joves 13.067,62 € 4.500,00 € 

 
SEGON.-  Acceptar els imports de subvenció recollits en les fitxes més amunt detalles 

i habilitar les partides pressupostàries corresponents; l’import total del contracte programa per aquest 
any 2016 ascendeix a 4.014.407,89 €. 
 
  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 al Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat de Catalunya, perquè en tinguin coneixement i als efectes.” 
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ANNEX 
 
ACORD PER AL CONTRACTE PROGRAMA 2016 -2019 SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A 
LES DONES CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT 
 
Primer. Justificació de l’acció  
L’Institut Català de les Dones estableix les línies estratègiques i prioritàries pel desenvolupament de 
les polítiques de dones a Catalunya d’acord amb el pla de govern i consensuades amb les entitats 
municipalistes. Per donar compliment a aquest mandat, l’Institut Català de les Dones defineix les 
accions concretes a desenvolupar per millorar els mecanismes de prevenció, detecció i eradicació de 
la violència masclista, i atenent, també, a l’objectiu cinquè de l’agenda 2030 aprovada per l’Assemblea 
General de les Nacions Unides el passat setembre 2015. Per altra banda, l’Institut Català de les Dones 
posa en valor la importància de la cooperació i coordinació amb els ens locals, com a instrument 
fonamental en el territori per a l’execució i la consolidació de la xarxa de Serveis d’Informació i Atenció 
a les Dones (SIAD).  
En aquest sentit, l’Institut Català de les Dones i els ens locals es comprometen a treballar 
conjuntament i col·laborativament i a fer un front comú per prestar els serveis d’informació i atenció a 
les dones amb eficàcia, equitat i justícia social. L’administració de la Generalitat de Catalunya, a través 
de l’Institut Català de les Dones, atorgarà finançament i suport tècnic als ens locals amb l’objectiu de 
poder oferir un servei bàsic d’informació, assessorament, primera atenció i acompanyament, si 
s’escau, perquè les dones puguin exercir els seus drets en tots els àmbits de la seva vida personal, 
familiar, social i laboral.  
 
Segon. Vigència  
La vigència d’aquest Acord s’estableix des de l’1 de gener de 2016 fins al 31 de desembre de 2019, 
sens perjudici de les actuacions que es desprenguin de l’avaluació del contracte programa de 2019, 
que s’executaran l’any 2020; i conforme a allò establert en l’Acord de Govern del dia 15 de desembre 
de 2015 pel qual el Departament de Benestar Social i Família i l’Institut Català de les Dones 
requereixen l’autorització de despeses amb càrrec a pressupostos d’exercicis futurs.  
 
Tercer. Objectius a assolir  
General  
- Oferir un servei permanent d’informació, assessorament, primera atenció i acompanyament, si 
s’escau, en relació amb l’exercici dels drets de les dones en tots els àmbits: laboral, social, personal, 
familiar i d’altres. Aquest servei cal oferir-lo en un espai digne que garanteixi la confidencialitat i la 
discreció.  
- Treballar amb estratègies comunitàries, individual i col·lectivament amb el teixit associatiu femení, 
així com promoure accions que visualitzin les dones, com a subjectes, no objectes, d’actuacions que 
afermin el seu apoderament i millorin les seves capacitats per incidir públicament.  
- Vincular el SIAD, pel que fa a l’atenció en violència masclista, amb els circuits d’atenció local per a 
l’abordatge d’aquesta problemàtica, atès que el SIAD representa una porta d’entrada de les dones que 
es troben en aquesta situació.  
 
Específics  
- Oferir i difondre informació permanent a les dones sobre els seus drets i el seu exercici.  
- Proporcionar a les dones orientació i assessorament sobre temes que puguin ser del seu interès.  
- Facilitar atenció i assessorament jurídic i psicològic especialitzat a les dones que ho sol·licitin.  
- Dinamitzar i impulsar la coordinació i la col·laboració amb els grups i organitzacions de dones, i oferir-
los recursos que facilitin la realització de les seves activitats.  
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- Actuar com a observatori de la realitat de les dones del territori i proporcionar les informacions 
necessàries per col·laborar en la definició de les línies prioritàries d’intervenció en els plans o 
programes locals de polítiques de dones.  
- Assessorar, orientar i realitzar una primera atenció a dones en situacions de violència masclista i 
coordinar accions amb tots els serveis i recursos, públics o privats, que poden donar sortida a les 
diverses situacions que plantegin les usuàries (laborals, familiars, econòmiques, etc.).  
 
Quart. Accions a desenvolupar  
Ens local  
- Proporcionar a les dones del territori informació actualitzada, orientació i assessorament sobre temes 
que puguin ser del seu interès, tot posant al seu abast, si s’escau, assessorament psicològic i jurídic 
especialitzat.  
- Realitzar accions que garanteixin la interrelació i la coordinació entre professionals del SIAD amb 
l’objectiu de crear models d’intervenció harmonitzats com a resultat del treball en xarxa i de la 
cooperació professional.  
- Participar i oferir espais de formació, reciclatge i intercanvi professional al personal que treballa en el 
marc del SIAD per poder actualitzar els instruments teòrics i pràctics i fer el seguiment de les 
casuístiques i estratègies per a l’abordatge de les diferents situacions que s’atenen des d’aquests 
Serveis.  
- Afavorir la iniciativa i/o col·laboració amb les activitats del territori amb relació a les polítiques de 
dones.  
- Realitzar activitats de sensibilització social en el marc de projectes d’intervenció comunitària.  
- Oferir un espai de relació de les dones a través d’activitats i accions de treball grupal.  
- Assessorar, orientar i realitzar una primera atenció a totes les dones que ho sol·licitin o quan es trobin 
en situacions de violència masclista.  
- Coordinar la seva actuació (i efectuar les derivacions pertinents i l’acompanyament necessari) amb el 
Servei d’ Intervenció Especialitzada de referència i/o amb els serveis específics dels ens locals per a 
l’abordatge de la violència masclista, així com, amb el serveis socials i altres recursos, públics o 
privats, que poden donar sortida a les diverses situacions que plantegin les usuàries (laborals, 
familiars, econòmiques, etc.)  
- Col·laborar en la construcció d’indicadors d’àmbit local compartits i de sistemes d’avaluació i 
sistematització de la informació que permetin fer el seguiment del procés d’implementació del Servei i 
avaluar-ne el seu impacte al territori.  
- Presentar el Quadre 1 de dades estadístiques el primer semestre de cada any (juny) durant la durada 
d’aquest contracte programa, així com la memòria anual, i d’acord amb el model facilitat per l’Institut 
Català de les Dones.  
- Elaborar el pressupost anual del SIAD que justifiqui un cofinançament mínim. Aquest cofinançament 
serà entre el 10 i el 15% del total tenint en compte l’obligació legal que estableix l’article 6, apartat 2n, 
de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes on diu que la Generalitat ha de 
complementar la suficiència financera dels municipis amb relació a les funcions que aquesta llei els 
atribueix, sia amb la transferència de fons d’altres administracions sia amb recursos propis, sens 
perjudici que els municipis i les altres entitats locals consignin en llurs pressupostos les dotacions 
necessàries per al finançament d’aquestes funcions, mitjançant contractes programa a aquest efecte.  
- Informar les dades anuals que justifiquen el finançament per part de l’Institut Català de les Dones a 
través de la sol·licitud del contracte programa.  
 
Institut Català de les Dones  
L’Institut Català de les Dones desenvoluparà les següents accions:  
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- Definir accions per afavorir la coordinació territorial amb l’Institut Català de les Dones, així com, la 
interrelació i la cooperació tècnica entre professionals dels SIAD.  
- Dissenyar un programa anual de formació adreçat a les i els professionals dels SIAD.  
- Oferir assessorament per a la planificació, l’execució i l’avaluació de projectes amb perspectiva de 
gènere.  
- Facilitar eines de gestió de dades als ens locals i de mecanismes per a la construcció d’indicadors 
d’avaluació compartits.  
- Realitzar puntualment informes vinculats al treball de la xarxa de SIAD amb una dimensió qualitativa.  
- Gestionar i facilitar el procés administratiu.  
 
Cinquè. Recursos mínims a emprar  
Ens Local  
L’ens local disposarà:  
- D’una persona coordinadora amb coneixement suficient en polítiques de dones, orientació social i 
comunitària, sistemes d’informació, coneixement del territori i dels seus recursos públics i privats per 
poder dur a terme les tasques de definició, planificació, acollida d’usuàries, informació, orientació, 
derivació i coordinació interna i externa del servei. La persona coordinadora esdevindrà 
automàticament la referent del SIAD per a l’Institut Català de les Dones i l’ens local garantirà que 
aquesta professional disposi de les condicions que han de permetre aquesta relació.  
- D’un Servei d’ assessorament jurídic d’orientació i primera atenció presencial a les dones que 
requereixin assessorament legal i realitzar, si s’escau, les derivacions necessàries a d’altres serveis. 
Els serveis d’assessorament jurídic l’hauran de dur a terme professionals amb la titulació necessària i 
amb coneixements específics de l’aplicació del dret des de la perspectiva de gènere.  
- D’un Servei d’assessorament psicològic i primera atenció presencial a les dones que requereixin de 
contenció i orientació psicològica, així com les derivacions necessàries a d’altres serveis. Aquest servei 
l’hauran de dur a terme professionals amb la titulació necessària i amb formació específica en 
l’aplicació de la perspectiva de gènere en l’atenció, detecció de situacions de violència masclista i 
avaluació de la necessitat d’atenció especialitzada continuada per al procés de recuperació de les 
usuàries que es trobin en aquestes situacions.  
- D’un espai físic on s’ha de prestar el Servei d’informació i atenció a les dones que ha de complir les 
característiques següents: ha d’oferir-se la informació, atenció i assessorament en un espai públic 
diferenciat d’altres serveis i d’accés directe per a les dones usuàries; ha d’estar ubicat en un lloc 
d’accés fàcil i amb bona comunicació a nivell de transport públic; ha de disposar d’un o més espais 
privats; ha de garantir la confidencialitat en l’atenció de les dones usuàries; el local ha de complir les 
mesures d’accessibilitat i de seguretat requerides per la llei.  
 
Institut Català de les Dones  
L’Institut Català de les Dones, aportarà al Consell Comarcal del Baix Llobregat la quantitat màxima de 
46.000 euros anuals pel servei d’informació i atenció a les dones, durant el període de vigència 
d’aquest acord.  
En el supòsit que l’ens local no presti un dels següents recursos: coordinació, espai, assessorament 
psicològic i assessorament jurídic, l’Institut Català de les Dones, els requerirà pel seu compliment. En 
el cas que l’ens local no ho garanteixi, l’Institut Català de les Dones procedirà a una disminució 
percentual del total atorgat.  
 
Sisè. Obligacions econòmiques  
L’Institut Català de les Dones gestionarà bestretes fins a un màxim del 95% de l’import acordat. El 
percentatge restant es liquidarà una vegada validada per l’Institut Català de les Dones la justificació 
presentada.  
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Setè. Avaluació  
Es recollirà la següent informació:  
1. Presentació de les dades estadístiques d’atenció: nombre i característiques de les persones ateses; 
nombre i característiques de les atencions realitzades.  
 
2. Nombre i impacte de les accions de sensibilització impulsades, coordinades o participades pel 
servei.  
 
3. Nombre i impacte de les accions i activitats de grup o de concurrència participatives.  
 
4. Espais i estratègies de coordinació i treball cooperatiu.  
 
5. Es facilitarà un enllaç a la documentació següent:  
- Pla de Polítiques de dones vigent, aprovat per l’òrgan de govern competent.  
- Pla d’igualtat.  
- Circuit de Violència Masclista.  
- Protocol Assetjament de l’ens local.  
6. En relació a la justificació econòmica, l’ens local ha de justificar la realització de la despesa per la 
totalitat de l’import pressupostat per aquest servei a l’Institut Català de les Dones.  
En el cas que el cost total de l'activitat disminueixi més d'un 20% del pressupost inicial, es minora 
l’aportació aplicant sobre la quantitat atorgada el mateix percentatge de desviació, sempre que s'hagi 
complert la finalitat per a la qual es va atorgar l’anualitat del contracte programa.  
L’avaluació sobre els resultats del Servei es realitza mitjançant la memòria anual.  
 
Vuitè. Formularis de sol·licitud i justificació  
Formulari de sol·licitud  
Caldrà que l’ens local completi, durant cada anualitat del contracte programa, un formulari de sol·licitud 
i la documentació amb el pressupost total que s’ha de presentar únicament pels mitjans telemàtics de 
l’extranet de les administracions catalanes, el portal EACAT (www.eacat.cat), en els termes que 
estableix la normativa vigent, segons el model que es pot trobar al portal esmentat i es destina 
exclusivament a l'Institut Català de les Dones com a organisme que el gestiona. Ha de quedar 
constància de les dades següents: el número de registre d’entrada; la data i hora de presentació; el 
tipus de document i l’assumpte; la identificació de la persona sol·licitant, i l’òrgan al qual s’adreça el 
formulari de sol·licitud.  
 
Formulari de justificació  
El termini de presentació de la documentació acreditativa finalitza l'últim dia hàbil del mes de febrer de 
l'any següent al de la sol·licitud.  
D’acord amb l’apartat setè de l’Acord-marc 2016-2019, els ens locals beneficiaris han de presentar a 
l’extranet de les administracions públiques catalanes, l’EACAT (www.eacat.cat), la documentació 
següent: 
 

a) Una certificació de l'interventor o interventora de l'ens local acreditativa de la despesa i 
d’acord amb el pressupost presentat, segons el model que es pot trobar a l’extranet de les 
administracions catalanes, el portal EACAT.  
 
Resten excloses com a despeses subvencionables les que determina l’article 31 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions, així com també, les despeses d’inversions, així com les 

http://www.eacat.cat),
http://www.eacat.cat),
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despeses d’alimentació, obsequis, lloguer, consums d’electricitat, gas i altres subministraments 
similars.  
 

a) Una memòria per informar de les dades anuals del Servei. Aquesta memòria s’ha de redactar 
d’acord amb el model inclòs a la certificació econòmica, que es pot trobar a l’extranet de les 
administracions catalanes, el portal EACAT 

 
Novè. Comissió de seguiment  
D’acord amb l’apartat 9è de l’Acord-marc 2016-2019 les parts acorden constituir una comissió formada 
per una persona representant de cada part per al seguiment i avaluació dels objectius. L’esmentada 
comissió es reunirà, com a mínim, una vegada a l’any.  
 
Desè. Causes d’extinció  
Seran causes d’extinció l’acord mutu de les parts, l’incompliment total o parcial dels pactes subscrits, 
l'incompliment de les disposicions legals d’aplicació, i la finalització del termini establert. 
 
El Sr. President dóna la paraula al Sr. Xavier Paz, conseller del grup comarcal del PSC-CPM, que 
indica que en un principi el Contracte Programa seria per l’anualitat  2017-2019 i que bàsicament 
s’encarrega de regular els serveis pels ens locals de menys de 20.000 habitants, és a dir dels següents 
municipis: Abrera, Begues, Castellví de Rosanes, Cervelló Collbató, Corbera de Llobregat, El Papiol, 
La Palma de Cervelló, Palleja, Sant Climent de Llobregat, Sant Esteve de Sesrovires, Sant Just 
Desvern, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat i Vallirana. 
 
Continua el Conseller explicant que com a notícia positiva d’aquest Contracte Programa és que ens 
dóna un quadre de finançament respecte quatre anys 2016-2019. S’ha augmentat pel  2016 el 
finançament que passaria a tenir una quantia de quatre milions catorze mil quatre-cents set euros, les 
anualitats previstes per als anys següents va amb uns lleugers increments: pel 2017 de quatre milions 
cent vuitanta-dos mil euros; pel 2018 de quatre milions dos-cents seixanta mil euros; al 2019; de quatre 
milions dos-cents vuitanta-vuit mil euros. 
 
Existeisen dos grans fitxes del Contracte Programa. En relació l’Àrea de Serveis Socials, que és el que 
es presta en aquests municipis de menys de 20.000 habitants, es produeix un increment respecte al 
2015 de 52.000 euros respecte el que és el programa del SAD. També es produeix un increment de 
professionals de mitja jornada de treballador social i mitja jornada d’educador social.  
 
En relació a l’Àrea d’infància, les millores que s’introdueixen en aquest Contracte Programa 
bàsicament són el compromís d’increment de quatre professionals pels EAIAS i la creació de tres 
serveis d’integració familiar amb família extensiva (SIFE) 
 
Seguidament, intervé el Sr. Roger Castillo, portaveu del grup comarcal de la CUP, que pregunta que la 
previsió del pressupost de 2016 i les xifres que es presenten del Contracte-Programa no són 
coincidents. És per això que pregunta si havia alguna informació per part de la Generalitat de 
Catalunya que es reduirien les partides, fet que explicaria que les partides de pressupost s’haguessin 
previst més baixes. Continua el conseller indicant que ha comparat les xifres del Contracte Programa 
2012-2015 i observa que hi ha un creixement bastant important en algunes partides; en altres no tant i 
altres queden estancades. Vol saber si les xifres que fins ara s’estan rebent per part del Consell 
Comarcal en aquest Contracte Programa són suficients per poder gestionar el transport adaptat 
comarcal amb plenitud, el serveis d’atenció domiciliaria.... Vol saber si en alguns d’aquests àmbits hi 
ha detectada algun tipus de mancança, que aquest estancament pressupostari pugui complicar les 
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coses no tan en aquest any 2016, que entenem que ja està en marxa, sinó de cara als propers tres 
anys del Contracte Programa. 
 
Pren la paraula la Gerent, que contesta al portaveu del grup comarcal de la CUP. 
 
Respecte del transport adaptat, que és la part última de la teva intervenció, és veritat que el pressupost 
es manté estable des de fa molts anys, la Generalitat està en aquests moments amb una revisió 
d’aquest model per revisar amb ulls del segle XXI com els criteris que es van decidir en el seu moment 
s’adapten a la realitat i a partir d’aquí nosaltres estem treballant amb els ajuntaments a nivell de 
comarca d’aquest nou model, i que s’espera un sistema transitori fins que es pugui portar a la pràctica. 
Es revisaran les quantitats a l’alta o la baixa, això tampoc ho sabem perquè hi hauran uns criteris 
diferents.  
Respecte de la primera pregunta, del pressupost 2016 és veritat que s’havien fet algunes previsions 
d’increments que al final han estat les que han estat, però obeeixen bastant respecte a les previsions 
que d’inici en Infància i Adolescència havíem realitzat. És veritat que el SAD també s’incrementa i 
altres partides, si et refereixes a la partida del treball d’educadors en medi obert, hem modificat una 
mica la distribució respecte de la sol·licitud inicial, hi ha hagut un trasllat de concepte però la resultant 
s’aproxima també bastant a lo que havíem sol·licitat. 
 

Els  consellers presents aproven per unanimitat aquest acord. 
 

7. Aprovar inicialment l’Ordenança de Transparència i Administració Electrònica. 
 
Es llegeix la proposta d’acord de la Presidència que es transcriu literalment: 
 
“Atès que el desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en 

les dues darreres décades ha comportat l’aparició d’un nou entorn anomenat, societat de la  informació 
i del coneixement i ha comportat la liberalització del sector de les telecomunicacions tant pel que fa a 
les xarxes com als serveis de comunicacions electròniques, el que ha suposat que àmplies capes de 
població gaudeixin dels esmentats serveis que conformen uns nous paradigmes de relació entre la 
ciutadania,  les empreses i les administracions.  

 
Vist que en aquest sentit el paper dels poders públics es cabdal en la promoció del 

desenvolupament de la societat de la informació i el coneixement, garantint els drets de la ciutadania i 
la cohesió social i que la introducció de les eines TIC’s en l’organització administrativa ha portat 
aquests darrers anys a posicionar a les administracions públiques –i especialment a les 
administracions locals com administracions més properes a la ciutadania- en la direcció d’aprofundir en 
els principis d’eficàcia i eficiència en l'actuació administrativa, de coordinació i de transparència i millor 
servei a la ciutadania, establint el règim jurídic bàsic de l’administració electrònica en l’administració 
comarcal. 

 
Atès que l’aprovació de l’Ordenança d’Administració Electrònica del Consell Comarcal 

del Baix Llobregat pretén garantir un ús efectiu de les eines electròniques per a millorar la seva 
actuació administrativa i serveis que té encomanats, facilitar les relacions amb la ciutadania, les 
empreses i d’altres administracions públiques i entitats i, en definitiva, propiciar un millor exercici dels 
seus drets i deures.  
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Vistes la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans i les ciutadanes 
als serveis públics, així com  la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, la Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector 
públic de Catalunya, el Reial Decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa 
parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i les 
previsions en aquest àmbit de les recents Ley 39/2015, d’1 d’octubre, del procedimineto administrativo 
común i Ley 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 

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

ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment l'Ordenança reguladora de la Transparència i 

Administració Electrònica del Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
 
SEGON.- Sotmetre l'expedient a informació pública, durant el termini de trenta dies 

hàbils, mitjançant publicació al BOP, DOGC, web i tauler d'anuncis de l’entitat. En el cas de que no es 
produeixin reclamacions o al·legacions durant el termini abans esmentat, es considerarà aprovat 
definitivament. 

 
TERCER.- Aprovat definitivament l'expedient es trametrà l'acord d'aprovació definitiu i 

còpia íntegra del text aprovat a l'Administració de l'Estat i a la de la Generalitat de Catalunya, i 
transcorreguts quinze dies des de la tramesa, es procedirà a publicar el text íntegre de l'Ordenança al 
BOP i un de referència al DOGC.” 

 
El Sr. President dóna la paraula al Sr. Enric Carbonell, conseller de grup comarcal de PSC-CPM, que 
diu: “L’aprovació d’aquesta Ordenança és el pas previ per poder fer públic el portal de transparència 
del Consell. L’any passat es va sol·licitar l’alta de la seu electrònica i l’e-Tauler al servei del Consorci 
d’Administració Oberta de Catalunya i se’ns va comunicar l’alta d’aquest servei el 22 de gener d’aquest 
any 2016. 
Aquesta és una Ordenança que caldrà publicar-la en el DOGC, en el BOP, en la web i també doncs en 
el nostre tauler d’anuncis, i si en trenta dies no hi ha hagut al·legacions esdevindrà definitiva. Dir també 
que el dia 20 de juny la Junta de Govern va aprovar la creació de la Comissió d’administració 
electrònica, transparència i comunicació que presideixo jo mateix i que amb la col·laboració de 
diferents departaments del Consell que vetllarà per anar consolidant dins d’aquest espai tot el que és 
la previsió de la Llei de transparència i tot el seu desenvolupament” 
 
Intervé el Sr. Fernando Moya, conseller del grup comarcal del Partit Popular, que manifesta que el seu 
grup vol estar present en la comissió d’administració electrónica 
 
A continuació intervé el Sr. José Luis Cerro, conseller del grup comarcal de Ciutadans, que indica que 
al seu grup també li agradaria participar en la comissió, i avança que el sentit del vot del grup serà 
l’abstenció. 
 
Pren la paraula el Sr. Enric Carbonell, conseller de grup comarcal de PSC-CPM, que indica que la 
comissió es va crear el passat dia 20 de juny i que és una comissió oberta, amb vocació que es 
mantingui en el temps. 
 
El Sr. President dóna la paraula al Sr. Fernando Moya, conseller del grup comarcal del Partit Popular, 
que recalca que si hi ha possibilitat vol estar present a la comissió. 
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El Sr. Enric Carbonell, conseller del grup comarcal de PSC-CPM, respon que recull la petició i que ja 
es dirà alguna cosa sobre el tema i demana que la posició de vot no depengués únicament d’aquest fet 
 
Els consellers presents aproven per majoria absoluta aquest acord amb el vot a favor dels membres 
presents dels grups comarcals del PSC-CPM, COALICIÓ ENTESA, ERC-AM, CIU, i PP, i l’abstenció 
dels representants presents del grup comarcal de Ciutadans i la CUP. 
 
8. Aprovar el règim del dedicació parcial a favor del Conseller Xavier Fonollosa i Comas. 

 
Es llegeix la proposta d’acord de la Presidència que es transcriu literalment: 

 
“Vist que en sessió de 24 de juliol d’enguany es va procedir a la constitució de la nova 

legislatura del Consell Comarcal del Baix Llobregat i al nomenament com a President del Conseller Sr. 
Josep Perpinyà i Palau. 

 
Vist que pels Decrets de la Presidència núm. 151/2015 i 152/2015, d’igual data, s’ha 

procedit a l’establiment de la Junta de Govern com a necessària organització comarcal, d’acord amb el 
vigent Reglament Orgànic Comarcal, així com a la delegació de determinades àrees de direcció a favor 
de determinats/des Consellers i Conselleres. 

 
Vist el Decret 188/2016 de 22 de setembre de 2016 en el que el President delega a 

favor del Conseller Xavier Fonollosa i Comas les competències relatives a les relacions institucionals 
consistents en: 

 
-Vetllar pel bon funcionament de les relacions entre el Consell Comarcal i altres 
Administracions Públiques 

 
-Impulsar i coordinar l’elaboració de convenis interadministratius de caràcter estable que 
garanteixin el bon funcionament dels serveis comarcals 
 
-Proposar l’adopció de polítiques públiques que fomentin l’actuació comarcal. 

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

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

 
Atès que la Presidència considera convenient la disponibilitat de determinats/des 

consellers/es de grups polítics amb responsabilitats de govern, per tal de dotar l’estructura comarcal de 
major eficàcia. 

 
Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 75 de  la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

Reguladora de les Bases del Règim Local, es reconeix als membres de les Corporacions Locals el dret 
a percebre retribucions per l’exercici dels seus càrrecs, quan exerceixin en règim de dedicació 
exclusiva o dedicació parcial, en la quantia que acordi el Ple, amb les limitacions establertes a l’apartat 
bis del referit article introduït per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat 
de l’Administració Local; i que les esmentades retribucions han de ser consignades en el pressupost 
de la Corporació, respectant els límits que, legalment i amb caràcter general s’estableixin. 
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Vist l’informe de gerència  
 
Per tot això, la Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
 

ACORDS 
 

PRIMER.-  Aprovar la dedicació parcial del 40% del Conseller i Vicepresident el Sr. 
Xavier Fonollosa i Comas establerta en la quantitat bruta anual de 13.328,40€ per a la dedicació de les 
tasques que li són pròpies de seguiment de l’activitat comarcal en l’àmbit en el que ostenta 
competències delegades. 

 
Aquesta retribució es farà efectiva per períodes mensuals en dotze pagaments 

proporcionals i s’entenen determinades en quantitat bruta, estant subjectes a les deduccions i 
retencions establertes per la legislació vigent en cada moment. 
 

SEGON-  Donar d’alta en el règim general de la Seguretat Social amb efectes d’1 
d’octubre, amb càrrec al pressupost del Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
 

TERCER.- Publicar el següent acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
tal i com estableix l’article 75.5 de la  Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local, 
 

El conseller Xavier Fonollosa s’abstè de la votació d’aquest acord. 
 
Els consellers presents aproven per majoria absoluta aquest acord amb el vot a favor 

dels membres presents dels grups comarcals del PSC-CPM, COALICIÓ ENTESA, ERC-AM, CIU, i PP, 
abstenció del membre del grup comarcal de la CUP i els vots en contra dels membres del grup 
comarcal de Ciutadans 
 
9. Aprovar el Compte General de l’exercici 2015 del Consell Comarcal i del Patronat 
comarcal de Serveis a la Persona. 

 
Es llegeix la proposta d’acord de la Presidència que es transcriu literalment: 
 
“Atès que la Comissió Especial de Comptes, en sessió celebrada el dia 25 de juliol de 

2016, 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 2015. 
 

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 8 d’agost de 2016 
(CVE-Núm. de registre 022016013776), 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. 
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Vista la informació aportada en relació als informes d’ objeccions que va formular la 
Intervenció durant l’ exercici de 2015 la qual posa de manifest les accions preses en relació a la seva 
correcció; així com el criteri aportat per la Gerència relatives a les indemnitzacions fixades als càrrecs 
electes en el ple de 24.07.15 
 

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 2015 i  proposa l’adopció dels 
següents 
 ACORDS 
 

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 2015, integrat pels següents estats financers i comptables: 
 
 - Balanç. 
 - Compte de resultats econòmic-patrimonial. 
 - Estat de liquidació del pressupost. 
 - Memòria. 
 - Estat de fluxes de Tresoreria 
 - Estat de variació del patrimoni net. 
 
  SEGON-  Remetre 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.” 
 
El Sr. Francesc Roldan, Interventor del Consell Comarcal, explica breuement el Compte General.  
 
A continuació intervé el Sr. Fernando Moya, conseller del grup comarcal del Partit Popular, que diu: 
 
“Jo vaig assistir a la Comissió Especial de Comptes i hi ha tres temes que no queden clars. En un 
principi el nostre vot serà l’abstenció, condicionat a l’aportació de certa informació que vaig demanar i 
l’aclariment de certs dubtes sobre els que ni s’ha aportat la informació ni s’ha aclarit res; a més a més 
va haver el compromís que tornarien aquests Comptes a la comissió abans de portar-les a la 
Sindicatura de Comptes, veig que ja no serà així i després de l’acord que tenim aquí, que diu: “Vista la 
informació aportada en relació als informes d’objeccions que va formular la Intervenció durant l’exercici 
de 2015 la qual posa de manifest les accions preses en relació a la seva correcció; així com el criteri 
aportat per la Gerència relatives a les indemnitzacions fixades”. A nosaltres ens agradaria tenir 
aquesta informació aportada en relació a l’informe d’objeccions formulades per l’interventor i ens 
agradaria també conèixer quins son els criteris aportats per la Gerent.”  
 
Pren la paraula el Sr. José Luis Cerro, conseller del grup comarcal de Ciutadans, que indica que el vot 
del seu grup serà d’abstenció, per no ser presents en la primera meitat de l’any passat 2015, que és el 
període que s’està parlant. 
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El Sr. President pren la paraula i respon: “Jo vaig presidir aquella Comissió Especial de Comptes i no 
recordo que hi hagués un compromís de retornar una informació. Demanar disculpes si m’heu 
demanat alguna cosa i no l’hem tornat.  
 
A continuació pren la paraula el Sr. Interventor, que explica breuement la informació demanada.  
  
El Sr. President dóna la paraula al Sr. Fernando Moya, conseller del grup comarcal del Partit Popular, 
que diu: “Aquests són els informes de referència, son els informes que ja es van presentar al seu dia, 
però jo estic parlant de la informació que a partir d’aquí s’ha aportat, perquè segons diu aquí “Vista la 
informació aportada en relació als informes d’objeccions”, s’ha portat certa informació, fins i tot diu així 
com el criteri aportat per la Gerent pel tema de les indemnitzacions fixades”, que també ens agradaria 
saber quins son els criteris aportats. 
 
Pren la paraula la Gerent, que respon: En aquest cas, com deia l’Interventor, és veritat que hi havia uns 
elements de dubte al respecte d’aquestes 14 objeccions que s’havien fet. Respecte els meus criteris, són 
els aportats en relació al tema de les indemnitzacions que comentava l’Interventor. I és veritat que hem 
estat fent consultes a l’Àrea Metropolitana, a la Diputació i als ajuntaments de la comarca, i pensem, 
efectivament així ho reflecteix el meu informe, que el fet de tenir una responsabilitat diferenciada, que no 
és el mateix dirigir un Ple que ser doncs un conseller més, que assumir la representació institucional i les 
responsabilitats que porta el càrrec. La llei a més a més no ho prohibeix explícitament; per això pensem 
que es pot mantenir aquesta quantia diferent a les indemnitzacions. La meva aportació es refereix a 
aquest punt i és cert doncs que nosaltres internament hem generat tota l’activitat necessària per corregir 
en la mesura  del possible  aquestes objeccions que s’havien formulat per la Intervenció. 
 

Els consellers presents aproven per majoria absoluta aquest acord amb el vot a favor 
dels membres presents dels grups comarcals del PSC-CPM, COALICIÓ ENTESA, ERC-AM i CIU,  
abstenció de la CUP, grup comarcal de Ciutadans i el Partit Popular. 
 
10. Aprovar el Manifest de la XVIII Marxa de la Gent Gran a la comarca del Baix Llobregat. 
 

Abandona el Ple la consellera Lídia Múñoz. 
 
Es llegeix la proposta d’acord de la Presidència que es transcriu literalment: 

 
“Vist que el Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat funciona des de fa 

anys amb una dinàmica pròpia i activa mitjançant la realització de comissions de treball específiques i 
la realització de propostes comarcals.  

 
Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat ha donat impuls a les Marxes de la 

Gent Gran a la comarca del Baix Llobregat per fomentar l’envelliment actiu, des de l’any 1.999. Aquest 
impuls ha consistit en donar cobertura a la Marxa de la Gent Gran que cada municipi de la comarca 
organitza en el marc de l’1 d’octubre, dia Internacional de la Gent Gran. 

 
Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat elabora el manifest i el  material 

divulgatiu per a cada municipi amb la finalitat d’unificar els actes de les marxes a nivell comarcal, i en 
la seva elaboració han participat els delegats i delegades dels diferents municipis que formen part del 
Consell Consultiu de la Gent Gran. 
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Vist que la Diputació de Barcelona- Xarxa de Municipis de Qualitat- Àrea de Benestar 
Social ha atorgat una subvenció com a fons de prestació social, en la qual s’emmarca aquesta 
actuació: fomentar la participació i promoció de la gent gran a la comarca del Baix Llobregat. 

 
Vist que enguany es celebra la XVIII Marxa de la Gent Gran al Baix Llobregat  amb els 

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

Socials, amb diligència de proposta de la Gerència, en data 14 de setembre. 
 
Per tot això es proposa al Ple del Consell Comarcal  l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar el Manifest per a la XVIII Marxa de la Gent Gran del Baix Llobregat 
2016, d’acord amb el document que s’adjunta al present acord i s’aprova simultàniament. 
 
  SEGON.- Comunicar el present acord als ajuntaments de la comarca, perquè en 
tinguin coneixement i als efectes. 
 

ANNEX 
 
MANIFEST 
 
L’1 d’octubre commemorem el Dia Internacional de les Persones Grans, un dia per retre homenatge a 
un col·lectiu que representa un pilar cabdal de la nostra societat. Al Baix Llobregat hi resideixen 
gairebé 133.000 persones grans, i s’estima que en 10 anys, més del 20% del total de la població tingui 
més de 65 anys. 
 
Des de l’any 1999, a molts municipis de la comarca es celebra la Marxa de la Gent Gran del Baix 
Llobregat, una activitat que promou l’envelliment actiu i els hàbits saludables, alhora que esdevé un 
espai de reivindicació de les inquietuds i necessitats de les persones grans. 
 
L’envelliment és un procés, no un estat, que té lloc al llarg de tota la vida. Les persones grans som 
ciutadans i ciutadanes de ple dret, i proclamem la necessitat d’aconseguir que totes les persones, en 
tots els períodes de la seva vida, puguin viure de forma digna, autònoma i lliure. 
 
Caminem per una cultura inclusiva que fomenti la convivència entre totes i tots, independentment de 
l’edat, procedència, raça, cultura, religió o sexe, i que garanteixi el respecte a la dignitat i a la identitat 
de cadascú.  
 
Demanem un bon tracte per a tothom, especialment per a les persones grans, i volem l’eradicació de 
qualsevol tipus de discriminació o violència. És necessària i urgent l’elaboració de plans i la creació de 
serveis específics que atenguin, acompanyin i donin suport especialitzat a les persones grans que 
siguin víctimes de qualsevol tipus de violència o maltracte, així com a les persones del seu entorn. 
 
Caminem pel dret a un habitatge digne i adaptat a les necessitats de cada persona en les diferents 
etapes de la seva vida, amb garantia d’accés als subministraments bàsics. 
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Defensem el sistema públic de pensions i demanem que es garanteixi la seva viabilitat futura. D’unes 
pensions dignes depèn el benestar de bona part de la nostra societat, no només de les persones 
grans. I reiterem la necessitat urgent d’adoptar mesures que permetin superar la pobresa de les dones 
que perceben pensions de viduïtat i d’aquelles persones que perceben la pensió mínima. 
 
Reivindiquem un bon finançament del nostre sistema sanitari, que garanteixi una atenció ràpida, àgil, 
respectuosa, professional i especialitzada, així com la recomposició dels drets perduts i oblidats de les 
persones en situació de dependència, de les seves famílies i d’aquelles que les cuiden. 
 
Caminem per a que es garanteixi l’accés a centres residencials i centres de dia sense que la situació 
econòmica de la persona sigui una limitació. 
 
Els poder públics han de promoure i facilitar l’envelliment actiu i saludable, la pràctica esportiva, les 
passejades i els bons hàbits. També s’han d’adoptar mesures que tallin d’arrel l’abús de medicació que 
es prescriu habitualment a les persones grans i ofereixi alternatives més realistes, econòmiques i 
saludables, com per exemple l’assessorament dietètic i nutricional d’acord amb les necessitats de cada 
persona. 
 
Demanem el reconeixement a la contribució real de les persones grans a la societat amb l’elaboració 
d’una Llei de Gent Gran de Catalunya, que reculli els nostres drets i necessitats específiques, i que 
acabi amb la invisibilització institucional i amb la dispersió normativa. Altres col·lectius com infància o 
joventut ja disposen de lleis específiques aprovades amb gran consens al Parlament. 
 
Volem una societat de pau que visqui en pau, que compti amb la implicació de totes les generacions, 
per créixer en civisme, respecte, solidaritat i humanitat. 
 
El Sr. President dóna la paraula a la Sra. Victoria Castellanos Nuñez consellera del grup comarcal de 
PSC-CPM, que diu: 
 
Un año más aprobamos el Manifest. Ya se ha aprobó en la Asamblea que se hizo con toda la Gent 
Gran el día 12 y simplemente reiterar que los derechos al buen trato, derechos a la vivienda, al sistema 
público de pensiones, al sistema sanitario y a los centros residenciales. 
 
A continuació intervé el Sr. José Luis Cerro, conseller del grup comarcal de Ciutadans, que diu: 
 
Nosaltres estem totalment a favor del Manifest, però volíem deixar clar que estem encantats però que 
dubtem molt que la Generalitat, en el seu actual estat de posar en marxa el procés, vulgui també 
treballar en aquest sentit, sense mirar cap a un altre cantó que no sigui finalitzar el procés. 
 

Els  consellers presents aproven per unanimitat aquest acord. 
 
S’incorpora al Ple la consellera Lidia Múnoz, vicepresidenta i consellera del grup 

comarcal  de Coalició Entesa. 
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11. Aprovar l’adhesió al Pacte+Indústria 
 

Es llegeix la proposta d’acord de la Presidència que es transcriu literalment 
 
“L’economia catalana es troba davant d’un repte fonamental: aprofundir en un nou 

model de creixement inclusiu de base industrial. Si volem reduir de manera significativa la taxa d’atur 
cal aconseguir transitar cap a un model de creixement econòmic socialment inclusiu i 
mediambientalment sostenible. Aprofundir en aquest model de creixement exigeix fer compatibles els 
avenços necessaris en la productivitat amb una millor distribució de la renda. I aquest repte situa la 
indústria en un lloc central. Una indústria avançada, assentada sobre l’economia del coneixement i la 
revolució digital, innovadora i que posi l’accent en la interacció amb els serveis avançats.  

 
Catalunya ha d’encarar el futur, en el marc de les polítiques de reindustrialització dels 

països de la UE, amb canvis d’orientació en la seva composició sectorial cap a una economia 
fonamentalment productiva i basada en el coneixement. Una economia de base industrial i exportadora 
que es defineix sobre un ampli perímetre, que inclou tant serveis com el conjunt de les infraestructures.  

 
El repte de la sostenibilitat mediambiental comporta incrementar l’eficiència de 

processos productius i optar per la circularitat i la regeneració en l’aprofitament dels recursos. La 
sostenibilitat econòmica demana, així mateix, fomentar la competitivitat de l’economia, centrar l’esforç 
en els sectors industrials i promoure un canvi de model productiu basant-se en el coneixement científic 
i tècnic i en el desplegament d’infraestructures i altes capacitats productives al territori. El rellançament 
industrial de l’economia catalana, sota els nous paradigmes tecnològics, ha de prioritzar els sectors 
tractors basats en la producció de béns i serveis que incorporen com a clau competitiva el factor 
tecnològic, l’organitzatiu i la inversió en recerca, desenvolupament i innovació. El conjunt de la política 
econòmica s’ha de fer sobre aquesta orientació industrialista.  

 
Efectivament, per fer front als canvis de model, Catalunya s’ha de dotar d’una 

estratègia industrial de llarg recorregut assentada sobre un gran acord programàtic que, a més 
d’impulsar programes de política industrial focalitzats en sectors estratègics, abordi un conjunt de 
mesures que afectin transversalment totes les àrees de govern i mobilitzin les inversions en 
infraestructures per a la producció, la formació professional i universitària, els centres de recerca i 
transferència tecnològica, el model energètic i el suport a la cooperació per al creixement i reforç del 
teixit empresarial català. Catalunya sortirà reforçada de la crisi si és capaç de situar la indústria al 
centre de la reactivació econòmica del país.  

 
La comarca del Baix Llobregat és una de les comarques més industrialitzades de 

Catalunya, on el pes del sector industrial dins del PIB comarcal representa el 22,16%, més elevat que 
en el conjunt de Catalunya, que se situa en el 20,35%. 

 
A aquesta forta presència industrial també cal afegir l’orientació de determinades 

activitats del sector serveis cap a activitats industrials, fet que fa augmentar la importància de la 
indústria al Baix Llobregat, situant-la com un dels motors més importants en la productivitat, i en la 
generació de riquesa i ocupació al territori.  

 
Els ajuntaments del Baix Llobregat, el Consell Comarcal i la resta d’agents 

socioeconòmics de la comarca han demostrat el seu compromís amb el desenvolupament industrial 
del territori. Així, el passat 17 d’abril de 2013 es va suscriure el “Pacte per a la indústria al Baix 
Llobregat” promogut pel Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat. 
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La Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat 

Politècnica de Barcelona, CCOO de Catalunya, UGT de Catalunya, Foment del Treball Nacional, 
Pimec, el Col·legi d'Economistes de Catalunya, el Col·legi d'Enginyers Industrial de Catalunya i el 
Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrial de Catalunya s'han agrupat en el Pacte + Indústria per sol·licitar 
dels representants polítics al Parlament de Catalunya el seu compromís per impulsar la indústria i el 
canvi de model productiu amb el màxim consens, mitjançant un gran acord programàtic / pacte 
nacional per a la indústria que estableixi el marc de concertació política i de diàleg social, i un full de 
ruta de llarg recorregut per emprendre les transformacions necessàries. 

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

ACORDS 
 

PRIMER.-  Aprovar l’adhesió al Pacte+Industria format per la Universitat de 
Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de Barcelona, CCOO de 
Catalunya, UGT de Catalunya, Foment del Treball Nacional, Pimec, el Col·legi d'Economistes de 
Catalunya, el Col·legi d'Enginyers Industrial de Catalunya i el Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrial de 
Catalunya. 

 
SEGON.-   Sol·licitar dels representats polítics al Parlament de Catalunya el seu 

compromís per impulsar la indústria i el canvi de model productiu amb el màxim consens, mitjançant un 
gran acord programàtic / pacte nacional per a la indústria que estableixi el marc de concertació política 
i de diàleg social, i un full de ruta de llarg recorregut per emprendre les transformacions necessàries. 
En conseqüència demanar:  

 
-  que el Parlament de Catalunya estableixi les bases per a un acord programàtic / pacte nacional 

que enforteixi la competitivitat de la indústria afavorint la modernització tecnològica i la 
innovació, amb polítiques de recerca i desenvolupament, i formatives, incrementant la 
capacitat exportadora, transformant els processos productius basant-se en la sostenibilitat 
econòmica, social i ambiental, i generant ocupació estable i de qualitat.  

 
-  que el Parlament de Catalunya insti el Govern a promoure no només polítiques industrials 

específiques, sinó que també doni una orientació industrial al conjunt de l’acció de govern. 
 
- que el Parlament de Catalunya assumeixi i doni suport de manera permanent a un gran acord 

programàtic del qual es derivin un conjunt de polítiques per a l’impuls industrial, amb els agents 
econòmics i socials i amb el màxim consens polític, que permeti desenvolupar un procés 
d’actualització permanent del model productiu amb garanties de seguretat jurídica i estabilitat.  

 
TERCER.-  Restar a la disposició del Parlament de Catalunya per a tot allò que 

se’n derivi, reafirmant així el compromís de continuar treballant per a l’impuls a la indústria a 
Catalunya.” 
 
ANNEX 
 Més indústria: la resposta catalana a la crisi  
 
A hores d’ara, la millor resposta per sortir de la crisi, la millor manera per reactivar l’economia i encetar 
el camí de la recuperació ben posicionats, és la potenciació de la indústria i l’economia productiva.  
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La indústria forma el nucli de la genètica del teixit productiu català, nucli a partir del qual es generen 
nous processos i activitats econòmiques. És per això que, tot i que el seu pes directe en el conjunt de 
l’economia és aproximadament d’un 18%, les activitats integrades en el perímetre de la nova indústria 
representen prop del 50% de l’economia catalana. La indústria, amb els serveis associats a la mateixa, 
és la branca productiva on s’obtenen majors increments de productivitat, la peça clau per generar, 
aplicar i difondre avenços en innovació i recerca, així com l’element cabdal per a la competitivitat 
exterior via exportacions. És en els sectors industrials on es pot generar més estabilitat i millors 
condicions laborals.  

Però precisament , per sortir-ne reforçats, per assentar les bases d’aquesta indústria renovada, ens cal 
un gran pacte social. Cal que ens posem d’acord en quins són els eixos sobre els quals hem de fer 
girar el creixement per fer-lo segur, constant i sostenible, aprenent dels errors passats, així com dels 
models internacionals d’èxit que ens permetin, en un futur, afrontar turbulències com les actuals amb 
garanties i fermesa.  

És necessari trobar una solució per a la capitalització de les empreses del sector, reorientant el capital 
financer perquè les empreses industrials puguin tindre accés a liquiditat circulant, així com a recursos 
estables a llarg termini. Això només s’aconsegueix en els mercats financers internacionals, als quals és 
difícil accedir-hi, i un cop s’hi arriba, cal tenir en compte el cost de l’endeutament com a diferencial 
competitiu amb d’altres economies de la zona euro.  

La indústria catalana, en genèric, és un complex teixit d’especificitats sectorials que cal tenir en 
compte, atès que és a partir d’aquestes especificitats de sector que podem trobar vectors de 
competitivitat i explotar-los. D’aquesta manera, fruit de processos de clusterització, o d’altres tipus de 
col·laboració interempresarial, es pot aprofitar un model d’èxit com a eix tractor de l’economia del país.  

S’han d’aplicar eines de cooperació entre empreses per assolir la fortalesa necessària per competir en 
igualtat de condicions en els mercats financers i en les plataformes de distribució. La realitat de la 
dimensió reduïda de moltes de les nostres empreses ha de ser compensada per la via de la 
col·laboració i de la fusió, per minimitzar aquests costos d’internacionalització. PACTE PER A LA 
INDÚSTRIA A CATALUNYA  

Cal que la societat catalana opti fermament per la recerca i el desenvolupament, així com per millorar la 
formació de les persones, des dels seus nivells més elementals fins als nivells acadèmics més 
avançats. En els camps de la R+D cal prestar especial atenció als processos de transferència del 
coneixement. Necessitem creixement tecnològic, però també necessitem mecanismes per dotar de 
majors recursos a la universitat i als equips de recerca d’alt nivell, en profit del coneixement i de 
l’excel·lència dels seus professionals, a partir dels compromisos públics i també empresarials.  

L’altre gran repte és el de les infraestructures en tota la seva globalitat (les comunicacions, els 
transports, l’energia...), amb el benentès que s’han de prioritzar aquelles que són necessàries per al 
canvi de model productiu. Les inversions han de tenir un enfocament clarament productiu, a més d’una 
rendibilitat tant social com econòmica. S’ha d’incrementar l’eficiència en la utilització dels recursos i 
limitar els contaminants i les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle. El corredor mediterrani, com a 
eix de transport de mercaderies, d’informació i d’energia, és una prioritat pel país i un exemple 
d’infraestructura necessària, orientada al futur amb criteris de rendibilitat, oportunitat i sostenibilitat. La 
construcció de la pròpia infraestructura ja és, de per si, un impuls a l’economia, però la seva utilització 
millorarà la productivitat i, per tant, la competitivitat de la indústria catalana.  

La millora de la competitivitat de l’economia passa necessariament per la indústria, i també pel sector 
energètic. Es fa imprescindible millorar l’eficiència i l’estalvi energètic, tant per raons de sostenibilitat 
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mediambiental, com per augmentar la competitivitat de la indústria. El sector energètic, lligat a la 
indústria més competitiva, ha de ser motor en l’exportació, recerca i innovació, i creació de llocs de 
treball. Per això, cal la revisió del mix energètic, que sigui tecnològicament equilibrat i competitiu, 
incorporant energies renovables –el seu pes a Catalunya està molt per sota de la mitjana espanyola-, 
introduint millores tecnològiques a les xarxes de transport i distribució, i afavorint la microgeneració i 
l’autoconsum.  

Aquesta és la idea que ens uneix a totes i a tots els sotasignats. El convenciment que la Indústria, amb 
majúscules, és el camí, que la indústria moderna, preparada, innovadora, respectuosa i compromesa 
amb l’eficiència, l’excel·lència, la qualitat del treball, i amb la societat en tots els àmbits, sostenible des 
d’un punt de vista econòmic, mediambiental i social, i amb el més elevat nivell de cohesió entre els 
agents implicats, és la via mes factible per revertir la situació de destrucció d’ocupació i de disminució 
d’activitat econòmica.  

És per això que CCOO de Catalunya i UGT de Catalunya, juntament amb les entitats, organitzacions, 
universitats i col·legis professionals sotasignats, fem una crida al conjunt de la societat catalana a unir-
se i impulsar un gran pacte per defensar aquest nou model productiu basat en la indústria responsable, 
innovadora i compromesa en el canvi, que permeti, entre d’altres, que el pes de l’ocupació industrial 
arribi al 20% del total de l’ocupació a Catalunya. PACTE PER A LA INDÚSTRIA A CATALUNYA  

Amb la intenció de convèncer el nou govern que cal prioritzar l’economia productiva i les ajudes a la 
indústria, signem el present document, a Barcelona, el 3 de desembre de 2012. 
 
El Sr. President dóna la paraula a la Sr. Raquel Sánchez, Vicepresidenta d’aquesta entitat i consellera 
del grup comarcal de PSC-CPM, que diu: 
 
Es tractaria de l’adhesió al Pacte+Indústria. Això parteix d’uns treballs que es van encetar a l’any 2012 
per diferents institucions, sindicats, universitats, amb les quals vam començar a treballar en lo que era 
l’impuls o una mena de manifest el qual es va presentar al Parlament de Catalunya. Al juliol va ser 
aprovat per unanimitat per totes les formacions polítiques amb representació parlamentària i el que es 
busca amb aquest manifest, amb aquest acord, és buscar una gran mena de pacte per a la indústria a 
Catalunya, que conti d'aquesta base sòlida de consens polític, social i econòmic, que sigui subscrit per 
tots els partits polítics i que darrera hi hagin experts, institucions, com és el cas, i a partir d’aquí establir 
un acord programàtic, un full de ruta en el qual treballem des d’una vessant transversal, i que afecta no 
només al que seria pròpiament la política industrial sinó també a d’altres àmbits al país per tal d’establir 
un model econòmic amb base productiva en base industrial, però que tingui en compte que ha de 
cohesionar socialment i que ha de tenir en compte les polítiques mediambientals, que siguin 
respectables i respectuoses amb el mediambient, una política industrial en aquest sentit des del punt 
de vista mediambiental més sostenible, basada en el coneixement a la formació. 
Això es va presentar, va estar votat i aprovat per unanimitat per totes les formacions polítiques, es va 
establir una mena  de comissió de seguiment parlamentari, i ara s’ha de concretar un acord 
programàtic i un full de ruta que desenvolupi totes les accions, que també es detalla en el 
Pacte+Indústria que teniu aquí a l’acord. I en definitiva pensàvem que era convenient, necessari, idoni, 
oportú, aprovar-lo també aquí a la seu de Consell Comarcal atenent el nostre caràcter també de 
comarca, amb un format d’implantació industrial que treballem també des del propi Consell Comarcal i 
a més a més em remeto a aquell Pacte per l’indústria que també es va aprovar fa un any i mig, i que va 
sorgir del Consell Econòmic i Social. I reformar en aquest sentit el nostre compromís com a comarca i 
en aquest cas com a Consell Comarcal i les formacions polítiques.  
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Intervé el Sr. José Luis Cerro, conseller del grup comarcal de Ciutadans, que diu: 
 
Estem totalment d’acord, però dubtem de l’implicació del 100% del govern de la Generalitat.  
 
A continuació pren la paraula el Sr. Andreu Pérez, portaveu del grup comarcal d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, que diu: 
 
Nosaltres confiem que el nostre govern i el futur govern de la República tiri tot això endavant, perquè 
amb l’actual situació i gràcies als amics de Ciutadans això seria impossible. 
 

Els  consellers presents aproven per unanimitat aquest acord. 
 
12. Moció del grup del Partit Popular relativa a “Rebutjar la iniciativa il·legal que suposa 
l’aprovació de l’informe de la Comissió d’Estudi del Procés Constituent”. 
 
Els consellers Jesús Blanco i Xavier Paz abandonen la sessió. 
 
A proposta de la Presidència aquesta Moció es retira de l’ordre del dia. 
 
El Sr. President explica que la companya del Partit Popular per voluntat pròpia va retirar en la Junta de 
Portaveus aquesta Moció de l’ordre del dia i que hi havia unes alternatives que no es van poder 
plantejar, però el divendres la portaveu del Partit Popular comunica que és voluntat del Partit Popular 
presentar aquesta moció. 
 
Atès que el Partit Popular ha entrat aquest punt i que hi ha alternatives sobre el mateix, es farà 
intervenir als portaveus perquè expliquin la seva alternativa i desprès es faria la votació.  
 
Intervé el Sr. Miquel Comino, conseller del grup comarcal del  PSC-CPM, que diu: 
 
“Totes les mocions històriques que s’han aprovat en el Consell Comarcal tenen a veure amb la 
comarca, territori, amb necessitats concretes dels nostres ciutadans i ciutadanes, hospitals, escoles, 
infraestructures, etc., però jo crec que seria bo no entrar en l’àmbit nacional a la comarca perquè tots 
tenim moltes mocions als partits i si volem portar i omplir els Plens del Consell Comarcal de mocions 
no territorials sinó dels partits doncs podem estar aquí fins a les tantes cada mes i tots  tenim moltes. 
Nosaltres hem presentat una moció alternativa que ja teniu tots i totes. Nosaltres estem d’acord amb la 
moció que ha presentar el Partit Popular, perquè defensar la legitimitat de les institucions catalanes, 
defensar l’estat de dret, el rebuig a l’enfrentament institucional, són conceptes amb els que tots estem 
d’acord. A nosaltres ens falta una part més que pensem que és important i per això presentem aquesta 
moció, que és on trobem la solució. És evident que no ens agrada la unilateralitat que ha iniciat el 
Parlament de Catalunya i és evident que a nosaltres tampoc no vem votar aquella moció o aquelles 
conclusions de l’estudi del procés constituent, però nosaltres si que estem preocupats pel tema, s’ha 
de buscar una solució política a la situació que viu la relació Catalunya/Espanya i és per això que 
nosaltres presentem aquesta moció, que inlou un punt que és importat, que és el punt quatre de la 
nostra moció, quan diem que la solució a la situació actual passa per una reforma constitucional que va 
per la creació d’un estat federal; per nosaltres això és important. Pensem que és evident que la 
població o poble de Catalunya acabarà votant la relació que volem entre Catalunya i Espanya, 
nosaltres el que volem és que es voti un acord i volem treballar aquest acord, l’acord ha de ser la 
reforma de la Constitució i un cop tinguem aquest acord portar-lo a referèndum i que el referèndum voti 
sobre aquest acord. Trobarem a faltar en la Moció que han presentat els companys de Ciutadans, 
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aquest punt, no només fem la crítica sinó que volem aportar aquesta solució de l’estat federal com a 
element del desbloqueig de la situació que està vivint, així que el nostre posicionament del Grup 
Socialista és votar en contra de la moció del Partit Popular i també de la moció que presenta Ciutadans 
i votar a favor de la que presentem nosaltres mateixos. 
 
A continuació el Sr. President dóna la paraula a la Sra. Anna Clara Martinez, consellera del grup 
comarcal de Ciutadans, que diu: “No es manera de trabajar el hecho de entregar las mociones en 
mitad del Pleno y que las tengamos que leer aquí. Hubiéramos agradecido que si ya sabían finalmente 
que entraban en el orden del día, se nos hubiesen enviado por correo electrónico. En segundo lugar, 
en relación al registro de nuestra moción, nosotros intercambiamos una serie de correos con usted, 
nuestro  portavoz lo hizo y le indicó que bastaba con enviar las mociones por correo electrónico y que 
de ese modo se entendía que quedaban registradas. No creemos que fuera un problema de 
comunicación sinó que se nos informó de manera incorrecta. 
Para futuras ocasiones evidentemente ya sabemos que el correo electrónico no es la herramienta y 
que tenemos que venir aquí a registrarlas. 
Nosotros daremos apoyo a la Moción presentada por el partido popular; sin embargo creemos que la 
moción no acaba de estar del todo completa. Entendemos que esta moción se presentó en el Pleno de 
Viladecans porque era algo de urgencia pero se podía haber completado .  
Les agradecemos que la hayan vuelto a presentar y que hayan corregido “portem en consideració al 
Ple de Viladecans” porque esto es Consell Comarcal y se notaba que la habían copiado y no la habian 
trabajado.” 
 
Continua la Sra. Anna Clara Martinez, consellera del grup comarcal de Ciutadans:  “La Moción del 
Partido Socialista que presenta, les agradecemos que la presenten pero no acabamos de entender 
cual es el camino que ustedes siguen, porque en unos Plenos no dejan que se presenten mociones de 
este tipo y aqui en el Consell Comarcal nos traen esta moción, vemos que siguen divagando como 
siempre no sabemos exactamente cual es su rumbo. 
 
En relació al contenido de la moción no se explicita ningún rechazo de la resolución con lo cual no 
proponen nada en concreto, lo único que proponen es el estado federal, pero como he dicho antes 
dicen una cosa y luego otra.  No sabemos exactamente que es lo que quieren. El título es relativo a la 
desaprobación pero después en ningun momento, en ninguno de los puntos hablan de desaprobación 
de la resolución, con lo cual nosotros les agradecemos el gesto pero no podemos votar a favor, 
cuando de verdad sean un partido constitucionalista como si que lo han sido en Viladecans y quizás lo 
sean en otros municipios les daremos el apoyo. 
 
Y finalmente en relación a nuestra moción: no la podemos considerar una moción alternativa porque 
nosotros ya teniamos previsto presentarla, de hecho habíamos redactado ya una nota de prensa en 
fecha de 2 de agosto y la misma moción se ha presentado en otros municipios con lo cual no la vamos 
a considerar como una moción alternativa, si no que la vamos a considerar como una moción más que 
tenía que haber sido incluida en la orden del dia y no lo ha sido. 
 
Acontinuació paso a leer la parte de los acuerdos que son:  
Primer.- Manifestar el ple rebuig del Consell Comarcal del Baix Llobregat a la resolució 263/XI del 
Parlament de Catalunya i de qualsevol iniciativa il.legal per part de les institucions catalanes i dels seus 
representants i càrrecs públics. 
 
Segon.- Trametre aquest acord a la Presidencia i als Grups del Parlament de Catalunya i al President 
de la Generalitat de Catalunya.” 
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Intervé el Sr. Fernando Moya, conseller del grup comarcal del Partit Popular que manifesta: “Nosotros 
estamos de acuerdo que en los Plenos del Consell Comarcal y en los muncipales no debería de 
traerse ningún tema donde el Pleno no tenga competencias directas, creo que estamos de acuerdo 
casi todos los gurpos que no debería ser así, yo no estaba el día de la Junta de Portavoces, no sé 
realmente que es lo que se terminó de hablar o no. La situación ha cambiado en este momento el 
portavoz soy yo y como portavoz lo que  planteo es que si en realidad estamos todos de acuerdo en 
que no se deberian presentar pues reterimos las tres mociones” 
 
Intevé la Sra. Lidia Muñoz,  vicepresidenta i consellera del grup comarcal  de Coalició Entesa, que 
indica: 
 
“Estem parlam de dues coses diferents, de l’ordenació d’un debat en el Consell Comarcal cosa que és 
feina de la Junta de Portaveus  i l’altre és un tema a tractar que és que no ens toqui com Consell 
Comarcal fer aquest debat. Un altre cosa que em sorprèn és que els grups que ara estan fent el debat: 
Partit Popular, Ciutadans i fins i tot  el Partit Socialista siguin els tres grups que no van votar en el 
debat del dia del Parlament…. En referència al comentari de la consellera de Ciutadans vull indicar que 
si tant legalista sou, el que primer que haurias d’acceptar és el Regalament Orgànic del Consell 
Comarcal, de manera que si no registres la moció no compta. 
Sobre la moció, la posició que defensa el nostre grup és que la única via de garantia democràtica que 
es pot fer és aquella que permeti al conjunt de la ciutadania decidir sobre el seu futur i decidir el dret a 
l’autodeterminanció. És la única manera de asolir el reconeixement legal de Catalunya com subjecte 
polític i que tengui reconeixament internancional.  
En relació a la moció del PP i Ciutadans ambdues parteixen d’aquesta postura inmovilista, nosaltres 
també voten en contra, nosaltres el que reivindiquem és un canvi en el marc contstitucional per 
Catalunya. La moció del PSC aposta per la via federal, però nosaltres entenem que hauria de estar 
integrat dins d’un referendum que inclogués a tota la ciutadania, quan es el 80% de la ciutadania que 
avala el dret a decidir ... És per això que en referencia a les mocions votem encontra de les tres . 
 
El Sr. President  dóna la paraula al Sr. Xavier Fonollosa, vicepresident i conseller del grup comarcal de 
Convergència i Unió, que manifesta si tots els grups están d’acord en retirar les mocions seria millor 
per acabar aquest debat. Comenta que el Consell no té competències sobre aquest tipus de mocions. 
 
El Sr. President pregunta els grups comarcals retiren lesmocions i reitera que la Junta de Portaveus és 
el lloc on s’han de discutir aquestes mocions perquè els portaveus tinguin temps de mirar-ho. El 
President afegeix referint-se a la consellera del grup comarcal de ciutadans indica: “Segurament ens 
hem expressat tots malament, però en aquella reunió només estava el vostre portaveu i jo. Vosaltres 
no estàveu, per tant com a minim el 50% de dubte. Li vaig dir clarament que les mocions anaven 
dirigides al President seguint els tràmits de l’article 52 del ROC que contempla que passin totes per 
registre. Si us sembla bé, convoco per al dia 16 de novembre als portaveus i vicepresidents per parlar 
del tema de les mocions”. Per concloure sobre aquest punt, el President dona les gràcies al Partit 
Popular per retirar la moció. 
 
Els portaveus decideixen retirar les mocions presentades a debatre. 
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II. PART DE CONTROL 

 
13. Donar compte dels següents  Decrets de la Presidència: núm 50, 55, 86, 98, 105-174. 

 
NÚM. DECRET DATA ASSUMPTES 
50/2016  04/04/2016 Nomenar com a funcionari interí el Sr. José Luis 

Ariza Luengo, adscrit a l’Àrea d’Igualtat de Gènere 
i Polítiques Socials 

55/2016 07/04/2016 Nomenar com a funcionari interí al Sr. Josep Joan 
Sancho Ballester, adscrit a l’Àrea d’Intervenció.  

86/2016 13/05/2016 Sol·licitar a la Direcció General d’Administració 
Local l’autorització i nomenament del Sr. Francesc 
Roldan Burgos, per ocupar en règim d’acumulació 
la plaça d’Interventor 

98/2016  27/05/2016 Nomenar temporalment al Sr. Josep Joan Sancho 
com a membre de la mesa de contractació per 
absència d’interventor. 

105/2016  07/06/2016 Sol·licitar al Consorci Administració Oberta de 
Catalunya l’accés mitjançant la plataforma de Via 
Oberta a la gestió dels expedients relatius al 
conveni de col·laboració i encàrrec de gestió amb 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a l’any 
2016. 

106/2016  07/06/2016 Atorgar un permís retribuït per matrimoni a una 
treballadora de l’entitat. 

107/2016  08/06/2016 Revisar el cànon del contracte de gestió de servei 
públic del servei de bar del Parc Torreblanca 

108/2016  09/06/2016 Aprovar l’inici del procés de selecció d’un/a 
tècnic/a superior pedagog/a, per a la substitució 
d’una treballadora adscrita als Equips d’Atenció a 
la Infància i Adolescència del Baix Llobregat 

109/2016  09/06/2016 Aprovar l’adjudicació a l’empresa RJ Autocares 
SL. Del contracte menor del servei de transport 
adaptat fix. 

110/2016  09/06/2016 Aprovar el nomenament de Prospector/a auxiliar 
de campanya, per fomentar la prevenció i el 
control dels mosquits culícids en els municipis de 
la província de Barcelona, per aquest any 2016 

111/2016  09/06/2016 Aprovar el nomenament d’un Peó Aplicador de 
campanya per a la campanya de desinsectació de 
l’any 2016. 

1112/2016  13/06/2016 Aprovar l’atorgament de les beques per 
l’assistència i aprofitament i el seu pagament dels 
cursos de formació. 

113/2016  14/06/2016 Aprovar la sol·licitud a la Diputació de Barcelona 
dels premis pels guanyadors/es dels diferents 
àmbits i modalitats que inclou l’EDURECERCA. 

114/2016  15/06/2016 Aprovar l’inici del procés de selecció i les bases 
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per a la selecció d’un/a tècnic/a mitjà/ana 
vinculada a les tasques de coordinació i gestió 
entre el Departament de Treball, Afers Socials i 
Família (DTASF). 

116/2016  22/06/2016 Modificar el Decret 112/2016 
117/2016  22/06/2016 Aprovar el nomenament com a funcionaris interins 

de Peó Aplicador per a la campanya de 
desinsectació de l’any 2016. 

119/2016  23/06/2016 Aprovar el nomenament com a funcionari interí, 
Prospector/a auxiliar de campanya,. per fomentar 
la prevenció i el control dels mosquits culícids en 
els municipis de la província de Barcelona 

120/2016  27/06/2016 Sol·licitar al Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya una subvenció pel 
finançament del Servei de Control de Mosquits 
per l’anualitat 2016. 

121/2016  28/06/2016 Prorrogar els nomenaments de personal 
funcionari d’Auxiliar Administrativa Programa 
“Suport a les famílies en risc d’exclusió social” 
emmarcat en el Programa complementari de 
garantia de la cohesió social de la Diputació de 
Barcelona per a l’any 2016 

122/2016  29/06/2016 Aprovar l’atorgament de les beques per 
l’assistència i aprofitament i el seu pagament dels 
cursos de formació. 

123/2016  30/06/2016 Aprovar la subscripció d’un conveni de 
col·laboració amb l’empresa Luman Forns SCP i 
el SOC, per a la realització de pràctiques en el 
marc del Programa d'Experiència Professional 
per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per 
l’ocupació” 2015- 2016 

124/2016  30/06/2016 Aprovar la llista de persones aspirants admeses i 
excloses d’un/a tècnic/a mitjà/ana vinculat a les 
tasques a realitzat derivades de la gestió de l’Àrea 
Bàsica de Serveis Socials 

125/2016  04/07/2016 Aprovar la modificació de la jornada laboral, de la 
Sra.Magdalena Mercada 

126/2016  01/07/2016 Aprovar la liquidació del contracte de serveis de 
recollida selectiva de vidre en la via pública i en 
generadors singulars en les zones Nord i Oest de 
la comarca del Baix Llobregat. 

127/2016  01/07/2016 Aprovar la devolució de garanties provisionals a 
diferents empreses. 

128/2016  04/07/2016 Autoritzar a diferents persones, la utilització del 
Parc Torreblanca per instal·lar una parada en la 
“Mostra de productes de Pagès del Parc Agrari 
del Baix Llobregat”. 

129/2016  05/07/2016 Aprovar la justificació de despeses presentada per 
la Fundació Utopia – Joan N. García Nieto 
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130/2016  06/07/2016 Aprovar el pagament, al Sr. Jaume Rosado 
Muñoz durant el període de campanya de 
desinsectació d’aquest any 2106, 

132/2016  07/07/2016 Aprovar provisionalment la llista de persones 
aspirants admeses i excloses per a Tècnic/a 
Superior Pedagog/a de l’Equip d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència IV. 

133/2016  08/07/2016 Aprovar la modificació de crèdits 7/2016 
134/2016  11/07/2016 Aprovar la modificació de crèdits 10/2016. 
135/2016  11/07/2016 Aprovar la modificació de crèdits 8/2016 
136/2016  11/07/2016 Aprovar la modificació de crèdits 9/2016 
137/2016 11/07/2016 Aprovar el nomenament com a funcionaria 

interina, Peona Aplicador/a per a la campanya de 
desinsectació de l’any 2016. 

138/2016  13/07/2016 Aprovar l’atorgament de les beques per 
l’assistència i aprofitament i el seu pagament a 
diferents persones per els cursos de formació 

139/2016  13/07/2016 Aprovar el nomenament com a funcionària interina 
d’un/a Tècnic/a Mitjana coordinadora serveis 
socials àrea bàsica comarcal. 

140/2016 13/07/2016 Classificar la proposició presentada a la licitació 
per a la contractació del servei de transport 
escolar de la ruta NO136 (de Molins de Rei al 
CEIP Castell Ciuró de Molins de Rei. 

141/2016 13/07/2016 Resoldre favorablement la sol·licitud de flexibilitat 
horària del Sr. Lluís González Roig. 

142/2016 14/07/2016 Classificar la proposició presentada a la licitació 
per a la contractació del servei d’assessoria de 
mobilitat internacional per a joves a diversos 
municipis del Baix Llobregat durant els anys 2016 
i 2017 

144/2016 19/07/2016 Aprovar l’atorgament de les beques per 
l’assistència i aprofitament i el seu pagament dels 
cursos de formació. 

146/2016 19/07/2016 Aprovar la pròrroga del nomenament de la Sra. 
Laura Barrufet i Miró. 

147/2016 20/07/2016 Aprovar la liquidació per a la utilització del Parc 
Torreblanca perla mostra de productes de pagès 
del Parc Agrari del Baix Llobregat. 

148/2016 20/07/2016 Aprovar l’atorgament de les beques per 
l’assistència i aprofitament i el seu pagament dels 
cursos de formació. 

149/2016 20/07/2016 Aprovar la contractació laboral temporal en 
modalitat interina de la Sra. Paula Correas 
Martínez com a Tècnica Superior Psicòloga a 
l’EAIA V, en substitució del Sr. Rafel Metlikovez 
Castillo., 

150/2016 20/07/2016 Concedir al senyor Rubén Pérez de Pedro, un 
permís de paternitat. 
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151/2016 21/07/2016 Convocar als membres integrants de la Comissió 
Especial de Comptes d’aquesta a la sessió 
ordinària per examinar els comptes generals de 
l’exercici 2015 

153/2016 25/07/2016 Aprovar el pagament a la Sra. Mercè Pérez 
Cereza, en concepte d’avançament de paga 
d’acord amb la seva sol·licitud 

154/2016 25/07/2016 Aprovar l’adjudicació a l’empresa R.J. 
AUTOCARES, SL. Del contracte menor del servei 
de transport adaptat fix 

155/2016 26/07/2016 Adjudicar el contracte de servei d’assessoria de 
mobilitat internacional per a joves a diferents 
municipis del Baix Llobregat a l’associació Taller 
d’art, cultura i creació 

156/2016 26/07/2016 Aprovar l’atorgament de les beques per 
l’assistència i aprofitament i el seu pagament dels 
cursos de formació. 

157/2016 26/07/2016 Actualitzar el complement per accident en les 
nòmines del Sr. Jaume Olivella i Riba. 

158/2016 27/07/2016 Adjudicar el contracte de servei de transport 
escolar de la NO136 de l’escola Castell Ciuró de 
Molins de Rei a la UTE Hispano Iguadalina-
Empresa Monforte, S.A.-Autobuses Alcalá 
2010, S.L. 

159/2016 28/07/2016 Aprovar l’inici del procés de selecció i les bases, 
per al nomenament com a funcionari/a interí/na de 
programa d’un/a prospector/a auxiliar pel 
desenvolupament de les tasques derivades de la 
segona fase del projecte “INVASIÓN DEL 
MOSQUITO TIGRE EN ESPAÑA.” 

161/2016 28/07/2016 Aprovar la contractació de la Sra. Ylènia Mulero 
Moreno, en substitució de la Sra. Cristina Saenz 
Ortega. de l’EAIA IV. 

162/2016 28/07/2016 Acceptar la subvenció de la Diputació de 
Barcelona per a la realització del projecte 
“Promoure l’ocupació a la indústria local al Baix 
Llobregat . 

163/2016 29/07/2016 Sol·licitar a la Direcció General d’Administració 
Local de la Generalitat de Catalunya el 
nomenament amb caràcter accidental dels 
funcionaris/àries de carrera d’aquesta corporació 
per tal que substitueixin, en casos d’impossibilitat, 
absència o malaltia de la funcionària d’habilitació 
estatal que actualment ocupa la plaça de 
Secretària d’aquesta entitat.. 

164/2016 01/08/2016 Rectificar per error material les bases que han de 
regir la convocatòria d’una plaça vacant de la 
plantilla, com a Tècnic/a Mitjà/ana Educador/a 
Social dels Equips d’Atenció a la Infància i 
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l’Adolescència (EAIA V), 
165/2016 01/08/2016 Sol·licitar la pròrroga de la subvenció per al 

Programa d’agents desenvolupament local 
(AODL) del projecte: Desenvolupament de les 
potencialitats econòmiques del medi agroforestal i 
generació de sinèrgies entre elles i amb el sector 
turístic dels municipis del Baix Llobregat 

166/2016 03/08/2016 Avocar puntualment i per aquest cas concret la 
competència a la sol·lcitud de subvencions que es 
troba delegada a favor de la junta de govern local. 
Pel qual s'aproven les bases reguladores de la 
línia de subvencions per a despeses de 
reparacions, manteniment i conservació del Pla 
únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 
2016-2017 

167/2016 03/08/2016 Aprovar la sol·licitud de subvenció al Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya per a la contractació 
d’un nou Agent d’Ocupació i Desenvolupament 
Local adscrit al Departament de Promoció 
Econòmica de l’Àrea de Desenvolupament 
Estratègic. 

168/2016 30/08/2016 Aprovar l’ampliació del termini de presentació de 
sol·licituds per participar en el procés de selecció 
pel nomenament d’un/a prospector/a auxiliar 
adscrita al Servei de Control de Mosquits 

169/2016 05/09/2016 Aprovar la devolució al Servei Públic d’Ocupació 
de Catalunya en concepte de subvenció minorada 
del projecte innovador “ Pla de competitivitat del 
sector turístic del Baix Llobregat: innovació i 
ocupació. 

170/2016 05/09/2016 Aprovar la pròrroga del nomenament de la Sra. 
Laura Barrufet i Miró 

171/2016 06/09/2016 Informar favorablement la modificació de la franja 
horària d’obertura comercial dels comerços de 
Corbera de Llobregat 

172/2016 07/09/2016 Autoritzar a l’Ajuntament de Sant Joan Despí la 
utilització 
d’espais del Parc de Torreblanca per a la 
celebració d’una jornada social i de sensibilització 
d’arribada de la Pedalada Popular intermunicipal. 

173/2016 07/09/2016 Aprovar la contractació laboral temporal de la Sra. 
Núria Aguilar Colomer, com a Tècnica Superior 
Psicòloga a l’EAIA III. 

174/2016 08/09/2016 Aprovar l’Acord per al Contracte-programa 2016-
2019. 

 
Intervé el Sr. Fernando Moya, conseller del grup comarcal Partit Popular, que planteja dubtes en 
relació al Decret 105 que voldria saber que implica, així com del 109, 112, 116, 129, 142, 155, 166, 
169 i 174 .  També dels Decrets 133, 134, 135,136 i 137, que es tracta de modificacions de crèdits. 
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La Sra. Secretaria li explica breument tots els continguts dels Decrets. 
 
Intervé el Sr. Interventor que explica les diferències procedimentals entre les diverses modificacions de 
crèdit. Indicant que hi ha modificacions que són competència del President i d’altres del Ple. 
 
Intervé el Sr. José Luis Cerro, conseller del grup comarcal de Ciutadans, que explica que vol conèixer 
també dos punts que són el 145 i 170 referents a la pròrroga contractual de la Sr. Laura Barrufet, 
regidora del PSC a Sant Boi de Llobregat. 
 
Al respecte el Sr. President contesta que totes les persones tenen dret a presentar-se a una 
Administració. 
 
Intervé la Secretària que diu tenen tota la documentació a Secretaria ja que des de la pròpia 
plataforma de l ‘EACAT  no es pot enviar per motius de volum. 
 
Els consellers presents es donen per assabentats. 
 
14. Donar compte dels següents acords de la Junta de Govern. 
 
Sessió del 23 de maig  
 

a) Informar favorablement  una modificació de franja horària comercial al municipi de Molins de 
Rei, per a la celebració de la 2ª Shopping night. 

 
Sessió del 6 de juny 
 

b) Aprovar la subscripció d’un conveni amb el Departament de Cultura de la Generalitat, de 
col.laboració en relació a la transferència anual per a la gestió de l’arxiu comarcal del Baix 
Llobregat per l’any 2016. 

c) Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb els Ajuntaments de la comarca, en 
concepte de participació en el finançament de l’organització, l’impuls i el desenvolupament del 
Congrés “El Baix Llobregat a debat” i del “Fòrum Municipalista 

d) Aprovar l’inici de l’expedient per a l’adjudicació, del contracte de servei de transport escolar de 
las ruta NO136 (Molins de Rei al CEIP Castell Ciuró de Molins de Rei) 

 
Sessió del 20 de juny 
 

e) Concedir llicencia ocupació temporal  dels espais de l’edifici núm 2 a favor del Consell Esportiu 
del Baix Llobregat 

 
Sessió del 11 de juliol 
 

f) Adjudicar a l’empresa CLECE SA el contracte de servei d’atenció domiciliària a diferents  
municipis. 
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Sessió 25 de juliol 
 

g) Modificar el preu públic, aprovat per junta de govern local en data 21 de desembre de 2015, 
per la realització per part del Servei de Control de Mosquits durant l’exercici 2016. 

h) Aprovar la transferència a Barcelona Activa SA SPM  en concepte d’incentiu econòmic a 
quatre empreses seleccionades per la ESA-BIC en els TEBs. 

i) Aprovar varis convenis de col·laboració amb diferents empreses per a la realització de 
pràctiques en el marc del programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a 
Catalunya - Joves per l’Ocupació. 

j) Aprovar la modificació de varis convenis de col·laboració, en el sentit d’establir l’import 
regularitzat a final del curs escolar de col·laboració del transport no obligatori: 

k) Aprovar l’actuació del Servei de Control de Mosquits el Centre d’Estudis Avançats de Blanes 
per un estudi sobre la velocitat de dispersió perifèrica de la femella del mosquit tigre, durant 
l’any 2016. 

 
Els consellers presents es donen per assabentats. 
 
15. Donar compte dels informes sobre el compliment de terminis de pagament del sector 
públic del Consell Comarcal del Baix Llobregat corresponents al segon trimestre de l’any 2016, 
en el marc de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials. 

 
Es llegeix la proposta d’acord de la Presidència que es transcriu literalment: 

 
“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. 

 
Vistos els informes corresponents al segon trimestre de l’exercici 2016 del Consell 

Comarcal del Baix Llobregat, del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat i del 
Consorci de Turisme del Baix Llobregat, sobre el compliment de terminis de pagament d’acord amb el 
que disposa l’esmentada llei, que s’adjunten a l’expedient. 
 

Vist que l’article 4.4 de la llei de referència disposa que sense perjudici de la seva 
possible presentació i debat al Ple de la corporació local, el referit informe haurà de remetre’s, en tot 
cas, als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit territorial, 
als de les Comunitats Autònomes que, conforme als seus respectius Estatuts d’Autonomia, tinguin 
atribuïda la tutela financera de les entitats locals. 
 

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 
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ACORDS 
 

PRIMER.- Prendre compte dels informes del segon trimestre de l’exercici 2016 del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat, del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix 
Llobregat i  del Consorci de Turisme del Baix Llobregat, sobre el compliment de terminis de pagament 
als efectes del que disposa la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, 
que s’incorporen a l’expedient. 
 

SEGON.- Publicar un informe agregat de la relació de factures i documents que se li 
hagin presentat agrupant-los segons el seu estat de tramitació, en el termini de 15 dies contats des del 
dia de la reunió en la que es tingui coneixement de la referida informació, d’acord amb el que disposa 
l’article 5.4 de la referida llei.” 
 
Intervé el Sr. Fernandez Moya, conseller del grup comarcal del Partit Popular, dient que quan es doni 
compte de l’execució del pressupost estigui acompanyat de l’informe que contempli les partides, 
l’execució de les partides, perquè amb el full que s’ha enviat no es pot veure res. 
 
Intervé el Sr. Interventor que fa una breu explicació i diu que la informació que hi ha en l’expedient és 
la que ja s’ha remès al Ministeri d’Hisenda i que desprès és una informació que apareixerà a través del 
portal de Govern obert i que podrà ser consultada. 
 
Els consellers presents es donen per assabentats. 
 
16. Donar compte dels informes sobre execució pressupostària del segon trimestre de 
l’exercici 2016. 
 

Es llegeix la proposta d’acord de la Presidència que es transcriu literalment: 
 
“Vista l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions 

de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Estabilitat Financera, que estableix les obligacions trimestrals de subministrament 
d’informació per les Entitats Locals (article 16), que s’ha d’efectuar per mitjans electrònics a través del 
sistema que el Ministeri habiliti a l’efecte.   
 

Vist que, en data 29 de juliol de 2016, des de la Intervenció d’aquest Consell Comarcal es 
va enviar i signar electrònicament l’execució trimestral del Pressupost referida al segon trimestre de 
l’exercici 2016. 
 

Vist que el Ple de la Corporació ha de tenir coneixement de l’informe d’avaluació. 
 
Per tot això, aquesta Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents  

 
ACORDS 

 
PRIMER.- Donar-se per assabentat de l’Informe d’Avaluació de compliment d’objectius 

que contempla la Llei Orgànica 2/2012, referit al segon trimestre de l’exercici 2016 del pressupost de 
les entitats que formen part del sector Administracions Públiques d’aquesta Corporació (Consell 
Comarcal del Baix Llobregat, el Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat i el 
Consorci de Turisme del Baix Llobregat) i que suposa: 
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Segon trimestre: 
 
1. Estabilitat pressupostària: 
 
  Ingrés no 

financer 
Despesa no 
financera 

Ajustament 
entitat 

Capac/ Nec 
finançament 

Consorci Turisme Baix Llobregat 248.022,00 245.000,00 -300,00 2.722,00 
Patronat Comarcal de serveis a la 
persona del Baix Llobregat 881.301,44 934.479,51 0,00 -53.178,07 
Consell Comarcal del Baix 
Llobregat 19.784.000,00 18.702.000,00 25.646,39 1.107.646,39 
Capacitat / necessitat de finançament de la corporació 1.057.190,32 
 
S’estima que la corporació compleix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària.” 
 

Els consellers presents es donen per assabentats. 
 

17. Donar compte de la renúncia en el seu càrrec del conseller comarcal Roger Castillo i 
Bosch  del grup comarcal Coalició Candidatura d’Unitat Popular-Poble Actiu  

 
Es llegeix la proposta d’acord de la Presidència que es transcriu literalment: 
 
“Vist l’escrit de renúncia de data 22 de setembre de 2016 del càrrec de conseller 

comarcal presentat pel Sr. Roger Castillo i Bosch  del grup comarcal Coalició Candidatura d’Unitat 
Popular-Poble Actiu  
 
  Vista la instrucció de 19 de juliol de 1991 de la Junta Electoral Central que marca el 
procediment a seguir en els casos de substitució de càrrecs representatius locals i la resta de la 
normativa de règim local aplicable. 
 

Vist l’article 75.7 de la Llei de Bases de Règim Local que estableix que els 
representants comarcals hauran de presentar una declaració d’incompatibilitats i de béns en el 
moment de la pressa de possessió, cessament i finalització del mandat.  
 
  Per tot això, aquesta Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Donar-se per assabentat de la renúncia en el seu càrrec del  conseller . 
Roger Castillo i Bosch  

 
SEGON.- Sol.licitar al Sr. Roger Castillo i Bosch les declaracions d’incompatibilitats i 

de béns indicades a l’article 75.7 de la LBRL  
  
TERCER.- Sol·licitar a la Junta Electoral Central, l’extensió de la credencial de 

conseller comarcal al primer suplent de la llista corresponent el Sr. Miquel Altadill i Rovira 
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  QUART.- Comunicar aquest acord a la Junta Electoral Central als efectes de què 
expedeixi credencial acreditativa de la condició de conseller comarcal 

 
El Sr. President dóna la paraula al Sr. Roger Castillo i Bosch, portaveu del grup comarcal de la CUP 
que, explica que la renúncia es deu a una rotació prevista inicialment. Seguidament,  presenta al nou 
conseller comarcal, el Sr. Miquel Altadill. 
 
Intervé el Sr. President agraint la seva dedicació, les seves intervencions molt correctes al llarg del 
temps que ha estat en aquest plenari i també les converses mantingudes mútuament 
 

Els consellers presents es donen per assabentats. 
 
18. Precs i preguntes. 

 
No se’n formulen 

 
El Sr. President demana al Sr. Jordi Gil, conseller del grup comarcal de Coalició Entesa, que expliqui 
breument les beques de menjador . 
 
Pren la paraula el Sr. Jordi Gil que explica les dades més rellevants sobre aquest tema. Explica que ha 
fet un informe, que s’enviarà a tots els polítics, amb un quadre comparatiu dels anys 2015/2016, així 
com les bases de les beques de menjador que es van aprovar a l’últim Ple. Explica que són concients 
de la situació que hi ha en aquestes dades i els canvis que hi ha hagut. 
 

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


