CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT
PLE
ACTA NÚM.3/ 09
A la ciutat de Sant Feliu de Llobregat, el dia 6 de juliol de dos mil nou. Quan són les dinou hores,
es reuneixen a la sala de sessions del Consell Comarcal del Baix Llobregat els membres
integrants del Ple del Consell Comarcal que a continuació es relacionen. Aquesta sessió, de
caràcter ordinari, se celebra a primera convocatòria, sota la Presidència de l’Il·lma. Sra. Rosa
Boladeras i Serraviñals i assistits pel Secretari Accidental, Sr. Lluís González Roig.
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Seguidament per la Sra. Presidenta es declara oberta la sessió i ordena que s’entri a tractar els
assumptes continguts a l’Ordre del dia, en relació amb els quals s’adopten els acords següents:
1.- Aprovar l’acta núm. 2/09, corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 4 de maig.
Els presents aproven per unanimitat l’acta núm. 1/09, corresponent a la sessió celebrada el dia 4
de maig.
3.- Donar compte dels Decrets de la Presidència que a continuació es relacionen:
a) Decret núm. 36/09, de 20 d’abril, relatiu a aprovar la subscripció d’un conveni de
col·laboració amb els ajuntaments de Viladecans, Gavà, Sant Boi de Llobregat,
Castelldefels i el Prat de Llobregat per al desenvolupament de l’actuació Segell
d’igualtat d’oportunitats al Baix Llobregat emmarcat en el projecte “Foment de la
igualtat d’oportunitats dona-home en el mercat de treball del Baix Llobregat”
“ Vist que en data 18 de desembre de 2006, el Ple del Consell Comarcal va
aprovar la creació del Consell de Dones del Baix Llobregat i el seu reglament de funcionament, i
que en data 7 de març de 2007 es va constituir.
Vist que el Consell de les Dones actua com un òrgan adscrit al Consell Comarcal
del Baix Llobregat, i com a òrgan de participació de les dones amb la finalitat d’impulsar polítiques
d’igualtat i de gènere a la comarca, amb la col·laboració dels 30 ajuntaments, els sindicats i
patronals més representatius de la comarca, la Federació de Dones per la Igualtat del Baix
Llobregat, la Diputació de Barcelona i l’Institut Català de les Dones.
Vist que l’any 2007 es dissenya i s’aprova el I Pla Transversal de Polítiques de
Dones del Baix Llobregat per al període 2008-2010, convertint-se en el full de ruta de les polítiques
de dones de la comarca del Baix Llobregat amb la finalitat de lluitar contra les discriminacions per
raons de gènere i aconseguir la plena ciutadania de les dones en els diferents àmbits d’actuació:
nous rols, nous valors, accions afirmatives per assolir la igualtat d’oportunitats i la lluita contra la
violència masclista.
Vist que per Decret de Presidència núm. 87/08, de 18 de setembre, ratificat en
sessió de la Junta de Govern de 6 d’octubre d’enguany, es va aprovar la sol·licitud de subvencions
de diferents projectes dins el marc de l’Ordre TRE/337/2008, de 10 de juliol, per la qual
s’estableixen les bases que han de regir la concessió de subvencions per a programes innovadors
cofinançades pel Fons Social Europeu, entre els quals s’ha sol·licitat subvenció pel projecte
“Foment de la igualtat d’oportunitats dona-home al mercat de treball del Baix Llobregat“, que
contempla tres actuacions: Segell d’igualtat d’oportunitats, Dispositiu per incrementar la presència
de les dones en carreres tècniques i Jornada de conciliació laboral i familiar i presentació del
projecte.

Vist que per acord de la Junta de Govern, en sessió celebrada el 15 de desembre
de 2008, es va acceptar la subvenció atorgada pel Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya per al desenvolupament del projecte “Foment de la igualtat d’oportunitats dona-home al
mercat de treball del Baix Llobregat“, que contempla dues actuacions: Segell d’igualtats
d’oportunitats al Baix Llobregat i Dispositiu per incrementar la presència de les dones en carreres
tècniques.
Vist que el projecte parteix de la iniciativa europea DELTAEMPREN
desenvolupada pels ajuntaments de Viladecans, Gavà, Sant Boi de Llobregat, Castelldefels i el
Prat de Llobregat i que està finançat pel Fons Social Europeu amb l’objectiu, entre d’altres, de
crear un model per tal de reconèixer a les empreses que treballen activament per la igualtat
d’oportunitats.
Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat i els ajuntaments de Viladecans,
Gavà, Sant Boi de Llobregat, Castelldefels i el Prat de Llobregat manifesten el seu interès en
continuar amb la línia encetada en el projecte DELTAEMPREN amb les modificacions i
adaptacions necessàries per tal de crear el segell d’igualtat d’oportunitats i posar les bases per tal
de difondre’l a nivell comarcal.
Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques
Socials en data 20 d’abril de 2009, que s’adjunta a l’expedient.
Vist que fins al mes de maig no hi ha previst sessió de la Junta de Govern i que
és necessari, segons consta en l’expedient, aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració
amb els ajuntaments de Viladecans, Gavà, Sant Boi de Llobregat, Castelldefels i el Prat de
Llobregat per al desenvolupament de l’actuació Segell d’Igualtats d’oportunitats al Baix Llobregat
enmmarcat en el projecte “Foment de la igualtat d’oportunitats dona-home al mercat de treball del
Baix Llobregat”, subvencionat pel Servei d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya i el Fons
Social Europeu, es proposa la seva aprovació per Decret de Presidència ratificant-lo en la propera
sessió de la Junta de Govern que se celebri.
Vist que per acord de Ple de data 20 de juliol de 2007 s’ha aprovat la delegació a
la Presidència de l’exercici de les competències delegades a la Junta, per raons fonamentades
d’urgència.
Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc
conferides

RESOLC

PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb els
ajuntaments de Viladecans, Gavà, Sant Boi de Llobregat, Castelldefels i el Prat de Llobregat per al
desenvolupament de l’actuació Segell d’igualtat d’oportunitats al Baix Llobregat emmarcat en el
projecte “Foment de la igualtat d’oportunitats dona-home en el mercat de treball del Baix
Llobregat”, subvencionat pel Servei d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya i el Fons Social
Europeu.
SEGON.- Comunicar el present Decret als ajuntaments de Viladecans,
Gavà, Sant Boi de Llobregat, Castelldefels i el Prat de Llobregat perquè en tinguin coneixement i
als efectes.
TERCER.- Ratificar el present Decret en la propera sessió de la Junta

de Govern i donar compte en la propera sessió Ple que se celebri.”
b) Decret núm. 44/09, de 14 de maig, relatiu a aprovar la modificació de crèdits 5/09,
mitjançat crèdit generat finançat per les subvencions concedides.
“ Vist l’acord de la Junta de Govern d’aquest Consell Comarcal, de data 4 de maig
d’enguany, que aprova renovar per al 2009 el conveni subscrit amb la Diputació de Barcelona per
al desenvolupament del projecte pilot amb l’objectiu de frenar l’expansió del mosquit tigre i que
preveu que la Diputació de Barcelona aportarà a l’exercici 2009 la quantitat de cinquanta-vuit mil
tres-cents vint-i-cinc euros (58.325,00€) per a la realització de les activitats previstes al conveni i
vist l’informe del tècnic del Servei de Control de Mosquits en relació a la previsió de les despeses
del projecte.
Atès el que estableix l'article 177 i següents del Reial Decret 2/2004, de 5 de març,
que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i les Bases d'Execució.
Vist l’informe de la gerent.
Vist l’informe d’intervenció.
Per tot això aquesta Presidència en ús de les competències que legalment tinc
conferides
HE RESOLT
PRIMER.- Aprovat la modificació de crèdits 5/09, mitjançat crèdit generat finançat
per les subvencions concedides d’acord al següent detall:
CRÈDITS GENERATS
Crèdit
inicial

DESPESES
413 13000
413 22609
413 22708
413 48100

Retrib. Personal SCM
Altres despeses SCM
Estudis i treballs tècnics projecte
pilot
Ajuts a l'estudi per la realització de
pràctiques

307.707,96
0,00

Total despeses

307.707,96

Crèdit final

3.095,00 310.802,96
1.966,00 1.966,00

0,00

20.764,00

20.764,00

0,00

32.500,00

32.500,00

Crèdit
inicial

INGRESSOS
46105

Altes

58.325,00 366.032,96
Altes

Crèdit final

Diputació - Mosquit tigre

0,00

58.325,00

58.325,00

Total ingressos

0,00

58.325,00

58.325,00

SEGON.- Donar compte del present Decret a la Junta de Govern i al Ple del Consell
Comarcal.”
c) Decret núm. 45/09, de 20 de maig, relatiu a designar a la Sra. Rosa Boladeras
Serraviñals, Presidenta d’aquesta entitat, com a representant titular del Consell
Comarcal del Baix Llobregat en el Patronat de la Fundació “Utopia-Joan N. Garcia
Nieto, Estudis Socials del Baix Llobregat”
“Aquest Consell Comarcal, mitjançant acord adoptat per la seva Comissió de
Govern el dia 30 de gener de 1990, rectificat posteriorment mitjançant nou acord de 13 de març
del mateix any, va aprovar la seva integració com a membre del Patronat de la Fundació Privada
“Utopia d’Estudis Socials del Baix Llobregat”.
Vist que la representació, direcció i administració de la Fundació es porta a terme
mitjançant un Patronat, del qual n’és patró, amb caràcter vitalici, aquest Consell Comarcal del Baix
Llobregat
Atès que de conformitat amb l’article 14 dels Estatuts de la Fundació, és
necessari designar el representant d’aquesta entitat en el Patronat de la Fundació.
Vist que per acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007, s’ha procedit,
entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a
favor de la Junta de Govern, i entre les que es troba la present.
Vist que d’acord amb el Decret de Presidència 140/2007, de 20 de juliol, la
Presidència podrà exercir, per raons d’urgència degudament motivades, les competències del Ple
que no tinguin la característica d’indelegables i les de la Junta de Govern.
Vist que fins al mes de juny no hi ha previst sessió de la Junta de Govern i que és
necessari aprovar aquesta designació, es proposa aprovar-ho per Decret de Presidència ratificantlo en la propera sessió plenària que se celebri.
Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc
conferides
RESOLC
PRIMER.- Designar a la Sra. Rosa Boladeras Serraviñals, Presidenta d’aquesta
entitat, com a representant titular del Consell Comarcal del Baix Llobregat en el Patronat de la
Fundació “Utopia-Joan N. Garcia Nieto, Estudis Socials del Baix Llobregat”, d’acord amb el previst
a l’article 14 dels estatuts de l’esmentada Fundació; i al Sr. José Manuel Garcia Pérez, Conseller
d’aquesta entitat, com a representant suplent del Consell Comarcal del Baix Llobregat en el
Patronat de la Fundació.
SEGON.- Comunicar el present Decret a la Fundació Utopia pel seu coneixement i
efectes.
TERCER.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se
celebri per a la seva ratificació.”

3.-Donar compte dels Acords de la Junta de Govern que a continuació es relacionen:
Sessió del 4 de maig
a) Acord relatiu a aprovar el nomenament de representant al Consorci per a la
Recuperació i Conservació del Riu Llobregat.
“Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat, la Mancomunitat de Municipis
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Entitat Metropolitana dels Serveis Hidràulics i Tractament
de Residus, la Diputació de Barcelona, l’Administració General de l’Estat, i la Generalitat de
Catalunya, mitjançant el Departament de Medi Ambient i Habitatge i el Departament de Política
Territorial i Obres Públiques, van constituir l’any 2006 el Consorci per a la Recuperació i
Conservació del Riu Llobregat.
Vist que per acord de la Junta de Govern, en sessió celebrada el 6 d’abril de
2009, es va nomenar, entre altres, als consellers Sr. Francesc Garcia i Guinart i Sr. Lluís Tomàs
Moreno, representant titular i suplent d’aquesta entitat, respectivament, en la Junta de Govern del
Consorci per a la Recuperació i Conservació del Riu Llobregat.
Vist que amb l’objecte de disposar de la major representativitat entre els grups
polítics presents al govern comarcal, resulta convenient modificar la relació de nomenaments
inicialment aprovada.
Atès l’article 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya i l’article 14 del Decret Legislatiu 4/2003,
de 4 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei d’organització comarcal, que atorga al Ple
totes aquelles atribucions que expressament atorguin les Lleis a la comarca i no atribueixi a altres
òrgans comarcals.
Vist que per acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007, s’ha procedit,
entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a
favor de la Junta de Govern, i entre les que es troba la present.
Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels
següents
ACORDS
PRIMER.- Nomenar a la consellera i conseller comarcals Sra. Dolors Pueyo i
Bertran i Sr. Francesc Rodríguez Garzón, representant titular i suplent d’aquesta entitat,
respectivament, en la Junta de Govern del Consorci per a la Recuperació i Conservació del Riu
Llobregat, en substitució dels consellers comarcals Srs. Francesc Garcia i Guinart i Sr. Lluís
Tomàs Moreno.
SEGON.- Comunicar aquest acord als ens que formen part d’aquest Consorci
perquè en tinguin coneixement i als efectes.

TERCER.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se
celebri, de conformitat amb l’acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007 de delegació de
competències del Ple a la Junta de Govern.”
b) Acord relatiu a aprovar el nomenament de representants a la Comissió Assessora
del Parc Aeroespacial i de la Mobilitat de Catalunya.
“Vist que la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Viladecans estan treballant
en la creació d’un espai d’excel·lència per a la implantació d’empreses en l’àmbit de la indústria
aeroespacial i la mobilitat, el Parc Aeroespacial i de la Mobilitat de Catalunya amb l’objectiu de
crear un centre que pugui acollir les empreses vinculades a aquests sectors, impulsant la creació
de sòl industrial i d’activitats econòmiques i comptant, com a principal element tractor, amb un
conjunt de serveis i equipaments avançats que faciliten la innovació tecnològica i la competitivitat
de les empreses.
Vist que l’Ajuntament de Viladecans en data 22 d’abril d’enguany i amb número
d’entrada 2510 del Registre General d’aquesta entitat, ha comunicat l’interès que el Consell
Comarcal del Baix Llobregat estigui representat en la Comissió Assessora del Parc Aeroespacial i
de la Mobilitat de Catalunya, que s’ha creat a aquests efectes en la que participaran empreses,
centres de recerca i agents vinculats al sector per tal de garantir l’èxit i encert d’aquestes
iniciatives.
Per tot això Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Nomenar a la Sra. Rosa Boladeras Serraviñals, Presidenta d’aquesta
entitat, així com al conseller comarcal amb les atribucions de Promoció Econòmica, Sr. José
Manual García Pérez, com a representants del Consell Comarcal del Baix Llobregat a la Comissió
Assessora del Parc Aeroespacial i de la Mobilitat de Catalunya.
SEGON.- Comunicar el present acord a la Generalitat de Catalunya així com a
l’Ajuntament de Viladecans perquè en tinguin coneixement i als efectes.
TERCER.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se
celebri.”
c) Acord relatiu a aprovar una addenda al conveni de cooperació educativa subscrit
amb la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona per a la realització de
pràctiques a l’Arxiu Històric Comarcal d’una alumna de l’Escola d’Arxivística i
Gestió de Documents.
“ Vist que l’acolliment en pràctiques d’alumnes de diferents àmbits educatius és
una pràctica habitual en les administracions públiques, amb l’objectiu de contribuir a la formació
professional de l’estudiant en el seu període de pràctiques, tal i com preveuen els itineraris
formatius d’un gran número de disciplines.
Atès que aquesta entitat ha format part en anteriors ocasions i mitjançant diferents
àrees de treball d’aquests programes de pràctiques en col·laboració amb diferents institucions
acadèmiques, havent estat una experiència positiva tant pel que fa a la formació de l’alumne com
pel que fa a la seva col·laboració en les tasques assignades.

Vist que l’any 2006 aquest Consell Comarcal va aprovar la signatura d’un conveni
marc amb la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona, l’objecte del qual és crear fórmules
més operatives per a les pràctiques professionals d’alumnes de l’Escola Superior d’Arxivística i
Gestió de documents que col·laboren en les tasques d’organització i descripció de fons
documentals de la comarca, dependents de l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat; i que estableix a
l’acord primer que mitjançant una addenda es concretaran els alumnes que realitzaran les
pràctiques, l’horari i el calendari de les mateixes, i la quantia de la beca atorgada per l’empresa
institució/empresa.
Atès que, segons informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de
Gènere i Polítiques Socials, de data 21 d’abril de 2009, es proposa signar l’addenda per a les
pràctiques professionals de l’alumna seleccionada Sra. Marina Carreres Brugada.
Vist que per acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007, s’ha procedit,
entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya , a
favor de la Junta de Govern, i entre les que es troba la present.
Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels
següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la subscripció de l’addenda al conveni marc amb la Fundació
Universitat Autònoma de Barcelona, per a la realització de les pràctiques de l’alumna Sra. Marina
Carreres Brugada de l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de documents, a l’Arxiu Comarcal del
Baix Llobregat per encarregar-se de la gestió de transferències, organització i descripció de la
documentació del Consell Comarcal del Baix Llobregat.
La durada de les pràctiques constarà de 250 hores en total durant els mesos de juny i juliol del
2009, amb un horari de 8 a 15 hores de dilluns a divendres.
SEGON.- Aprovar una despesa relacionada de 3.000 euros, repartit en dues
mensualitats de juny a juliol de 2009, en concepte de beca de pràctiques a l’alumna.
La present despesa anirà a càrrec de la partida pressupostària 451.48912 del pressupost
d’aquesta entitat per enguany.
TERCER .- Facultar a la Presidenta d’aquesta entitat, per a la signatura dels
documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord.
QUART.- Comunicar el present acord a la Fundació Universitat Autònoma de
Barcelona i a l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat, perquè en tinguin coneixement i als efectes.
CINQUÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se
celebri.”
d) Acord relatiu a aprovar l’annex per l’any 2009 al conveni subscrit amb el Centre
d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat, de col.laboració amb les seves activitats.

“Vist que el Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat és una entitat sense
ànim de lucre que té per finalitat fomentar, desenvolupar i divulgar els valors culturals, científics i
artístics i en particular en els aspectes d’investigació, conservació i divulgació de la història,
l’arqueologia, la bibliografia, el patrimoni artístic, la literatura, el folklore, la geografia i les ciències
naturals de la comarca del Baix Llobregat.
Vist que en data 14 de desembre de 1998, la Comissió de Govern va aprovar la
subscripció d’un conveni marc de col·laboració amb el Centre d’Estudis Comarcals del Baix
Llobregat per al desenvolupament de projectes de coneixement i divulgació de la realitat comarcal,
i que aquest conveni s’ha anat renovant anualment a través del seu programa anual, que consta
com annex al mateix, previ mutu acord de les parts.
Atès que s’ha proposat la subscripció d’un annex al conveni marc de col·laboració
subscrit amb el Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat regulador de la participació en les
activitats de l’any 2009:
1.
2.
3.
4.
5.

Materials del Baix Llobregat, núm.15
Rutes de Dones del Baix Llobregat
Premis de Reconeixement cultural al Baix Llobregat
Memorial democràtic del Baix Llobregat
Trobada d’entitats d’estudis del Baix Llobregat

Vist que aquest Consell Comarcal del Baix Llobregat considera d’interès atorgar
un ajut al Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat, per import total de 13.252€ (tretze mil
dos-cents cinquanta-dos euros), per cofinançar les activitats anteriorment esmentades, atès el seu
interès comarcal.
Vist l’informe favorable emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i
Polítiques Socials en data 24 de març de 2009, que s’adjunta a l’expedient.
Vist que aquest ajut està previst nominalment en el pressupost 2009, d’acord amb
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvenciones.
Vist que per acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007, s’ha procedit,
entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya , a
favor de la Junta de Govern, i entre les que es troba la present.
Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels
següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un annex al conveni marc de col·laboració
subscrit amb el Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat per al desenvolupament de les
actuacions especificades en la part expositiva del present acord, de conformitat amb la minuta
d’annex que s’adjunta a l’expedient i s’aprova simultàniament, i que preveu una aportació a favor
del Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat de 13.252€ (tretze mil dos-cents cinquanta-dos
euros) per al desenvolupament d’aquestes activitats.

SEGON.- La present despesa anirà a càrrec de la partida pressupostària
121.48903 del pressupost previst per enguany.
TERCER.- Comunicar el present acord al Centre d’Estudis Comarcals del Baix
Llobregat perquè en tinguin coneixement i als efectes.
QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se
celebri.”
e) Acord relatiu a aprovar la subscripció d’un conveni amb la Universitat Politècnica
de Catalunya, per al desenvolupament al campus del Baix Llobregat dels projectes
Mart XXI i Dispositiu per incrementar la presència de les dones en carreres
tècniques.
“ Vist que per Decret de Presidència núm. 87/08, de 18 de setembre, ratificat en
sessió de la Junta de Govern de 6 d’octubre d’enguany, es va aprovar la sol·licitud de subvencions
de diferents projectes dins el marc de l’Ordre TRE/337/2008, de 10 de juliol, per la qual
s’estableixen les bases que han de regir la concessió de subvencions per a programes innovadors
cofinançades pel Fons Social Europeu, entre els quals s’ha sol·licitat subvenció pels següents
projectes:
-

Foment de la igualtat d’oportunitats dona-home al mercat de
treball Baix Llobregat
Programa Mart XXI al Baix Llobregat

Vist que per acord de la Junta de Govern, en sessió celebrada el 15 de desembre
de 2008, es va acceptar la subvenció atorgada pel Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya per al desenvolupament del projecte Foment de la igualtat d’oportunitats dona-home al
mercat de treball del Baix Llobregat, que contempla dues actuacions: Segell d’igualtats
d’oportunitats al Baix Llobregat i Dispositiu per incrementar la presència de les dones en carreres
tècniques.
Vist que en relació a l’actuació del Dispositiu per a incrementar la presència de les
dones en carreres tècniques emmarcada en el projecte Foment de la igualtat d’oportunitats dona –
homes al mercat de treball Baix Llobregat, es requereix la col·laboració de la Universitat
Politècnica de Catalunya de Castelldefels per tal de realitzar les visites als centres educatius per
tal d‘informar i sensibilitzar als joves, especialment a les dones, per tal d’apropar-les a les carreres
tècniques i a la tecnologia. Es requereix una actuació de sensibilització i de canvis de valors
culturals així com treballar els estereotips que existeixen socialment al voltant de la tecnologia i la
seva masculinitat.
Vist que per Decret de la Presidència núm. 122/08, de 18 de desembre, ratificat
en sessió de la Junta de Govern de 19 de gener de 2009, es va acceptar la subvenció atorgada
pel Servei d’Ocupació de Catalunya per al desenvolupament del projecte Programa Mart XXI al
Baix Llobregat, dins del marc de l’Ordre TRE/337/2008, de 10 de juliol.
Vist que per al desenvolupament del projecte Mart XXI al Baix Llobregat, i donat
que consisteix en una simulació de com es pot donar les condicions òptimes perquè hi hagi vida
humana al planeta Mart, es requereix d’unes instal·lacions i simulacions adequades que la UPCCampus del Baix Llobregat disposa en el seu campus.

Vist que és d’interès subscriure per ambdues entitats un conveni de col·laboració
per tal de desenvolupar aquests dos projectes.
Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques
Socials i el Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic d’aquesta entitat en data 20
d’abril de 2009, que s’adjunta a l’expedient.
Vist que per acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007, s’ha procedit,
entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya , a
favor de la Junta de Govern, i entre les que es troba la present.
Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels
següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb la Universitat
Politècnica de Catalunya per al desenvolupament dels projectes Dispositiu per incrementar la
presència de les dones en carreres tècniques i Mart XXI, subvencionat pel Servei d’Ocupació de la
Generalitat de Catalunya i el Fons Social Europeu, de conformitat amb la minuta de conveni que
s’adjunta a l’expedient i s’aprova simultàniament, i que preveu que el Consell Comarcal aportarà a
la UPC la quantitat de 11.500€ (onze mil cinc-cents euros) pel desenvolupament de les actuacions
previstes en l’actuació Dispositiu per incrementar la presència de les dones en carreres tècniques i
la quantitat de 15.240€ (quinze mil dos-cents quaranta euros) pel desenvolupament de les
actuacions incloses dins del Programa Mart XXI.
SEGON.- La present despesa per import de 26.740 € anirà a càrrec de la partida
pressupostària 322.48902 del pressupost previst per enguany.
TERCER.- Facultar a la Il·lma. Sra. Rosa Boladeras Serraviñals, Presidenta
d’aquesta entitat, per a la signatura dels documents que siguin necessaris per a la formalització
del present acord.
QUART.- Comunicar el present acord a la Universitat Politècnica de Catalunya
perquè en tingui coneixement i als efectes.
CINQUÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se
celebri.”
f) Acord relatiu a aprovar la subscripció d’un conveni amb la Coordinadora
d’Associacions i Patronats de Persones amb Disminució del Baix Llobregat
(Cordibaix), de col.laboració amb les seves activitats per l’any 2009.
“Atès que des de l’any 1993 el Consell Comarcal del Baix Llobregat col·labora
amb la Coordinadora d’Associacions i Patronats de Persones amb Disminució del Baix Llobregat
(CORDIBAIX), en foment i promoció d’activitats socials en el camp de la disminució psíquica, amb
l’objecte de coordinar-se i col·laborar per portar a terme activitats de caràcter social que fomentin i

promocionin la millora de la qualitat de vida dels disminuïts psíquics i la seva integració en la
comunitat.
Vist que és d’interès per ambdues parts continuar en la línia d’unificació
d’esforços en la consecució dels interessos generals del col·lectiu de les persones amb
discapacitat.
Vist la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que estableix
en el seu article 22.2 que podrà concedir-se directament les subvencions, amb caràcter
excepcional, quan s’acrediti raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres
degudament justificades què dificulten la convocatòria pública i que d’acord amb l’article 28 de
l’esmentada Llei és formalitzarà mitjançant la subscripció d’un conveni.
Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques
Socials en data 24 de març de 2009, que s’adjunta a l’expedient, proposant la subscripció del
conveni entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i la Coordinadora d’Associacions i Patronats
de Persones amb Disminució del Baix Llobregat (CORDIBAIX), per al exercici 2009, on es fa
referència a la concurrència d’aquestes circumstàncies d’interès social.
Vist que per acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007, s’ha procedit,
entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb
la nova redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya , a favor de la Junta de Govern, i entre les
que es troba la present.
Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels
següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb la
Coordinadora d’Associacions i Patronats de Persones amb Disminució del Baix Llobregat
(CORDIBAIX), per a l’any 2009, en virtut del qual el Consell Comarcal farà una aportació
econòmica per import de 9.000€ (nou mil euros), d’acord amb la minuta de conveni que s’adjunta
a l’expedient i s’aprova simultàniament al present acord.
SEGON.- Autoritzar la despesa total de 9.000€ (nou mil euros) per atendre
l’aportació prevista en aquest conveni i que anirà a càrrec de la partida pressupostària 313.48902
del pressupost previst per enguany.
TERCER.- Facultar a la Il·lma. Sra. Rosa Boladeras Serraviñals, Presidenta
d’aquesta entitat, per a la signatura dels documents que siguin necessaris per a la formalització
del present acord.
QUART.- Comunicar el present acord a la Coordinadora d’Associacions i
Patronats de Persones amb Disminució del Baix Llobregat (CORDIBAIX), perquè en tingui
coneixement i als efectes escaients.
CINQUÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió del Ple que se
celebri”.

g) Acord relatiu a aprovar la pròrroga i actualització per l’any 2009 del contracte de
servei de vigilància al recinte del Parc Torreblanca.
“ Vist que per acord de la Junta de Govern de 7 de maig de 2007, es va aprovar
l’adjudicació a l’empresa Transportes Blindados S.A. (Trablisa) del contracte de servei de
vigilància del Parc Torreblanca.
D’acord amb el contracte formalitzat amb l’empresa Transportes Blindados S.A.,
tindrà una durada de dos anys amb la possibilitat de pròrroga per un màxim de dos períodes d’un
any, mitjançant acord exprés de les parts abans de la finalització del termini, segons consta en la
clàusula tercera del Plec de clàusules administratives particulars que regeixen aquest contracte.
Vist la clàusula 9 del Plec de clàusules administratives particulars reguladors
d’aquest contracte que estipula que durant els dos primers anys de vigència del contracte, no hi
haurà lloc a revisió de preus i que a partir de l’inici del tercer any, l’empresa adjudicatària podrà
sol·licitar que es procedeixi a la revisió del preu d’adjudicació del contracte, d’acord amb el que
estableix l’apartat següent.
Vist que la clàusula 9 apartat 3 del Plec de clàusules administratives particulars
reguladors d’aquest contracte estableix que els preus seran revisats en més o menys prenent com
a base la variació dels Indexs generals nacionals de Preus al Consum que, amb caràcter global,
publiqui l’Institut Nacional d’Estadística corresponents als mesos de desembre entre els dos anys
naturals immediatament anteriors a la data en que se sol·licita la revisió.
Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Serveis Tècnics, Informàtica i
Noves Tecnologies en data 2 d’abril de 2009, que s’adjunta a l’expedient.
Vist que per acord de Ple celebrat en data 7 d’agost, s’ha procedit, entre d’altres,
a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb la nova
redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei municipal i de règim local en Catalunya , a favor de la Junta de Govern , i entre les que es
troba la present.
Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels
següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la pròrroga per un any del contracte del servei de vigilància del
Parc Torreblanca subscrit amb l’empresa Transportes Blindados, S.A. (Trablisa), amb un vigència
des de 1 de juny de 2009 fins al 31 de maig de 2010.
SEGON.- Actualitzar l’import de l’anualitat del contracte de referència per un
import màxim 49.977,36€ IVA inclòs, a un preu unitari de 16,65€/hora IVA inclòs.
TERCER.- La present despesa anirà a càrrec de la partida pressupostària
435.22701 del pressupost previst per enguany.

QUART.- Comunicar el present acord a l’empresa Transportes Blindados S.A.
perquè en tingui coneixement i als efectes.
CINQUÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se
celebri.”
h) Acord relatiu a renovar per al 2009 el conveni subscrit amb la Diputació de
Barcelona per el desenvolupament del projecte pilot amb l’objectiu de frenar
l’expansió del mosquit tigre .
“Vist que aquest Consell Comarcal del Baix Llobregat com a conseqüència de la
transferència de serveis produïda a partir de l’extinció de la Corporació Metropolitana, en virtut del
Decret 5/88, de 13 de gener, va assumir el Servei de Control de Mosquits que es presta en règim
de gestió directa i amb caràcter comarcal des del 1989, i que es composa d’un equip estable de
biòlegs i prospectors.
Vist que el Servei de Control de Mosquits, entitat de referència en el control
integrat de les poblacions de mosquits que duu a terme tasques de recerca i desenvolupament en
aquestes activitats, va aïllar el mosquit tigre per primer cop a Catalunya a l’any 2004 i des de
aleshores està implicat en la recerca de les millors estratègies per frenar l’expansió de les
poblacions d’aquest mosquit al nostre territori.
Vist que l’any 2008 es va establir un conveni de col·laboració amb la Diputació de
Barcelona, aprovat per acord de la Junta de Govern de 2 de juny de 2008, que té per objecte la
realització d’un projecte pilot dissenyat pel Servei de Control de Mosquits del Consell Comarcal del
Baix Llobregat per al trienni 2008-2010 per tal de frenar l’expansió del mosquit tigre mitjançant la
capacitació i actuacions d’agents cívics.
Vist que aquest conveni preveu la pròrroga durant el seu període d’execució per
mutu acord de les parts, i en aquest sentit, la Diputació de Barcelona ha comunicat en data 9
d’abril de 2009 i amb número d’entrada 2240 del Registre General d’aquesta entitat, la renovació
per al 2009 del conveni signat amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat per al
desenvolupament del projecte pilot amb l’objectiu de frenar l’expansió del mosquit tigre.
Vist l’informe emès pel Tècnic del Servei de Control de Mosquits en data 30 d’abril
de 2009, que s’adjunta a l’expedient, proposant amb caràcter d’urgència la renovació d’aquest
conveni, segons consta en l’expedient.
Vist que per acord de Ple celebrat en data 20 de juliol d’enguany, s’ha procedit,
entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb
la nova redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya , a favor de la Junta de Govern, i entre les
que es troba la present.
Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels
següents

ACORDS
PRIMER.- Renovar per al 2009 el conveni subscrit amb la Diputació de Barcelona
per al desenvolupament del projecte pilot amb l’objectiu de frenar l’expansió del mosquit tigre, i
que preveu que la Diputació de Barcelona abonarà l’any 2009 al Consell Comarcal del Baix
Llobregat un total de 58.325,00€ ( cinquanta-vuit mil tres-cents vint-i-cinc euros) per a la realització
de les activitats descrites en aquest conveni i per aquest any.
SEGON.- Actualitzar, els pactes segon, quart i sisè de l’esmentat conveni, que per
l’any 2009, quedaran redactats com s’indica en el Decret de Presidència de la Diputació de
Barcelona de data 31 de març d’enguany, comunicat a aquesta entitat en data 9 d’abril de 2009.
TERCER.- Comunicar el present acord a la Diputació de Barcelona per al seu
coneixements i efectes.
QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se
celebri.”
Sessió del 18 de maig
i)

Acord relatiu a informar la incorporació de l’Ajuntament de Cervelló al Consorci de
Comunicació Local.

“ Vist que en data 4 de maig de 2009 i amb número d’entrada 2714 del Registre
General d’aquesta entitat, ha tingut entrada la sol·licitud del Consorci de Comunicació Local,
d’informe per part del Consell Comarcal del Baix Llobregat en relació a la incorporació al Consorci
de Comunicació Local de l’Ajuntament de Cervelló.
Vist l’article 150 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que preveu que els ens locals supramunicipals que tenen
atribuïdes funcions de cooperació poden, amb aquesta finalitat, crear consorcis amb llurs
municipis; si en el consorci participa una Diputació provincial, és necessari l’informe previ del
Consell o els Consells Comarcals afectats.
Vists els estatuts fundacionals del Consorci de Comunicació Local, segons els
quals es tracta d’una entitat amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per a l’acompliment
dels seus fins, i amb la finalitat de promoure les activitats de les emissores de ràdio municipals,
produint i fomentant les seves programacions. A mes a més, el Consorci ofereix assessorament
jurídic per facilitar l’establiment i el funcionament d’una emissora de ràdio municipal.
Vist que el Consorci de Comunicació Local, que té com a objectiu la promoció i el
foment de la comunicació local, es va constituir per la Diputació de Barcelona, la Mancomunitat de
Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Associació d’Emissores Municipals de Catalunya
i que posteriorment s’hi ha adherit l’Ajuntament de Barcelona i altres ajuntaments.
Atès que en el Consorci de Comunicació Local s’hi troba integrada la Diputació de
Barcelona, és necessari que el Consell Comarcal informi en relació a la incorporació de
l’Ajuntament de Cervelló.
Vist que, revistats els Estatuts de l’esmentat Consorci, no s’observa cap
impediment de tipus legal per la participació en ell de l’Ajuntament de Cervelló.

Vist l’informe emès per la Tècnica del Departament de Secretaria en data 12 de
maig de 2009, que s’adjunta a l’expedient.
Vist que en virtut de l’acord de Ple de 20 de juliol de 2007, de delegació de
competències del Ple a la Junta de Govern, aquesta competència ha estat delegada a la Junta de
Govern.
Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels
següents
ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement la incorporació de l’Ajuntament de Cervelló com
a membre del Consorci de Comunicació Local als efectes del que determina l’article 150.1 “in fine”
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril.
SEGON.- Comunicar el present acord al Consorci de Comunicació Local i a
l’Ajuntament de Cervelló pel seu coneixement i efectes.
TERCER.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se
celebri, de conformitat amb l’acord de Ple de 20 de juliol de 2007, de delegació de competències a
la Junta de Govern.”
Sessió del 8 de juny
j)

Acord relatiu a aprovar la pròrroga per l’any 2009 del conveni subscrit amb l’Entitat
Metropolitana del Transport, de col.laboració en el finançament del servei de
transport adaptat.

“Vist que des de l’any 1994, l’Entitat Metropolitana del Transport, essent
competent de la gestió de serveis públics de transport col·lectiu que discorren íntegrament en el
seu àmbit territorial, i atès que diferents municipis de la comarca del Baix Llobregat pertanyen al
seu àmbit territorial, ve subscrivint un conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix
Llobregat per al finançament del servei i amb l’objecte de millorar la qualitat del servei de transport
adaptat per a persones amb mobilitat reduïda a la comarca.
Vist que per acord de la Junta de Govern d’1 de desembre de 2008 es va
sol·licitar a l’Entitat Metropolitana del Transport l’aprovació de la pròrroga i actualització per a
l’exercici de 2009 del conveni de col·laboració regulador de la participació d’ambdues entitats en el
finançament de les despeses derivades del servei comarcal de transport adaptat per a persones
amb mobilitat reduïda.
Vist que l’Entitat Metropolitana del Transport, en data 11 de maig de 2009, ha
comunicat la proposta de pròrroga de l’esmentat conveni per a l’exercici 2009.
Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals en data 3 de juny de
2009, que s’adjunta a l’expedient.

Vist que per acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007, s’ha procedit,
entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya , a
favor de la Junta de Govern, i entre les que es troba la present.
Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels
següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la pròrroga per a l’any 2009 del conveni amb l’Entitat
Metropolitana del Transport, de col·laboració en la prestació del servei de transport adaptat per a
persones amb mobilitat reduïda, d’acord amb la minuta de conveni que s’incorpora a l’expedient i
s’aprova simultàniament, i que preveu que per enguany l’Entitat Metropolitana farà una aportació
econòmica a favor d’aquesta entitat per import de 832.300,00€ (vuit-cents trenta-dos mil tres-cents
euros.)
SEGON.- Facultar a la Sra. Rosa Boladeras Serraviñals, Presidenta d’aquesta
entitat, per a la signatura dels documents que siguin necessaris per a la formalització del present
acord.
TERCER.- Comunicar el present acord a l’Entitat Metropolitana de Transport
perquè en tingui coneixement i als efectes.
QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se
celebri en virtut de l’acord de Ple de 20 de juliol de 2007 de delegació de competències.”
k) Acord relatiu a aprovar la pròrroga per l’any 2009 del conveni de col.laboració per a
la realització de la campanya anual de control de mosquits subscrit amb diferents
Ajuntaments i Aena - Aeroport de Barcelona.
“Vist que per acord de la Junta de Govern, en sessió celebrada el 19 de març de
2007, es va aprovar la subscripció d’un nou conveni amb els Ajuntaments de Begues,
Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, Martorell, Molins de Rei,
Pallejà, El Papiol, El Prat de Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu
de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Vallirana, Viladecans i l’Hospitalet de Llobregat
així com amb l’Aeroport de Barcelona per a la realització de les activitats de control de mosquits.
Atès que la clàusula setena de l’esmentat conveni estableix que la vigència del
mateix abasta la totalitat de l’any 2007 i que es podrà prorrogar per períodes d’un any mitjançant
acord exprés de les parts en el que haurà de constar tant la proposta d’aportació municipal i
l’acceptació de la mateixa.
Vist que per acord de la Junta de Govern de data 21 d’abril de 2008, es va
aprovar la subscripció d’un conveni amb l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló per a la
realització de les activitats de control de mosquits i que l’esmentat conveni preveu que la vigència
del mateix abasta la totalitat de l’any 2008 i que es podrà prorrogar per períodes d’un any
mitjançant acord exprés de les parts en el que haurà de constar tant la proposta d’aportació
municipal i l’acceptació de la mateixa.

Vist l’informe emès pels Tècnics del Servei de Control de Mosquits en data 25 de
maig de 2009, que s’adjunta a l’expedient.
Vist que per acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007, s’ha procedit,
entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb
la nova redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya , a favor de la Junta de Govern, i entre les
que es troba la present.
Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels
següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la pròrroga pel 2009 del conveni de col·laboració subscrit amb
els Ajuntaments de Begues, Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà,
Martorell, Molins de Rei, Pallejà, El Papiol, El Prat de Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi
de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Santa Coloma de
Cervelló, Vallirana, Viladecans i l’Hospitalet de Llobregat així com amb l’Aeroport de Barcelona per
a la realització de les activitats de la campanya anual de control de mosquits.
SEGON.- Aprovar la quota de participació en el cost de la campanya per aquest
any 2009 a aplicar a cadascú dels Ajuntaments i a l’Aeroport de Barcelona en els següents
termes:
MUNICIPI
Begues
Castelldefels
Cornellà de Llobregat
Esplugues de Llobregat
Gavà
Martorell
Molins de Rei
Pallejà
Papiol, el
Prat de Llobregat, el
Sant Andreu de la Barca
Sant Boi de Llobregat
Sant Feliu de Llobregat
Sant Joan Despí
Sant Just Desvern
Santa Coloma de Cervelló
Vallirana
Viladecans
Hospitalet de Llobregat
AENA - Aeroport de
Barcelona

Proposta de
Quota 2009
4.635,06
17.398,49
4.936,18
7.153,50
19.248,19
9.030,25
9.809,88
7.671,94
4.107,64
18.710,42
4.436,18
12.385,32
7.164,47
6.089,68
7.533,14
6.547,53
9.471,40
19.030,52
16.755,84
14.854,08

TERCER.- Comunicar el present acord als esmentats ajuntaments perquè en
tinguin coneixement i als efectes.
QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària.”
Sessió del 22 de juny
l)

Acord relatiu a aprovar la subscripció d’un nou conveni marc de col.laboració en
matèria de joventut amb els Ajuntaments de la comarca.

“Vist l’acord adoptat per la Comissió de Govern d’aquesta entitat en sessió
celebrada el dia 10 de maig de 1994 en virtut del qual es va aprovar la subscripció amb la
Generalitat de Catalunya d’un conveni de delegació de competències en matèria de joventut a que
feia referència el Decret 187/93, de 27 de juliol.
Atès que aquesta entitat, mitjançant acord adoptat per la Comissió de Govern en
sessió celebrada el dia 9 de novembre de 1994, va aprovar l’establiment de l’Oficina Comarcal
d’Informació i Serveis a la Joventut, amb els Ajuntaments de la comarca que hi formaven part,
que posteriorment van signar el conveni marc de col·laboració en matèria de joventut.
Atès que en data 31 de gener de 1995 la Comissió de Govern va acordar la
signatura d’un conveni marc de col·laboració en matèria de joventut entre el Consell Comarcal i
catorze Ajuntaments de la comarca per dur a terme les tasques pròpies de l’Oficina Comarcal
d’Informació i Serveis a la Joventut, acord que posteriorment va ésser ratificat en sessió plenària
de 30 d’abril de 1996, i al qual posteriorment s’han afegit altres municipis mitjançant un conveni
complementari al conveni marc de col·laboració en matèria de joventut.
Vist que per acord de Ple de data 18 de juliol de 2005 es va denunciar el conveni
marc de col·laboració en matèria de joventut entre el Consell Comarcal i diversos ajuntaments de
la comarca així com el conveni de col·laboració per a la tramitació en l’àmbit dels serveis de
l’Oficina de Serveis a la Joventut del Consell Comarcal i es va subscriure un nou conveni marc
Atès que és necessari subscriure un nou conveni que recull l’evolució de Servei
Comarcal de Joventut i dels municipis que en formen part i que reflecteixi la col·laboració entre
ambdós.
Atès que es manté la voluntat dels municipis i la comarca en continuar la línia de
treball conjunta en matèria de joventut, atès els bons resultats obtinguts en els darrers anys i que
existeixen projectes comuns que cal desenvolupar
Vist l’informe emès per la Coordinadora del Departament de Joventut i el
Coordinador de l’Àrea de desenvolupament estratègic en data 11 de juny de 2009, que s’adjunta a
l’expedient.
Vist que per acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007, s’ha procedit,
entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb
la nova redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya , a favor de la Junta de Govern, i entre les
que es troba la present.

Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels
següents
ACORDS
PRIMER.- Denunciar el conveni marc de col·laboració en matèria de joventut entre
el Consell Comarcal i diversos ajuntaments de la comarca, aprovat per acord de Ple en data 18 de
juliol de 2005.
SEGON.- Aprovar la subscripció d’un nou conveni marc en matèria de joventut
amb els Ajuntaments de la comarca, d’acord amb la minuta de conveni que s’acompanya com a
document annex al present acord i que s’aprova de forma simultània.
TERCER.- Facultar a la Il·lma. Sra. Rosa Boladeras Serraviñals, Presidenta
d’aquesta entitat, per a la signatura dels documents que siguin necessaris per a la formalització
del present acord.
QUART.- Comunicar el present acord als Ajuntaments de la comarca perquè en
tinguin coneixement i als efectes.
CINQUÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se
celebri.”
m) Acord relatiu a aprovar la subscripció d’un conveni amb sis Ajuntaments de la
comarca, de col.laboració en l’elaboració dels corresponents Plans Locals de
Joventut.
“Vist que el Departament de Joventut d’aquesta entitat té com una de les seves
línies d’actuació el donar suport i assistència tècnica als municipis de la comarca per tal que
aquests puguin desenvolupar les seves respectives polítiques i serveis adreçats a la joventut.
Atès que aquesta entitat va detectar que sis municipis de la comarca (Cervelló,
Torrelles de Llobregat, Collbató, Sant Climent de Llobregat, la Palma de Cervelló i Castellví de
Rosanes) no tenien pla local de joventut o estaven en fase de renovació del mateix, es va
sol·licitar a la Diputació de Barcelona suport econòmic i tècnic per tal de donar suport a aquests
municipis de la comarca, atès que l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació té la voluntat de
cooperar i donar suport als ens locals per consolidar projectes i accions en matèria de joventut,
mitjançant el recolzament a la promoció de polítiques integrals i estructurades de joventut.
Vist que per acord de la Junta de Govern de 19 de gener de 2009 es va acceptar
la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per import de 9.000€ ( nou mil euros) per a
l’elaboració dels Plans Locals de Joventut dels següents municipis: Castellví de Rosanes,
Cervelló, Collbató, la Palma de Cervelló, Sant Climent de Llobregat i Torrelles de Llobregat, així
com es va aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona
regulador de la subvenció per a l’elaboració de Plans Locals de Joventut d’aquests municipis.
Vist que en el marc d’aquest conveni, és necessari establir una relació de
col·laboració amb els ajuntaments de Castellví de Rosanes, Cervelló, Collbató, la Palma de
Cervelló, Sant Climent de Llobregat i Torrelles de Llobregat per tal de dinamitzar les politiques de
joventut als corresponents municipis al llarg de l’any 2009 mitjançant el Pla Local de Joventut del
municipi.

Vist l’informe emès per la Coordinadora del Departament de Joventut i el
Coordinador de l’Àrea de desenvolupament estratègic en data 11 de juny de 2009, que s’adjunta a
l’expedient.
Vist que per acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007, s’ha procedit,
entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb
la nova redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya , a favor de la Junta de Govern, i entre les
que es troba la present.
Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels
següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni amb els ajuntaments de Castellví
de Rosanes, Cervelló, Collbató, la Palma de Cervelló, Sant Climent de Llobregat i Torrelles de
Llobregat, de col·laboració en l’elaboració dels corresponents Plans Locals de Joventut, de
conformitat amb la minuta de conveni que s’adjunta a l’expedient i s’aprova simultàniament, i que
preveu que aquesta entitat haurà de lliurar una aportació econòmica als ajuntaments esmentats
pels imports que a continuació s’especifiquen:
Cervelló:
Torrelles:
Collbató :
Sant Climent:
La Palma de Cervelló:
Castellví de Rosanes:

2.000€
1.500€
1.500€
1.500€
1.500€
1.000€

SEGON.- Facultar a la Il·lma. Sra. Rosa Boladeras Serraviñals, Presidenta
d’aquesta entitat, per a la signatura dels documents que siguin necessaris per a la formalització
del present acord.
TERCER.- La present despesa anirà a càrrec de la partida pressupostària
452.46200 del pressupost d’aquesta entitat previst per enguany.
QUART.- Comunicar el present acord als ajuntaments signataris perquè en tinguin
coneixement i als efectes.
CINQUÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se
celebri.”
n) Acord relatiu a aprovar la subscripció d’un conveni amb la Diputació de Barcelona,
per a la contractació de personal en atur per desenvolupar tasques d’arranjament
de vegetació en els marges de les vies provincials.
“Vist que la Diputació de Barcelona ha aprovat unes mesures d’acompanyament
als ens locals davant els efectes de la crisi econòmica, una de les quals té com a objectiu generar

nova ocupació mitjançant la contractació de persones desocupades per realitzar treballs en les
zones d’influència de la xarxa de carreteres locals.
Vist que l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge de la Diputació de
Barcelona és l’encarregada de desenvolupar aquesta mesura, a través de la seva Gerència de
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.
Vist que per poder desenvolupar aquesta mesura, la Diputació de Barcelona posa
en marxa un programa de contractació d’empreses que siguin les encarregades d’executar els
projectes d’obres d’arranjament de vegetació i altres treballs en la xarxa de carreteres que
gestiona, les quals a la seva vegada hauran de contractar a aproximadament 200 persones que es
trobin en situació de desocupació.
Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat té la voluntat de participar en
aquestes mesures aprovades per la Diputació, seleccionant un total de 41 persones en situació
d’atur censades dins del seu àmbit territorial, quantitat calculada en proporció a la població aturada
real, per a la realizació de les tasques descrites.
Vist que les persones seleccionades pel Consell Comarcal del Baix Llobregat
hauran de ser persones desocupades, inscrites a les oficines de treball del Servei d’Ocupació de
Catalunya i que estiguin empadronades en algun dels municipis del Baix Llobregat.
Vist les característiques de les ofertes de treball:
Perfil de les persones a contractar: Categoria de peó, preferentment amb experiència en
treballs forestals.
Tipus de feina a desenvolupar: Neteja de vegetació i altres elements situats als marges de
les carreteres, dins de l’àmbit de domini públic.
Horari laboral: 35 hores setmanals, en jornada intensiva d’horari de matí.
Retribució: Serà l’assignada per a la categoria de peó d’acord amb el que estableix el
conveni de la construcció.
Àmbit geogràfic dels treballs a desenvolupar: Carreteres de la Diputació de Barcelona
situades dins de la comarca o comarques colindants.
Durada del contracte: 6 mesos, a partir del 15 d’octubre de 2009, inclosa una anterior
formació en els treballs a realitzar a l’inici d’aquest període.
Centre de treball: Aquell que designi l’empresa adjudicatària del contracte de serveis.
Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat haurà de facilitar a la Diputació de
Barcelona abans de l’1 d’octubre de 2009 el llistat de les 82 persones seleccionades, indicant les
41 persones que seran contractades i els 41 persones que quedaran com a reserves per cobrir
possibles baixes laborals.
Vist que les empreses que resultin adjudicatàries tindran l’obligació de contractar
el personal en atur en la categoria professional de peó, que prèviament hagi seleccionat el Consell
Comarcal per executar les esmentades tasques.
Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic en
data 11 de juny de 2009, que s’adjunta a l’expedient.
Vist que per acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007, s’ha procedit,
entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb

la nova redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya , a favor de la Junta de Govern, i entre les
que es troba la present.
Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels
següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la subscripció del conveni de col·laboració entre la Diputació
de Barcelona i el Consell Comarcal del Baix Llobregat per a la contractació de personal en atur per
desenvolupar tasques d’arranjament de vegetació en els marges de les vies provincials, de
conformitat amb la minuta de conveni que s’adjunta a l’expedient i s’aprova simultàniament.
SEGON.- Facultar a la Il·lma. Sra. Rosa Boladeras Serraviñals, Presidenta
d’aquesta entitat, per a la signatura dels documents que siguin necessaris per a la formalització
del present acord.
TERCER.- Comunicar el present acord a la Diputació de Barcelona( Àrea
d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge) perquè en tinguin coneixement i als efectes.
QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se
celebri.”
o) Acord relatiu a aprovar l’autorització de funcionament com a instal.lació juvenil de
l’equipament Can Mas, Casa de Colònies i Trobades, ubicat a Torrelles de Llobregat.
“ Vist que per Decret de la Presidència núm. 70/07, de 20 d’abril de 2007, aquest
Consell Comarcal va resoldre, després del corresponent expedient administratiu, sancionar a Can
Mas Casa de Colònies i Trobades SL amb la suspensió de l’autorització de funcionament com a
casa de colònies del seu equipament conegut per “Can Mas” a Torrelles de Llobregat, en aplicació
de la Llei 38/1991, de 30 de desembre, d’instal·lacions destinades a infants i joves, per incórrer en
activitats constitutives de falta greu tipificades en l’article 10, apartat 4, lletra e) de la mateixa Llei.
Vist que Can Mas Casa de Colònies i Trobades S.L. va presentar recurs
contenciós-administratiu contra aquest Decret de la Presidència, a la vegada que demanava la
suspensió de la resolució administrativa recorreguda, i que el Jutjat Contenciós- administratiu nº
13 de Barcelona va emplaçar a aquesta entitat a comparèixer i remetre el corresponent expedient
administratiu.
Vist que per Decret de la Presidència núm. 94/07, de 29 de maig, es va
comparèixer i oposar-se al recurs núm. 259/2007-B, interposat davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 3 de Barcelona per Can Mas Casa de Colònies i Trobades S.L. contra el Decret
de la Presidència núm. 70/07, de 20 d’abril de 2007 del Consell Comarcal del Baix Llobregat.
Vist que en data 14 de juliol de 2008 el representant de la mercantil demandant va
presentar al Jutjat un escrit demanant el desistiment en el mateix, i que per acord de la Junta de
Govern de 21 de juliol de 2008, es va acceptar el desistiment.
Vist que Can Mas Casa de Colònies i Trobades S.L. ha presentat sol·licitud de
nova autorització de funcionament i que realitzades les inspeccions corresponents d’acord amb la
legislació vigent, s’ha resolt favorablement les deficiències detectades.

Vist l’article q) de la Llei d’organització comarcal segons el qual correspon al Ple
totes aquelles competències que les Lleis atorguin a la comarca i no ho facin a altre òrgan, en
virtut aquesta competència ha de correspondre al Ple.
Vist l’informe emès per la Coordinadora del Departament de Joventut i el
Coordinador de l’Àrea de desenvolupament estratègic en data 9 de juny de 2009, que s’adjunta a
l’expedient.
Vist que per acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007, s’ha procedit,
entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya , a
favor de la Junta de Govern, i entre les que es troba la present.
Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels
següents
ACORDS
PRIMER.- Donar per complert a qualsevol efecte el termini de suspensió de
l’autorització de funcionament com a casa de colònies de l’equipament conegut per “Can Mas” a
Torrelles de Llobregat, a Can Mas Casa de Colònies i Trobades S.L.
SEGON.- Concedir l’autorització de funcionament com a instal·lació juvenil de
Can Mas situada al municipi de Torrelles de Llobregat, sol·licitada per Can Mas Casa de Colònies i
Trobades S.L., amb una capacitat de 90 persones. S’exclou d’aquesta autorització l’ús de la
piscina fins que no es facin les reformes pertinents, es sol·liciti l’autorització a l’ajuntament i es faci
la visita de comprovació.
TERCER.- Comunicar el present acord a Can Mas Casa de Colònies i Trobades
S.L. perquè en tingui coneixement i als efectes.
QUART.- Comunicar a la Secretaria General de Joventut perquè en tingui
coneixement de l’aixecament o finalització del termini de suspensió de què va ser objecte la
instal·lació i als efectes corresponents.
CINQUÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se
celebri.”
p) Acord relatiu a acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona en el
marc del projecte Iloquid, així com la subscripció del corresponent conveni.
“Vist que per Decret de Presidència núm. 37/09, de 21 d’abril, es va aprovar
l’adhesió del Consell Comarcal del Baix Llobregat al Pacte per a la dinamització territorial i el
foment de l’ocupació en el sector de serveis d’atenció a les persones en el territori del Baix
Llobregat vinculat al projecte ILOQUID, les funcions de coordinació del mencionat Pacte per part
del Consell Comarcal així com la presentació de sol·licitud de subvenció a la Diputació de
Barcelona per un import de 125.429,08€ ( cent vint-i-cinc mil quatre-cents vint-i-nou euros amb vuit
cèntims) per al desenvolupament del mòdul 1 del projecte a executar durant l’any 2009 i signar la
documentació de notificació de la constitució del Pacte.
Vist que el projecte ILOQUID té l’objectiu general de fomentar la inserció laboral
de persones en situació d’atur en el sector de serveis a les persones, a través de treball en xarxa,
la cooperació local i la concertació territorial i com a objectius específics:

- Impulsar la planificació dels serveis d’atenció a les persones i contribuir a la vertebració social i
territorial.
- Millorar l’ocupabilitat de les persones beneficiàries.
- Afavorir la creació i la consolidació de l’ocupació en el sector.
- Fomentar i promoure els serveis professionals de qualitat.
Vist que en data 12 de juny de 2009, la Diputació de Barcelona ha comunicat
l’atorgament d’una subvenció com a entitat coordinadora del Pacte ILOQUID per un import de
125.429,08€ (cent vint-i-cinc mil quatre-cents vint-i-nou euros amb vuit cèntims).
Vist que la col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del
Baix Llobregat en l’execució de les accions i productes previstes del projecte ILOQUID que
realitzarà el Consell Comarcal com a entitat coordinadora del Pacte per a la dinamització territorial
i el foment de l’ocupació en el sector de serveis d’atenció a les persones en el territori del Baix
Llobregat, s’articularà mitjançant la subscripció d’un conveni entre ambdues entitats.
Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic en
data 15 de juny de 2009, que s’adjunta a l’expedient.
Vist que per acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007, s’ha procedit,
entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb
la nova redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya , a favor de la Junta de Govern, i entre les
que es troba la present.
Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels
següents
ACORDS
PRIMER.- Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per
import de 125.429,08€ (cent vint-i-cinc mil quatre-cents vint-i-nou euros amb vuit cèntims) per a la
realització de les accions i productes previstes del projecte ILOQUID que realitzarà el Consell
Comarcal com a entitat coordinadora del Pacte per a la dinamització territorial i el foment de
l’ocupació en el sector de serveis d’atenció a les persones en el territori del Baix Llobregat.
SEGON.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració entre la Diputació
de Barcelona i el Consell Comarcal del Baix Llobregat com a entitat coordinadora del Pacte per a
la dinamització territorial i el foment de l’ocupació en el sector de serveis d’atenció a les persones
en el territori del Baix Llobregat dins del projecte ILOQUID finançant pel Fons Social Europeu, de
conformitat amb la minuta de conveni que s’adjunta a l’expedient i s’aprova simultàniament.
TERCER.- Facultar a la Il·lma. Sra. Rosa Boladeras Serraviñals, Presidenta
d’aquesta entitat, per a la signatura dels documents que siguin necessaris per a la formalització
del present acord.
QUART.- Comunicar el present acord a la Diputació de Barcelona i a la resta
d’entitats integrants del Pacte perquè en tinguin coneixement i als efectes.

CINQUÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se
celebri.”
4.- Aprovar la participació d’aquesta entitat en l’Associació Innobaix, així com els seus
estatuts reguladors.
Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu:
“Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat desenvolupa actuacions
adreçades a la promoció econòmica i de l’ocupació, per la qual cosa impulsa projectes i pactes
amb altres administracions i entitats vinculats a aquestes finalitats per tal d’aconseguir el
creixement econòmic de la comarca.
Vist el projecte de constitució de l’Associació INNOBAIX. Agència d’Innovació
Industrial i Coneixement del Baix Llobregat, la qual, de conformitat amb els seus estatuts, es crea
amb la finalitat d’impulsar el desenvolupament de la innovació a la comarca del Baix Llobregat,
creant per a això xarxes de col·laboració, programes d'investigació, processos d'innovació entre
administracions públiques, empreses, agents socials, centres de formació, universitats, gremis,
ciutadans i qualsevol altre entitat que promogui el valors de l’empreneduria i la innovació.
Atès que aquesta associació té com finalitat bàsica el foment de l’esperit
emprenedor, la voluntat de compartir coneixement i de dissenyar el territori per a les noves
implementacions industrials i la possibilitat de ser el centre de desenvolupament de la nova
economia del Baix Llobregat que ha de permetre afrontar els nous reptes de la globalització
econòmica.
Atès que l’objectiu fonamental d’aquesta associació és liderar la transformació del
Baix Llobregat i el seu model productiu a partir de la realització de programes i actuacions que
incorporin valors i actituds relacionades amb la cultura de la innovació, el coneixement, el foment
de l’emprenedoria i una aposta ferma per la formació professional i contínua de la seva població.
Atès que els objectius d’aquesta associació coincideixen plenament amb els que
es persegueixen des del Consell Comarcal del Baix Llobregat.
Atès que de conformitat amb l’article 5 dels estatuts de l’associació, poden formar
part de l’associació les persones físiques i jurídiques que de manera lliure i voluntària, tinguin
interès en les seves finalitats.
Atès el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, modificada per la Llei 16/2008 de 23 de desembre, i la
Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.
Vist l’informe emès pel Secretari d’aquesta entitat en data 29 de juny, que
s’incorpora a l’expedient.
Per tot això, aquesta Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la incorporació d’aquest Consell Comarcal del Baix Llobregat,
en qualitat de membre fundador, juntament amb altres persones jurídiques públiques o privades,

com ens fundacional de l’Associació “INNOBAIX. Agència d’Innovació Industrial i Coneixement del
Baix Llobregat”.
SEGON.- Aprovar els estatuts de l’Associació “INNOBAIX. Agència d’Innovació
Industrial i Coneixement del Baix Llobregat”, de conformitat amb el text que s’adjunta a l’expedient
i s’aprova simultàniament al present acord.
TERCER.- Nomenar la Presidenta d’aquesta entitat, Sra. Rosa Boladeras i
Serraviñals, com a representant del Consell Comarcal en els òrgans de la dita associació.
QUART.- Facultar a la Presidenta d’aquesta entitat, Sra. Rosa Boladeras
Serraviñals, per a la signatura de tots els documents necessaris per a la constitució d’aquesta
associació, actuant en representació d’aquest Consell Comarcal del Baix Llobregat.
CINQUÈ.- Comunicar el present acord a la resta d’Ajuntaments de la Comarca.”
ANNEX

ESTATUTS
Capítol I. La denominació, els fins i el domicili
Article 1 Denominació
Amb la denominació Associació INNOBAIX. Agència d’Innovació Industrial i Coneixement del Baix
Llobregat es constitueix aquesta entitat, que regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei
4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei
orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts. En queda exclòs tot
ànim de lucre.
Article 2 Finalitat
La finalitat de l’associació és impulsar el desenvolupament de la innovació a la comarca del Baix Llobregat,
creant per a això xarxes de col·laboració , programes d'investigació, processos d'innovació entre
administracions publiques, empreses, agents socials, centres de formació, universitats, gremis, ciutadans i
qualsevol altre entitat que promogui el valors de l’empreneduria i la innovació.
Innobaix té com finalitat bàsica el foment de l’esperit emprenedor, la voluntat de compartir coneixement, la
capacitat de coordinar decisions, la voluntat de dissenyar el territori per a les noves implementacions
industrials, la possibilitat de ser el centre de desenvolupament de la nova economia del Baix Llobregat,
nova economia que ha de permetre afrontar els nous reptes de la globalització econòmica.
L’Associació es concep com agència que fomenta la creació i el talent, treballant per a educar noves
persones emprenedores, sent capaç de realitzar una aliança per la innovació amb tots els sectors implicats,
tot això amb la finalitat d'elevar la competitivitat de les empreses de la nostra comarca, incorporant tots els
sectors productius tant el primari com el secundari, terciari i quinari.
L'objectiu fonamental d’Innobaix és liderar la transformació del Baix Llobregat i el seu model productiu a
partir de la realització de programes i actuacions que incorporin valors i actituds relacionades amb la cultura
de la innovació, el coneixement, el foment de l’emprenedoria i la formació professionalitzadora i continua de
la seva població.
Article 3. Àmbit d’actuació

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació actua al voltant de tres eixos:
1. Generació de xarxes d’actors per fomentar la innovació de manera col·laborativa.
2. Potenciar els sectors i activitats productives de l’economia de la comarca.
3. Col·laborar amb administracions locals i governs autonòmics, estatals i europeus.
3.1 Dins del primer eix, hi ha els següents objectius concrets:
(a)Compartir, elaborar, difondre les estratègies de les ciutats integrants de l'Agència, amb la finalitat
de reforçar línies d'actuació comunes, per garantir una transversalitat i cooperació efectiva.
(b)Desenvolupar i fomentar iniciatives de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) en el
territori.
(c)Crear una xarxa territorial de centres de desenvolupament de l'excel·lència i de la productivitat (
Centres de Competència ) on es donin cita les institucions i les empreses del territori.
(d)Desenvolupar programes per tal de satisfer i garantir les noves necessitats formativas de la
comarca. Elaborant programes entre els ajuntaments, les empreses, les institucions, les fundacions
socials amb els centres de formació profesional, la xarxa d’educació i les universitats, per tal de
donar resposta a aquestes noves necessitats formativas de la comarca.
3.2 Dins del segon eix es troben els següents objectius:
(e)Potenciar i impulsar les politiques de sòl industrial a la comarca..
(f)Treballar per a la conservació, l’evolució i transformació de les zones industrial existents i el
desenvolupament de les mateixes. Respectant en tot moment l’autonomia municipal.
(g)Crear noves realitats industrials i econòmiques en el Baix Llobregat, atenent a l'especificitat de
cadascuna de les parts que ho integren.
(h)Desenvolupar polítiques per a fomentar sectors emergents a la comarca, com el sector turístic i el
denominat sector social.
(i)Treballar per a impulsar la innovació en el desenvolupament de noves energies i en
l'especialització en les mateixes, també des d'un punt de vista d’ésser un referent industrial.
(j)Contribuir i treballar per al suport a les micro, petites i mitjanes empreses des del punt de vista de
la seva innovació productiva i tecnològica.
(k)Fomentar la internacionalització de la nostra economia.
3.3 Dins del tercer eix:
(l)En el marc del Pacte Nacional per al la Recerca i Innovació, colaborar amb el govern de la
Generalitat per tal d’establir politiques d’innovació i desenvolupament industrial.
(m)Crear una oficina unitària d'informació sobre subvencions i fons Europeus, estatals autonòmics
per als nostres municipis i empreses integrants de l'agència, entre d’altres actuacions.
(n)Desenvolupar quantes activitats es considerin oportunes amb la finalitat de complir els objectius
fundacionals de l'associació.
Article 4 Domicili
1. El domicili de l’associació s’estableix al Consell Comarcal del Baix Llobregat, situat al Parc de
Torreblanca, N-340 pk 1249 de Sant Feliu de Llobregat.
2. Les funcions d’aquesta associació s’exerceixen preferenment a Catalunya.
Capítol II. Els membres de l’associació, els seus drets i les seves obligacions
Article 5 Membres de l’associació

Poden formar part de l’associació totes les persones físiques i jurídiques que, de manera lliure i voluntària,
tinguin interès en les finalitats de l’Associació Innobaix, és a di, tots aquells agents i entitats interessats i
implicats en el desenvolupament de la innovació a la comarca del Baix Llobregat.
Pel que fa a les persones físiques:
1. Cal que tinguin capacitat d’obrar.
2. Si són menors en edats compreses entre els 14 i els 18 anys i no estan emancipats, necessiten el
consentiment dels pares o tutors per ser socis de ple dret, amb dret de vot a les assemblees
generals, i no poden ser elegits membres de la Junta Directiva.
3. Els menors de 14 anys poden adquirir la condició d’associats i exercir els drets derivats d’aquesta
condició per mitjà dels seus representants legals.
Pel que fa a les persones jurídiques —privades i públiques:
1. La sol·licitud d’ingrés ha de ser acordada per l’òrgan competent.
2. Les normes per les quals es regula la persona jurídica en qüestió no han d’excloure la possibilitat
de formar part d’una associcació.
Per integrar-se a l’associació cal presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendrà una
decisió sobre la petició en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà a l’assemblea general més
immediata.
Article 6
Són drets dels membres de l’associació:
1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
3. Exercir la representació que se'ls confereixi en cada cas.
4. Intervenir en el govern i la gestió, en els serveis i les activitats de l'associació, d'acord amb les normes
legals i estatutàries.
5. Exposar a l'Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la
vida de l'associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l'administració i la gestió de la Junta Directiva o dels
mandataris/àries de l'associació.
7. Ésser escoltats prèviament a l'adopció de mesures disciplinàries.
8. Rebre informació sobre les activitats de l'associació.
9. Fer ús dels serveis comuns que l'associació estableixi o tingui a la seva disposició.
10. Formar part dels grups de treball.
11. Posseir un exemplar dels estatuts.
12. Consultar els llibres de l'associació.

Article 7
Són deures dels membres de l'associació:
1. Comprometre's amb les finalitats de l'associació i participar activament per assolir-les.
2. Contribuir al sosteniment de l'associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions
econòmiques fixades per l’assemblea de l’associació.
3. Complir la resta d'obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
4. Complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l'associació.
Article 8
Són causes per ser donat de baixa de l'associació:
1. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la Junta
Directiva.
2. No satisfer les quotes fixades.
3. No complir les obligacions estatutàries.
Article 9. Òrgans de l’Associació
Es configuren com a òrgans de l’Associació:
1.
2.
3.
4.

L’Assemblea General.
La Junta Directiva.
La Presidència d’Innobaix.
La Direcció General.

Tot això, sens perjudici que l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva o de mutu propi acordi la
constitució d’altres òrgans per tal d’agilitzar el funcionament de l’associació.
Capítol III. L'Assemblea General
Article 10
1. L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de l'associació; els seus membres en formen part per dret propi i
irrenunciable.
2. Els membres de l'associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per
majoria els assumptes que són competència de l'Assemblea.
3. Els acords de l’assemblea general tenent força vinculant per a tots els mebres de l’associació.
4. L'Assemblea General té les facultats següents:
a) Modificar els estatuts.
b) Elegir i separar els membres de l'òrgans de govern i controlar-ne l'activitat.

c) Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, com també adoptar els acords per a la
fixació de la forma i l'import de la contribució al sosteniment de l'associació i aprovar la gestió feta pels
lòrgans de govern.
d) Acordar la dissolució de l'associació.
e) Incorporar-se a altres unions d'associacions, federacions o separar-se'n.
f) Sol·licitar la declaració d'utilitat pública.
g) Aprovar el reglament de règim interior.
h) Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i les associades.
i) Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci o sòcia, i també les altes i les baixes d'associats i
associades per una raó diferent de la separació definitiva.
j) Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de
l'associació. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no
limita les atribucions de l'Assemblea General.
k) L’Assemblea general, podrà acordar la creació d’altres òrgans, temporals o permanents, amb funcions
delegades de caràcter deliberant o executiu.
Article 11
1. L'Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l'any.
2.L’organ de govern pot convocar l'assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri
convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un 10% dels associats; en aquest cas, l'assemblea ha de tenir
lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.
Article 12
1. L'Assemblea és convocada per l’organ de govern mitjançant una convocatòria que ha de contenir, com a
mínim, l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la reunió.
2. La convocatòria s'ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant
un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada d'associats i associades que ha de tenir
l'associació.
3. Les reunions de l'Assemblea General, les presideix el president o presidenta de l'associació. Si no hi és,
l'han de substituir, successivament, el vicepresident o vicepresidenta o el/la vocal de més edat de la Junta.
Hi ha d'actuar com a secretari/ària qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.
4. El secretari o la secretària redacta l'acta de cada reunió, que han de signar ell/a mateix/a i el president o
presidenta, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les
votacions i la llista de les persones assistents.
Al començament de cada reunió de l'Assemblea General es llegeix l'acta de la sessió anterior a fi que
s'aprovi o s'esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l'acta i qualsevol altra documentació ha d'estar a
disposició dels socis i sòcies al local social.
Article 13

1. L'Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades
presents o representades.
2. El 10% dels associats/ades poden sol·licitar a l'òrgan de govern la inclusió en l'ordre del dia d'un o més
assumptes per tractar. En el cas que ja s'hagi convocat l'Assemblea, poden fer-ho dins el primer terç del
període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data en què aquest òrgan s’ha de reunir.
L’assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l'ordre del dia, llevat que s’hagi
constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova assemblea
general.
Article 14
1. En les reunions de l'Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l'associació.
2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis i sòcies presents o representats.
3. Per adoptar acords sobre la modificació dels estatuts, la dissolució de l'associació, la constitució d'una
federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, i la disposició o alienació de béns,
es requereix una majoria qualificada dels associats/ades presents o representats (els vots afirmatius
superen la meitat dels emesos). En qualsevol cas, l'elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses
candidatures, es fa per acord de la majoria simple o relativa dels socis i sòcies presents o representats
(més vots a favor que en contra).
4. Les candidatures que es presenten formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i sòcies i dels
seus domicilis i adreces de correu electrònic, sempre que els associats ho autoritzin expressament.
Capítol IV. La Junta Directiva
Article 15
1. La Junta Directiva regeix, administra i representa l'associació. Componen aquest òrgan el president/a, el
vicepresident/a, el Director/a General, el secretari/ària, el tresorer/a i els/les vocals, càrrecs que han de ser
exercits per persones diferents.
2. L'elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats, es fa per votació de l'Assemblea
General. Les persones elegides entren en funcions després d'haver acceptat el càrrec.
3. El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre d’Associacions mitjançant un
certificat, emès pel secretari/ària sortint amb el vistiplau del president/a sortint, que ha d’incloure també
l’acceptació del nou president/a i del nou secretari/ària.
4. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec sense remunieració, llevat de la Direcció General.
Article 16
1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de quatre anys, sense perjudici
que puguin ser reelegits.
2. El cessament dels càrrecs abans d'extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se
per:
a) mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció en el cas de les jurídiques
b) incapacitat o inhabilitació

c) renúncia notificada a l’òrgan de govern
d) separació acordada per l’assemblea general
e) qualsevol altra que estableixin la llei o els estatuts.
3. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s'han de cobrir en la primera reunió de l'Assemblea
General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l'associació pot ocupar provisionalment el càrrec
vacant.
Article 17
1. La Junta Directiva té les facultats següents:
a) Representar, dirigir i administrar l'associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix,
complir les decisions preses per l'Assemblea General, d'acord amb les normes, instruccions i directrius que
aquesta Assemblea estableixi.
b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per
exercir tota mena d'accions legals i interposar els recursos pertinents.
c) Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos de l'associació.
d) Proposar a l’Assemblea la creació d’altres òrgans, o comissions de treball que puguin formar part de
l’Associació per tal de dur a terme l’objectiu de l’associació.
d) Proposar a l'Assemblea General la defensa de l'establiment de les quotes que els membres de
l'associació han de satisfer.
e) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s'hi adoptin.
f) Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General perquè els aprovi, i
confeccionar els pressupostos de l'exercici següent.
g) Contractar els empleats que l'associació pugui tenir.
h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
i) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l'associació, i
autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
j) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s'hagin d'encarregar de cada grup de treball, a proposta
dels mateixos grups.
k) Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics, entitats i altres persones, per
aconseguir:
-subvencions o altres ajuts
-l'ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de
recuperació ciutadana

l) Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d'estalvi i disposar dels
fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l'article 29.
m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la
primera reunió de l’Assemblea General.
n) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d'una manera específica a algun altre òrgan de govern
de l'associació o que li hagi estat delegada expressament.
o) Proposar a l’Assemblea general, la creació d’altres òrgans, temporals o permanents, amb funcions
delegades de caràcter deliberant o executiu.
p) Delegar les funcions que es determinin a la Dirección General.
Article 18
1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president/a o per la persona que el/la substitueixi, s'ha de
reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, que en cap cas no pot ser
inferior a una vegada cada trimestre.
2. S'ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president/a o bé si ho
sol·licita un terç dels membres que la componen.
3. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum
de la meitat més un dels seus membres.
4. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara
que, per causes justificades, poden excursar-se'n. L'assistència del president/a o del secretari/ària o de les
persones que els substitueixin hi és necessària sempre.
5. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.
Article 19
1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de
treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços del seus membres.
2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els
confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.
Article 20
Els acords de la Junta Directiva s'han de fer constar en el llibre d'actes i han de ser signats pel
secretari/ària i el president/a. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s'ha de llegir l'acta de la sessió
anterior perquè s'aprovi o es rectifiqui, si és procedent.
Capítol V. La presidència i la vicepresidència
Article 21
1. Són pròpies del president/a les funcions següents:
a) Dirigir i representar legalment l'associació, per delegació de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.

b) Presidir i dirigir els debats, tant de l'Assemblea General com de la Junta Directiva.
c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat.
d) Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.
e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari/ària de l'associació.
f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l'Assemblea General o la
Junta Directiva.
2. El president/a és substituït, en cas d'absència o malaltia, pel vicepresident/a —si n’hi ha— o el/la vocal
de més edat de la Junta, per aquest ordre.
Capítol VI. La Direcció General
Article 22
La Direcció General té les facultats següents:
a) Assumir la representació ordinària, administració i gestió de l’Associació.
b) Dirigir la gestió ordinària i administració de l’Associació, d’acord amb les Directrius de la Junta Directiva.
c) Elaborar la proposta de programa d’actuacions i executar el programa d’actuació.
d) Dirigir el funcionament general de l’Associació i del seu personal, i organitzar, impulsar, coordinar i
inspeccionar els serveis i dependències.
e) Assumir la direcció tècnica i metodològica de les accions que l’Associació portarà a terme.
f) Elaborar l’avantprojecte de pressupost de l’Associació, la memòria, el balanç i el compte de pèrdues i
guanys de l’Associació.
g) Elaborar la proposta de plantilla i el règim retributiu del personal de l’Associació, d’acord amb les
limitacions legals i pressupostàries.
h) Autoritzar i disposar despeses i liquidació i ordenació de pagaments, d’acord amb els límits fixats per la
Junta Directiva.
i) Executar els acords de la Junta Directiva i l’Assemblea, sens perjudici de les competències que a tal
efecte corresponguin als altres òrgans de l’Associació, en l’exercici de les seves funcions.
j) Donar compte de la seva gestió a la Junta Directiva.
k) Atendre les propostes o suggerències que formulen les entitats associades
l) Dirigir les actuacions encaminades a obtenir recursos necessaris per al compliment dels fins de
l’Associació.
m) Proposar, quan procedeixi, als òrgans superiors competents les mesures pertinents per a la bona
marxa de l’Associació.

n) Les que expressament li siguin atribuïdes o delegades pels òrgans de govern de l’Associació.
Capítol VII. La tresoreria i la secretaria
Article 23
El tresorer/a té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l'associació, com també l'elaboració del
pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres
documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades
prèviament pel president/a, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d'estalvi.
Article 24
El secretari/ària ha de custodiar la documentació de l'associació, aixecar, redactar i signar les actes de les
reunions de l'Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i
també portar el llibre de registre de socis i sòcies.
Capítol VIII. Les comissions o grups de treball
Article 25
La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l'han de plantejar els membres de
l'associació que vulguin formar-los, que n'han d'assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es
proposen dur a terme.
La Junta Directiva s'ha de preocupar d'analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats
dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.
Capítol IX. El règim econòmic
Article 26
Aquesta associació no té patrimoni fundacional.
Article 27
Els recursos econòmics de l'associació es nodreixen de:
a) les quotes que fixa l'Assemblea General per als seus membres
b) les subvencions oficials o particulars
c) les donacions, les herències o els llegats
d) les rendes del patrimoni mateix o bé d'altres ingressos que puguin obtenir-se
Article 28
Tots els membres de l'associació tenen l'obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o
derrames, de la manera i en la proporció que determini l'Assemblea General a proposta de la Junta
Directiva.

L'Assemblea General pot establir quotes d'ingrés, quotes periòdiques mensuals —que s'han d’abonar per
mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva— i quotes extraordinàries.
Article 29
L'exercici econòmic coincideix amb l'any natural i queda tancat el 31 de desembre.
Article 30
En els comptes corrents o llibretes d'estalvis obertes en establiments de crèdit o d'estalvi, hi han de figurar
les signatures del president/a, el Director General, el tresorer/a i el secretari/ària.
Per poder disposar dels fons n'hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer/a o bé
la del president/a.
Capítol X. El règim disciplinari
Article 31
L'òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis i sòcies.
Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden
anar des d'una amonestació fins a l’expulsió de l'associació, segons el que estableixi el reglament intern.
El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüència d'una denúncia o comunicació. En el
termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l'expedient sancionador i proposa la
resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha
de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l'adopta aquest
òrgan de govern també dins d'un període de 15 dies.
Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones
interessades hi poden recórrer, si el reglament intern estableix el procediment per fer-ho, davant la primera
assemblea general que tingui lloc.
Capítol XI. La dissolució
Article 32
L'associació pot ser dissolta si ho acorda l'Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari
expressament per a aquest fi.
Article 33
1. Un cop acordada la dissolució, l'Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa
a la destinació dels béns i drets de l'associació, com a la finalitat, l'extinció i la liquidació de qualsevol
operació pendent.
2. L'Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
3. Els membres de l'associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda
limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.

4. El romanent net que resulti de la liquidació s'ha de lliurar directament a l'entitat pública o privada sense
afany de lucre que, en l'àmbit territorial d'actuació de l'associació, hagi destacat més en la seva activitat a
favor d'obres benèfiques.
5. Les funcions de liquidació i d'execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d'aquest
mateix article són competència de la Junta Directiva si l'Assemblea General no confereix aquesta missió a
una comissió liquidadora especialment designada a aquest efecte.

La Sra. presidenta dóna la paraula al portaveu del grup comarcal d’Esquerra Republica Sr.
Francisco Rodriguez Garzòn, que diu:
Esquerra ha participat d’aquest procés amb un esperit de recerca del consens i fent aportacions.
En un primer esborrany no es preveia la participació de la Generalitat que està treballant en
aquesta mateixa línia de dinamització econòmica empresarial i de noves tecnologies a través de
plans com el Pla Acció 10. Finalment la Generalitat també participarà en aquest projecte que serà
d’aquesta manera un projecte complet i transversal.
De fet fa pocs dies el Conseller del Departament d’innovació, Universitats i Empreses, Josep
Huguet, va poder compartir l’esperit d’aquest projecte en una visita al Citilab de Cornellà que serà
un punt de referència important d’aquest projecte Innobaix. Així doncs, el nostre vot evidentment
és favorable a la iniciativa que pretén que la comarca sigui un referent d’innovació i un autèntic
viver d’activitat empresarial centrada en les noves tecnologies i les empreses amb valor afegit.
Pren la paraula el portaveu del grup comarcal del Partir Popular Sr. Luis Ortega Lazaro, que diu:
Només dir que des del grup comarcal del Partit Popular, també donem suport a aquesta iniciativa,
pensem que qualsevol cosa que pugui incentivar l’economia productiva i pugui buscar xarxes que
incentivin i estudiïn la millor manera de poder fer aquesta economia productiva, sempre
participarem i estarem d’acord.

El que si que anunciem ja és que aviat farem un escrit en el qual direm quin membre del nostre
grup comarcal formarà part d’aquesta associació tal com se’ns demana també en els estatuts i en
l’escrit. Per tant, votarem que sí i farem particip un membre del nostre grup comarcal del partit
popular amb aquesta associació per poder donar suport a aquesta iniciativa.
Els present aproven per unanimitat el present acord.
5.- Aprovar inicialment la declaració de la masia de Can Molins, a Sant Climent de
Llobregat, com a Bé Cultural d’Interès Local.
Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu:

J-DE10807B

“Vist que en data 28 de maig de 2009 i amb número d’entrada 3224 del Registre
General d’aquesta entitat, l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat va comunicar l’acord del Ple
de data 26 de març de 2009 relatiu a sol·licitar al Consell Comarcal la declaració com a bé cultural
d’interès local de la masia de Can Molins i el seu entorn, de conformitat amb l’article 17.2 de la Llei
9/1993, de 30 de setembre, de Patrimoni Cultural Català, per considerar que té un valor cultural i
patrimonial a protegir.

Vist que segons l’art. 1 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, de Patrimoni Cultural
Català, aquest està integrat per tots els béns mobles o immobles que pel seu valor històric, artístic,
arquitectònic o arqueològic mereixen una protecció i una defensa especial, de manera que puguin
ésser gaudits pels ciutadans i puguin ser transmesos en les millors condicions a les generacions
futures.
Vist que d’acord amb l’article 17.2 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, de
Patrimoni Cultural Català, la competència per a la declaració de bens culturals d’interès local
correspon al Ple del Consell Comarcal, en els municipis de fins a cinc mil habitants i la declaració
es portarà a terme mitjançant la tramitació prèvia de l’expedient administratiu corresponent en el
que constarà l’informe favorable d’un tècnic en patrimoni cultural.
Atès que l’esmentada Llei no preveu un procediment específic i que, en aplicació
entre d’altres de l’article 84 i ss. de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
Administracions públiques i del procediment administratiu comú, cal donar audiència als
interessats.
Vist la documentació i informes adjuntats a l’expedient tramès per part de
l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat.
Vist l’informe emès pel Secretari del Consell Comarcal del Baix Llobregat de data
16 de juny de 2009, que s’incorpora a l’expedient, informant que de la documentació presentada
per l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat, que inclou un informe-memòria emès pel tècnic,
se’n desprén que l’edifici compleix els requisits d’interès patrimonial i peculiaritat suficients per ser
declarat bé d’interès local, sense necessitat de sol·licitar ulterior informe a un tècnic addicional.
Per tot això, aquesta Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Iniciar l’expedient per a la declaració com a bé cultural d’interès local
de la Masia de Can Molins, a Sant Climent de Llobregat, i el seu perímetre immediat, segons la
delimitació i descripció que consten en la documentació gràfica i històrica incorporada a
l’expedient, d’acord amb la Llei 9/1993, de 30 de setembre, de Patrimoni Cultural Català.
SEGON.- Donar tràmit d’audiència a l’Institut Català del Sòl per un termini de
trenta dies, d’acord amb l’article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
TERCER.- Sotmetre a informació pública l’esmentat expedient per a la declaració
com a bé cultural d’interès local de la Masia de Can Molins, a Sant Climent de Llobregat, i el seu
perímetre immediat, per mitjà de la publicació del corresponent edicte en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona per un termini de 30 dies a comptar des del dia següent a la seva
publicació. A aquests efectes, la documentació que integra l’expedient restarà a exposició pública
a la Secretaria d’aquest Consell Comarcal.
QUART.- Comunicar el present acord a l’Ajuntament de Sant Climent de
Llobregat perquè en tingui coneixement i als efectes.”
Els present aproven per unanimitat el present acord.

6.- Ratificar el nomenament de nous representants al Plenari del Consell Econòmic i Social
per part de CC.OO. - Baix Llobregat.
Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu:
“Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat, en els articles 24 i ss. del seu
Reglament Orgànic, reconeix la figura del Consell Econòmic i Social com a òrgan de participació i
representació en matèria econòmico-social.
Vist que, dins el seu caràcter representatiu dels agents econòmics i socials del
territori, actualment formen part del mateix, a més del propi Consell Comarcal, Comissions
Obreres, Unió General de Treballadors i la Confederació d’Empresaris del Baix Llobregat i PIMEC
Baix Llobregat.
Atès que CCOO - Baix Llobregat ha fet arribar al Consell Comarcal la notificació
de nous representants d’entre els que té dret en el Plenari del Consell Econòmic i Social.
Vist l’article sisè del Reglament Orgànic i de Funcionament del CES del Baix
Llobregat, segons el que els nomenaments i substitucions dels membres que integren el Ple del
CES seran objecte d’acord exprés per part de les organitzacions que en formen part i
posteriorment hauran de ser ratificats pel Ple del Consell Comarcal.
Per tot això, aquesta Presidència proposa al Plenari l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Ratificar el nomenament dels nous representants de CCOO - Baix
Llobregat en el Ple del Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat que a continuació es
relacionen:
-

Sra. Mª José González Moreno
Sr. Félix Repullo Serrano

SEGON.- Comunicar el present acord al Consell Econòmic i Social d’aquest
entitat i a CCOO - Baix Llobregat, així com a la resta d’entitats membres del mateix”.
La Sra. Presidenta dóna la paraula al portaveu del grup comarcal del Partit Popular, Sr. Luis
Ortega Lazaro, que diu:
Nosaltres a la incorporació de Comissions Obreres no hi tenim res a dir. No posem cap objecció i
pensem que quantes més persones o més entitats hi hagi, millor serà. Una mica en referència al
punt número quatre, tot el que pugui reactivar economia productiva, estarem sempre d’acord.
La única cosa que tenim una mica és aquell resquemor de què en aquell Consell el grup polític del
partit popular mai forma part i mai té l’accés per poder entrar, i jo vull citar unes paraules que un
dia en una reunió amb membres del Comitè de Direcció de Pimec-Sefes em vaig expressar
conforme ¿Escolta teniu algun inconvenient de què el Partit Popular pugui entrar en aquell
Consell? Diuen .- No, el contrari, és que sou vosaltres els que no voleu entrar. No vaig voler fer
més referències, però es que el Partit Popular del Consell Comarcal i ho repetiré un altre vegada,
estem disposats, volem col·laborar amb tots vosaltres perquè això funcioni, igual de bé o millor si

pot ser i reiterem que volem formar part d’aquest Consell; amb el qual amb tantes incorporacions
volem que s’obri la porta de què hagi una incorporació més amb un membre del Partir Popular.
Jo crec que s’ha demostrat que no hi ha cap problema de que hagi aquesta incorporació almenys
de què hagi una una trava o una pega, i si ens ho dieu, l’escoltarem i podrem saber per què. Però
per part de Pimec-Sefes no existeix aquesta trava .
Llavors nosaltres ens abstindrem, no tenim res contra Comissions Obreres, tot el contrari, però si
que volem que s’obri la porta al Partit Popular que penso que tenim alguna cosa més que aportar
apart d’estar aquí asseguts.
Els presents aproven per majoria absoluta el present acord amb el vot a favor dels
membres presents dels grups comarcals del PSC, CIU, IC i ERC i amb l’abstenció del grup
comarcal del Partit Popular.
7.- Precs i preguntes.
No se’n formulen.

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

