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CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT 
 

PLE  
 

ACTA NÚM. 3/12 
 

 
A la ciutat de Sant Feliu de Llobregat, el dia setze de juliol de dos mil dotze. Quan són les divuit hores 
es reuneixen a la sala de sessions del Consell Comarcal del Baix Llobregat, els membres integrants 
del Ple del Consell Comarcal que a continuació es relacionen. Aquesta sessió, de caràcter ordinari, se 
celebra sota la Presidència de l’Il·lm. Sr. Joaquim Balsera García i assistits pel Secretari Accidental de 
l’entitat, Sr. Lluis González Roig. 
 
ASSISTENTS 
 
PRESIDENT 
 
JOAQUIM BALSERA GARCÍA  (PSC-CPM) 
Alcalde de Gavà 
 
VICEPRESIDENTS/ES 
 
LOURDES BORRELL MORENO (PSC-CPM) 
Regidora de Sant Feliu de Llobregat 
  
IVAN ARCAS BLANCH (ICV-EUIA-EPM)  
Regidor de Molins de Rei 
 
XAVIER FONOLLOSA I COMAS (CIU)   
Regidor de Martorell 
 
JORDI MILÀ I EGEA (ERC-AM) 
Regidor de Vallirana 
 
CONSELLERS/ES ASSISTENTS 
 
PSC – CPM.    
 
LLUIS TOMÁS MORENO 
Alcalde de Castellví de Rosanes 
 
JOSÉ GARCÍA PÉREZ 
Regidor de El Prat de Llobregat 
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FRANCESC GARCIA I GUINART 
Regidor de Pallejà 
 
MIGUEL COMINO HARO 
Regidor de Sant Vicenç dels Horts  
 
RUTH MORENO SALAZAR 
Regidora de Vallirana 
 
FERRAN GARCÉS MONTERO  
Regidor de Sant Coloma de Cervelló 
 
MARIA ASUNCIÓN MIRANDA CUEVAS   
Regidora de Castelldefels  
 
SRA. MARIA SOLER SALA  
Alcaldessa d’Abrera 
 
JAVIER GONZÁLEZ ABAD  
Regidor de Martorell  
 
LLUÏSA  MORET SABIDÓ  
Regidora de Sant Boi de Llobregat 
 
ROSER BROSED YUSTE  
Regidora de Sant Esteve de Sesrovires 
 
CiU. 
 
MONICA BADIA I CORTADA 
Regidora de Cornellà de Llobregat 
 
LLORENÇ REY I CASAS 
Regidora de Sant Just Desvern 
 
MARIA TERESA CASTELLNOU I GUILERA 
Regidora de Sant Joan Despí 
 
JESÚS AREVALO I BRAVO 
Alcalde de Cervelló 
 
MARIA ROSA GONZÁLEZ I UREÑA 
Regidora de El Prat de Llobregat 
 
CATERINA MESTRES I GUASCH  
Regidora de Sant Vicenç del Horts  
 
JORDI GARCÍA I MAS  
Regidor de Sant Boi de Llobregat 
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ICV-EUiA-EPM.     
 
LIDIA  MUÑOZ CÁCERES 
Regidora de Sant Feliu de Ll. 
 
XAVIER GÓMEZ REVUELTA  
Regidor de Martorell 
 
ELISA CORRAL LOZANO 
Regidora de Cornellà de Llobregat 
 
JOSÉ ANTONIO RUBIO LEIVA  
Regidor de Pallejà 
 
JESÚS BLANCO FLOREZ 
Regidor de Santa Coloma de Cervelló  
 
FRANCISCO JOSÉ ROSA GUTIÉRREZ  
Regidor d’Olesa de Montserrat 
 
 
PP.  
 
LUÍS ORTEGA LAZARO  
Regidor d’Esplugues 
 
MARIA JOSÉ DIAZ ALGARIN 
Regidora de Viladecans 
 
JORDI ALSINA FELIP 
Regidor de Sant Andreu de la Barca 
 
ISABEL RUIZ BAUTISTA 
Regidora d’Abrera 
 
JORDI MANFREDI LÓPEZ 
Regidor d’Olesa de Montserrat 
 
ERC-AM.    
 
JOSEP ROVIRA I TARRAGÓ 
Regidor d’Esparreguera 
 
JORDI ALBERT I CABALLERO  
Regidor de Sant Andreu de la Barca 
 
PxC. 
 
DAVID PARADA PÉREZ  
Regidor de Sant Boi de Llobregat 
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CONSELLERS/ES NO ASSISTENTS 
 
ROSA BOLADERAS SERRAVIÑALS (PSC-CPM) 
Regidora de Corbera de Llobregat 
 
MANUEL REYES LÓPEZ (P.P.)  
Alcalde de Castelldefels 
 
SECRETARI ACCIDENTAL 
 
Sr. Lluis González Roig 
 
INTERVENTOR ACCIDENTAL 
 
Sr. José Luis Sanz Arranz 
 
1.- Aprovar l’acta núm. 2/12, corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 21 de maig. 
  
Els presents aproven per unanimitat l’acte núm. 2/12, corresponent a la sessió celebrada el dia 21 de 
maig. 
 
2.- Pressa de possessió de la consellera comarcal Sra. Lídia Muñoz Cáceres, del grup d’ICV-
EUiA-EPM. 
 

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

“Sra. Lídia Muñoz Cáceres, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir 
fidelment les obligacions del càrrec de Consellera del Consell Comarcal del Baix Llobregat, amb 
lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?.” 
 

La Sra. Lídia Muñoz Cáceres respon: “per imperatiu legal, prometo”. 
 
Moment a partir del qual la Sra. Lídia Muñoz Cáceres s’integra com a consellera de 

ple dret en el Consell Comarcal del Baix Llobregat, del que el plenari d’aquesta entitat es dóna per 
assabentat. 
 
El Sr. President li dóna la benvinguda.  
 

 “Vista la credencial de Consellera lliurada per la Junta Electoral Central a favor de la 
Sra. Lídia Muñoz Cáceres, inclosa a la llista de candidats/es presentada pel Grup Comarcal d’Iniciativa 
per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Entesa pel Progrés Municipal, en substitució per 
renúncia de la Sra. Cristina Vigordà Vargas, i de conformitat amb el que disposa l’article 21.4 del 
Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Organització 
Comarcal, aquesta Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents 
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ACORDS 
 

PRIMER.- Donar possessió del càrrec de Consellera d’aquesta comarca a la Sra. Lídia 
Muñoz Cáceres, adscrita al grup comarcal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i 
Alternativa-Entesa pel Progrés Municipal, a la vista de l’esmentada credencial, prèvia prestació per part 
de la interessada del jurament o promesa d’aquest, de conformitat amb la fórmula establerta per 
l’article 1 del Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril. 
 
  SEGON.- Comunicar el present acord a la Direcció General d’Administració Local de la 
Generalitat de Catalunya, a la Junta Electoral Central i a la Delegació del Govern de Catalunya, perquè 
en tinguin coneixement i als efectes escaients.” 
 
3.- Donar compte dels Decrets de la Presidència que a continuació es relacionen: 
 

a) Decret núm. 53/12, de 16 de maig, relatiu a donar-se per assabentats de l’estudi 
d’impacte ambiental  relatiu al projecte per a la transformació a doble circuit de la línia 
de 220 KV entre l’Espluga de Francolí-Montblanc-Penedès-Begues, promoguda per Red 
Eléctrica de España, S.A.U. 

 
“Atès que en data 11 d’abril de 2012, amb número d’entrada 1299 del Registre 

General d’aquesta entitat, va arribar un escrit de la Direcció General d’Energies, Mines i Seguretat 
Industrial del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya sol·licitant informe, en 
relació amb la síntesi de l’estudi d’impacte ambiental del projecte per a la transformació a doble circuit 
de la línia de 220 KV entre l’Espluga de Francolí-Montblanc-Penedès-Begues, amb número 
d’expedient 10/23349, promoguda per Red Eléctrica de España, S.A.U. 
 

Vist el Reial Decret Legislatiu 1/2008, d’11 de gener, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei d’avaluació d’impacte ambiental de projectes, que té per objectiu establir el règim jurídic 
aplicable als Estudis d’Impacte Ambiental (EIA) dels projectes consistents en la relació d’obres o 
instal·lacions inclosos en els Annexos I i II de l’esmentada llei. 

 
Atès que l’article 3.1 del referit Reial Decret Legislatiu disposa que els projectes, 

públics i privats, consistents en la realització d’obres, instal·lacions o qualsevol altre activitat inclosos 
en el seu annex I hauran de sotmetre’s a un EIA, i que el projecte de referència està inclòs en el Grup 
3. Indústria Energètica, apartat g) Construcció de línies aèries per al transport d’energia elèctrica amb 
un voltatge igual o superior a 220 kV i una longitud superior a 15 km., corresponent a l’annex I; sent 
aquest projecte objecte d’EIA. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics, Informàtica i Noves 
Tecnologies en data 15 de maig de 2012, que s’incorpora a l’expedient. 

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

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

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

PRIMER.- Donar-se per assabentat de la síntesi de l’estudi d’impacte ambiental (EIA)  
relatiu al projecte per a la transformació a doble circuit de la línia de 220 KV entre l’Espluga de 
Francolí-Montblanc-Penedès-Begues, amb número d’expedient 10/23349, promoguda per Red 
Eléctrica de España, S.A.U., en relació al que disposa el Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’avaluació d’impacte ambiental de projectes. 
 

SEGON.- Proposar com a mesures correctores durant l’execució i l’explotació de la 
infraestructura, sense perjudici de les previstes, les següents: 
 
Actuacions correctores en fase prèvia i durant l’execució de les obres:  
 
1. Elaboració d’un Pla de gestió de les terres sobrants 
2. Correcta ubicació d’instal·lacions, parc de vehicles i magatzems d’obra 
3. Marcatge sobre el terreny de la superfície estricta a afectar per l’obra, en especial en el seu 
límit/incidència amb les formacions forestals i/o cobertes vegetals, tenint en compte que el gruix de sòl 
a la zona és petit 
4. Marcatge i trasplantament de peus arboris i arbustius d’interès per a les futures tasques de 
reforestació i/o nova implantació vegetal. 
5. Precaucions per evitar l’afecció a la fauna durant la fase d’obres 
6. Limitació temporal de tasques de tala i rompuda en zones naturals, evitant els períodes de 
major reproducció de la fauna salvatge 
7. Adoptar les mesures definides en Decret 64/1995, pel qual s’estableixen les mesures de prevenció 
d’incendis forestals i la Llei 7/1999 de la propietat forestal 
8. Decapatge, acopi i conservació de la terra vegetal de l’obra. 
9. Gestió correcta dels residus generats 
10. Reducció d’emissions de partícules a l'atmosfera, especialment al pas per zones habitades 
11. Recomanacions per a l’ús i els itineraris dels vehicles i maquinària, especialment els vehicles de 
gran tonatge i especialment al pas per zones habitades 
12. Mesures per minimitzar la contaminació lumínica que produeix la central de Punto Sur, combinant 
la necessitat de protecció de la instal·lació i la incidència en la fauna  
13. Establiment d’un programa d’actuació arqueològica. 
14. Continuïtat de camins, especial atenció a rutes o itineraris interceptats (de persones o d’animals) 
15. Instal·lació de caixes-niu i refugis de diverses tipologies per potenciar la reinstauració de 
fauna en els hàbitats forestals alterats 
16. Incorporació al cablejat de dispositius anticol·lisió per a les aus  
17. Incorporació a les torres de mesures que compatibilitzin la possible nidificació d’aus amb les 
necessitats tècniques de les torres.  
18. Ubicar els abassegaments de material vegetal talat i esbrossat en zones degudament 
aïllades de les masses boscoses properes. 
19. Minimitzar l’afecció al drenatge natural de la zona i risc d’erosió associat, també en talussos i 
camins 
de nova creació i/o eixamplament 
20. Revegetació de talussos i reforestació en general (repoblació en zona forestal) 
21. Elaboració d’un programa per a la prevenció d’incendis forestals durant l’obra i durant la fase 
d’explotació 
22. Reposició de les infraestructures i elements malmesos 
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Actuacions correctores durant l’explotació de l’activitat: 
 
1. Manteniment posterior de la franja d’arbrat afectada pel pas de la línia per tal d’evitar incendis 
2. Control de la incidència sobre les aus en les zones de pas 
3. Control de l’origen, tipologia i gestió dels residus que es puguin generar en les actuacions de 
manteniment de la línia durant la fase d’explotació i seguiment de les normes establertes 
4. Mantenir en bon estat els camins d’accés per tal d’evitar posteriors actuacions amb més afectacions 
 

TERCER.- Donar suport a l’Ajuntament de Begues en la seva reclamació de la solució 
de la incidència de la línia existent de 220 kV pel seu casc urbà. 
 

QUART.- Comunicar el present Decret a la Direcció General d’Energia, Mines i 
Seguretat Industrial del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i als 
Ajuntaments de Begues i Vallirana, perquè en tinguin coneixement i als efectes previstos.   
 
  CINQUÈ.- Donar compte del present Decret en la propera sessió del Ple que se 
celebri.” 
 

b) Decret núm. 54/12, de data 16 de maig, relatiu a prendre compte de la renúncia efectuada 
pel Sr. Xavier Gómez Revuelta, del grup comarcal ICV-EUiA-EPM,  de la delegació general 
d’atribucions de l’Àrea d’Educació i d’atribució de les mateixes al Conseller del mateix 
grup Sr. Jesús Blanco Flórez. 

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

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

Vist el Decret de Presidència 151/2011, de 22 de juliol, de nomenament de Vice-
presidents/es, constitució de la Junta de Govern i nomenament dels seus membres. 
 

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

Vist que per Decret de Presidència núm. 152/2011, de 22 de juliol, ratificat en sessió 
plenària del dia 22 de juliol de 2011, es va efectuar a favor del conseller de la corporació Sr. Xavier 
Gómez Revuelta, del grup comarcal ICV-EUiA-EPM,  la delegació general d’atribucions de l’Àrea 
d’Educació. 

 
Atès que en data 27 d’abril d’enguany, amb número d’entrada 1552 del Registre 

General d’aquesta entitat, el Sr. Xavier Gómez Revuelta va presentar la seva renúncia a la referida 
delegació.  
 

Vista la Llei 11/1999, de 21 d’abril, de modificació de la Llei de Bases del Règim Local, el 
Text refós de la Llei d’ Organització Comarcal de Catalunya 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 de Catalunya, que recullen les 
competències del President, així com la resta de normativa de règim local aplicable a la figura de la 
delegació. 
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Per tot això aquesta Presidència, en ús de les facultats que legalment tinc conferides, 
 
     HE RESOLT 
 

PRIMER.-  Prendre compte de la renúncia efectuada pel Sr. Xavier Gómez Revuelta, del 
grup comarcal ICV-EUiA-EPM,  de la delegació general d’atribucions de l’Àrea d’Educació. 
 

SEGON.- Efectuar a favor del conseller de la corporació Sr. Jesús Blanco Flórez, del grup 
comarcal ICV-EUiA-EPM, la delegació general d’atribucions de l’Àrea d’Educació. 
 

TERCER.- L’àrea d’actuació abastarà els camps d’actuació propis de la seva 
denominació, en funció de les competències assumides per aquesta entitat, bé com a pròpies, a través de 
la legislació sectorial corresponent, bé amb caràcter delegat d’altres Administracions, a través dels 
diferents convenis que s’hagin subscrit o es poguessin subscriure en el futur, corresponent a cadascú 
d’ells, a títol merament enunciatiu, el camp d’actuació següent: 
 
EDUCACIÓ  
 

- Seguiment dels convenis subscrits en relació a delegacions de competències en matèria 
d’ensenyament amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat: transport escolar, 
servei de menjadors i distribució d’ajuts i beques. 

 
QUART.- L’atribució delegada s’haurà d’exercitar en els termes i dins dels límits de la 

present delegació i de les previsions de l’article 8 de la Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques (o normativa que la substitueixi), no sent susceptible de ser delegada pel 
seu titular en un altre òrgan o conseller. Les ordres que s’adoptin per delegació, s’entendran adoptades 
per aquesta Presidència com a titular de la competència originària, a la qual s’haurà de mantenir informada 
de l’exercici de la delegació. 
 

CINQUÈ.- La present delegació, en conformitat amb el que disposa l’article 44 del 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 
2568/86, de 28 de novembre, tindrà efecte des  del  dia  següent de la data de notificació del present 
Decret al Conseller afectat, i tindrà caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d’avocació d’aquesta 
Presidència. 
 

SISÈ.- Comunicar el present Decret als Consellers afectats pel mateix, entenent-se 
acceptada la competència delegada de forma tàcita, si dintre del termini de les vint-i-quatre hores següents 
a la seva notificació no es manifesta res en contra, o es fa ús de la delegació. 
 

SETÈ.-  Aquest Decret produirà efectes jurídics fins que la Presidència no el revoqui o 
no es produeixi el nomenament d’un nou/va President/a.  

 
VUITÈ.- Donar compte al Ple del present Decret a la primera sessió que se celebri i 

procedir a la seva preceptiva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, en compliment del que 
disposa l’article 44.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions 
Locals.” 
 

c) Decret núm. 62/12, de 7 de juny, relatiu a  l’abast de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental 
(ISA) corresponent a l’actuació Pla parcial urbanístic del sector discontinu PPU3 – 
industrial Can Vilalba al terme municipal d’Abrera. 
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“Atès que en data 8 de maig de 2012, amb número d’entrada 1692 del Registre 

General d’aquesta entitat, va arribar un escrit de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya relatiu a l’actuació Pla parcial 
urbanístic del sector discontinu PPU3 – industrial Can Vilalba al terme municipal d’Abrera (URB 034-
11), de petició d’informe en relació als efectes en el medi ambient i sobre l’abast i el grau 
d’especificació de l’eventual informe de sostenibilitat ambiental (ISA), als efectes de l’article 15 de la 
Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes. 
  

Vist que la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, 
estableix en el seu article 8.1d) que s’han de sotmetre a avaluació ambiental, si així es resol en la 
decisió prèvia d’avaluació ambiental, els plans parcials urbanístics que desenvolupin planejament 
urbanístic que no ha estat objecte d’avaluació ambiental. 

 
Atès que l’article 15 de la referida llei disposa que el promotor d’un pla o programa 

dels que estableix l’article 8 ha de trametre a l’òrgan ambiental en la fase preliminar la documentació 
suficient amb relació al pla i a la seva potencial incidència ambiental a l’efecte de poder adoptar la 
decisió prèvia d’avaluació ambiental, i que si el promotor considera que cal sotmetre el pla a avaluació 
ambiental la documentació lliurada a l’òrgan ambiental pot ser l’informe de sostenibilitat ambiental 
preliminar (ISAP); així com l’esmentat article estableix la consulta a les administracions afectades. 

 
Atès que el pla parcial de referència encaixa en l’esmentat supòsit, segons consta a 

l’expedient. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics, Informàtica i Noves 
Tecnologies en data 7 de juny de 2012, que s’incorpora a l’expedient. 

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

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

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

RESOLC 
 

PRIMER.- Proposar que l’Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA) relatiu a l’actuació 
Pla parcial urbanístic del sector discontinu PPU3 – industrial Can Vilalba al terme municipal d’Abrera 
abasti com a mínim els següents aspectes, amb especial consideració de la proximitat de la zona 
residencial de Can Vilalba, de la zona ZEPA propera del riu Llobregat i de la funcionalitat com a 
corredors biològics dels torrents que travessen l’indret: 
 
1.- Afectació de la qualitat de l’aire durant l’execució de les obres d’urbanització, implantació 
d’indústries i explotació i/o vida útil del polígon. 
2.- Afectació al medi acústic durant l’execució de les obres d’urbanització, implantació d’indústries i 
explotació i/o vida útil del polígon. 
3.- Afectació a la geomorfologia, el relleu i el paisatge, amb atenció a la franja lineal de zona verd que 
separa el polígon de la zona residencial 
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4.- Contaminacions de sòls 
5.- Alteració i destrucció  del recurs sòl  
6.- Erosió de sòls i marges dels torrents 
7.- Afectacions al drenatge natural, a la escorrentia, a la hidrologia i a la qualitat de les aigües 
superficials i/o subterrànies, especialment de les afectacions a la Cubeta d’Abrera 
8.- Afectacions a la flora amb atenció a la franja lineal de zona verd que separa el polígon de la zona 
residencial 
9.- Afectacions a la fauna amb atenció a la franja lineal de zona verd que separa el polígon de la zona 
residencial 
10- Afectacions al paisatge 
11.- Afectacions al patrimoni cultural 
12.- Afectacions a l’activitat econòmica 
13.- Risc d’incendi forestal 
14.- Sol·licitació de les infraestructures, atenció especial a la mobilitat induïda 
15.- Riscos derivats de l’obra 
16.- Contaminació lumínica durant l’execució de les obres d’urbanització, implantació d’indústries i 
explotació i/o vida útil del polígon. 
 

SEGON.- Proposar que l’Informe de Sostenibilitat Ambiental de referència tracti els 
torrents que travessen la zona com a corredors biològics i amb un criteri d’obra civil “tova” per la 
recuperació del caràcter natural dels mateixos. 

 
TERCER.- Proposar que el referit l’Informe de Sostenibilitat Ambiental tracti la franja 

lineal enjardinada que separa la zona industrial de la zona residencial com a bosc o praderia semblant 
a l’entorn natural teòric a la zona. 
 

QUART.- Proposar que l’Informe de Sostenibilitat Ambiental de referència inclogui 
l’àmbit de terreny afectat per la B-40 com a zona verd a recuperar com a bosc o praderia semblant a 
l’entorn natural teòric a la zona. 
 

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

d) Decret núm. 63/12, de 7 de juny, relatiu a aprovar les bases reguladores per a la 
concessió dels premis de recerca i projectes EDURECERCA -Baix Llobregat per al curs 
escolar 2012-2013. 

 
“Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat impulsa i col·labora en la iniciativa 

encetada pels Serveis Territorials d’Ensenyament del Baix Llobregat per a crear els Premis 
EDURECERCA al Baix Llobregat, que tenen com a objectiu potenciar l’interès de l’alumnat de 
batxillerat i de cicles formatius de grau superior dins dels àmbits d’aquesta convocatòria, i reconèixer 
els treballs de major qualitat i fer-ne difusió per posar en valor el coneixement dels guanyador/es. 
 

Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat inclou en aquestes bases diferents 
modalitats en col·laboració amb el Consorci de Turisme del Baix Llobregat, el Consell de les Dones del 
Baix Llobregat i el Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat. 
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Vist que els premis s’adrecen a l’alumnat de batxillerat i de cicles formatius de grau 
superior de centres d’ensenyament de la comarca del Baix Llobregat, i que cada centre podrà 
presentar un treball de recerca o projecte a cadascuna de les modalitats. 
 

Atès que en el projecte EDURECERCA està previst que hi participin la Universitat 
Politècnica de Catalunya-Campus Baix Llobregat, INNOBAIX i el Centre d’Estudis Comarcal del Baix 
Llobregat. 
 

Vistes les bases reguladores per a la concessió dels premis de recerca i projectes 
EDURECERCA -Baix Llobregat per al curs escolar 2012-2013, que s’ajunten a l’expedient. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials, de 7 de juny de 2012, que s’adjunta a l’expedient, proposant l’aprovació de les bases 
reguladores per a la concessió dels referits premis amb caràcter d’urgència atès que el dia 15 de juny 
d’enguany es realitza l’acte públic de presentació dels premis. 

 
Vist també que en virtut de l’acord de Ple de 22 de juliol de 2011 la Presidència podrà 

exercir les competències delegades a la Junta de Govern, per raons fonamentades d’urgència. 
 

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

RESOLC 
 

PRIMER.-  Aprovar les bases reguladores per a la concessió dels premis de recerca i 
projectes EDURECERCA -Baix Llobregat per al curs escolar 2012-2013, que s’adjunten al present 
acord i que s’aproven simultàniament. 

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

Govern i del Ple que se celebrin.” 
 

e) Decret núm. 65/12, de 11 de juny, relatiu a nomenar al conseller  Sr. Jesús Blanco Flórez, 
del grup comarcal ICV-EUiA-EPM, membre de ple dret de la Junta de Govern, en 
substitució del Conseller del mateix grup Sr. Xavier Gómez Revuelta. 

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

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

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

 
Vist que per Decret de Presidència núm. 54/2012, de 16 de maig, es va prendre 

compte de la renúncia efectuada pel Sr. Xavier Gómez Revuelta de la delegació general d’atribucions de 
l’Àrea d’Educació, així com es va efectuar a favor del conseller de la corporació Sr. Jesús Blanco Flórez, 
del grup comarcal ICV-EUiA-EPM, la delegació general d’atribucions de l’Àrea d’Educació. 

 
Atès que en data 11 de juny d’enguany, amb número d’entrada 2271 del Registre 

General d’aquesta entitat, el Sr. Ivan Arcas i Blanch, portaveu suplent del grup comarcal ICV-EUiA-EPM i 
Vicepresident Segon d’aquesta entitat, ha presentat un escrit sol·licitant a la Presidència el nomenament 
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del conseller Sr. Jesús Blanco Flórez com a membre de la Junta de Govern d’aquest Consell Comarcal en 
substitució del conseller Sr. Xavier Gómez Revuelta. 
 

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

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

PRIMER.-  Nomenar al conseller de la corporació Sr. Jesús Blanco Flórez, del grup 
comarcal ICV-EUiA-EPM, membre de ple dret de la Junta de Govern d’aquest Consell Comarcal, en 
substitució del Conseller del mateix grup Sr. Xavier Gómez Revuelta, que deixa de formar part de la 
mateixa. 
 

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

TERCER.- Donar compte del present Decret en la propera sessió de la Junta de 
Govern i del Ple que se celebrin.” 
 

f) Decret núm. 72/12, de 2 de juliol, relatiu a informar favorablement la modificació de la 
franja horària de diversos establiments comercials en el municipi de Martorell amb 
motiu de la fira “Shopping Night”. 

 
“Vist que l’Ajuntament de Martorell en data 2 de juliol de 2012, amb número d’entrada 

2922 del Registre General d’aquesta entitat, ha presentat una sol·licitud de modificació de la franja 
horària de diversos establiments comercials de venda al públic del seu municipi amb motiu de la fira 
“Shopping Night”, promoguda per l’Associació de Botiguers Nou Martorell, per al dia 7 de juliol de 2012 
on els comerços adherits a la campanya estaran oberts fins a les 00.00 hores, amb diferents activitats 
d’animació al carrer i carpes dels botiguers; i que en compliment del que disposa l’article 1.3 de la Llei 
8/2004, de 23 de desembre, d’horaris comercials i per tal de que l’Ajuntament de Martorell sol·liciti a la 
Direcció General de Comerç l’autorització de modificació de la franja horària de diversos establiments 
comercials del seu municipi, aquest Consell ha d’emetre l’informe sobre l’esmentada modificació. 

 
Atès l’article 1.3 de la Llei 8/2004, de 23 de desembre, d’horaris comercials, que 

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

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

desfavorablement la modificació de la franja horària dels establiments comercials de referència, 
d’acord amb l’informe emès pel Secretari de l’entitat en data 2 de juliol de 2012, que s’incorpora a 
l’expedient. 
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Atès l’article 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya i l’article 14 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 
de novembre, que aprova el Text refós de la Llei d’organització comarcal, que atorga al Ple totes 
aquelles atribucions que expressament atorguin les Lleis a la comarca i no atribueixi a altres òrgans 
comarcals. 
 

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

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

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

establiments comercials en el municipi de Martorell amb motiu de la fira “Shopping Night”, promoguda 
per l’Associació de Botiguers Nou Martorell, per al dia 7 de juliol de 2012 on els comerços adherits a la 
campanya estaran oberts fins a les 00.00 hores; d’acord amb la Llei 8/2004, de 23 de desembre, 
d’horaris comercials. 
 
  SEGON.- Comunicar el present Decret a l’Ajuntament de Martorell, perquè en tingui 
coneixement i als efectes previstos. 
 
  TERCER.- Donar compte del present Decret en la propera sessió de la Junta de Govern i del 
Ple que se celebrin.” 

 
g)  Decret núm. 75/2012, de 10 de juliol, referit a la delegació general d’atribucions en l’Àrea 

de Serveis Generals, Règim Interior i Hisenda a favor de la Consellera Sra. Roser Brused 
Yuste, en substitució del Conseller Sr. Javier González Abad. 

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

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

Vist el Decret de Presidència 151/2011, de 22 de juliol, de nomenament de Vice-
presidents/es, constitució de la Junta de Govern i nomenament dels seus membres. 
 

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

Vist que per Decret de Presidència núm. 152/2011, de 22 de juliol, ratificat en sessió 
plenària del dia 22 de juliol de 2011, es va efectuar a favor del conseller de la corporació Sr. Javier 
González Abad, del grup comarcal PSC-CPM, la delegació general d’atribucions de l’Àrea de Serveis 
Generals, Règim Interior i Hisenda. 
 

Atès que, segons consta a l’expedient, el Sr. Javier González Abad va presentar la seva 
renúncia a la referida delegació.  
 

Vista la Llei 11/1999, de 21 d’abril, de modificació de la Llei de Bases del Règim Local, el 
Text refós de la Llei d’ Organització Comarcal de Catalunya 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 de Catalunya, que recullen les 
competències del President, així com la resta de normativa de règim local aplicable a la figura de la 
delegació. 
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Per tot això aquesta Presidència, en ús de les facultats que legalment tinc conferides, 

 
     HE RESOLT 
 

PRIMER.-  Prendre compte de la renúncia efectuada pel Sr. Javier González Abad, del 
grup comarcal PSC-CPM,  de la delegació general d’atribucions de l’Àrea de Serveis Generals, Règim 
Interior i Hisenda. 
 

SEGON.- Efectuar a favor de la Consellera Sra. Roser Brosed Yuste, del grup comarcal 
PSC-CPM, la delegació general d’atribucions de l’Àrea de Serveis Generals, Règim Interior i Hisenda. 
 

TERCER.- L’àrea d’actuació abastarà els camps d’actuació propis de la seva 
denominació, en funció de les competències assumides per aquesta entitat, bé com a pròpies, a través de 
la legislació sectorial corresponent, bé amb caràcter delegat d’altres Administracions, a través dels 
diferents convenis que s’hagin subscrit o es poguessin subscriure en el futur, corresponent a cadascú 
d’ells, a títol merament enunciatiu, el camp d’actuació següent: 
 
SERVEIS GENERALS, RÈGIM INTERIOR I HISENDA 
 

-  Supervisió, seguiment i control de l’organització administrativa, els serveis 
administratius,  les  plantilles anuals, sistemes de selecció de personal, valoració de 
llocs de treball, organigrama comarcal i representació de l’entitat en la negociació 
col·lectiva. 

- Determinació de les línies estratègiques de desenvolupament de les tecnologies de la 
informació aplicades a l’actuació del Consell Comarcal, especialment el seu entorn 
d’internet,  i supervisió de l’Àrea d’Informàtica i la seva adequació a l’organització 
administrativa comarcal. 

- Seguiment de la gestió de la concessió administrativa del Cementiri Comarcal de Roques 
Blanques. 

 
QUART.- L’atribució delegada s’haurà d’exercitar en els termes i dins dels límits de la 

present delegació i de les previsions de l’article 8 de la Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques (o normativa que la substitueixi), no sent susceptible de ser delegada pel 
seu titular en un altre òrgan o conseller. Les ordres que s’adoptin per delegació, s’entendran adoptades 
per aquesta Presidència com a titular de la competència originària, a la qual s’haurà de mantenir informada 
de l’exercici de la delegació. 
 

CINQUÈ.- La present delegació, en conformitat amb el que disposa l’article 44 del 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 
2568/86, de 28 de novembre, tindrà efecte des  del  dia  següent de la data de notificació del present 
Decret a la Consellera afectada, i tindrà caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d’avocació 
d’aquesta Presidència. 
 

SISÈ.- Comunicar el present Decret als Consellers afectats pel mateix, entenent-se 
acceptada la competència delegada de forma tàcita, si dintre del termini de les vint-i-quatre hores següents 
a la seva notificació no es manifesta res en contra, o es fa ús de la delegació. 
 

SETÈ.-  Aquest Decret produirà efectes jurídics fins que la Presidència no el revoqui o 
no es produeixi el nomenament d’un nou/va President/a.  
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VUITÈ.- Donar compte al Ple del present Decret a la primera sessió que se celebri i 

procedir a la seva preceptiva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, en compliment del que 
disposa l’article 44.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions 
Locals.” 

 
4.-  Donar compte dels Acords de la Junta de Govern que a continuació es relacionen: 

 
Sessió del 21 de maig 
 

a) Aprovar la subscripció d’un conveni amb el Departament de Benestar Social i Família de 
la Generalitat de Catalunya, de col.laboració en matèria de polítiques de joventut. 

 
“Atès que el Departament de Joventut fins l’any 2008 prestava els seus serveis des de 

l’Oficina Comarcal d’Informació i Serveis a la Joventut, que tenia com a principal objectiu proporcionar 
als i les joves de la comarca tota aquella informació i serveis que els hi poguessin ajudar en la seva 
presa de decisions i en la definició del seu trajecte personal, i recolzava i potenciava la tasca que els 
diferents ajuntaments de la comarca feien per dotar-se d’Oficines d’informació juvenil. 
 

Atès que actualment, donada l’evolució que han realitzat els diferents ajuntaments de 
la comarca on gairebé la totalitat disposa de serveis adreçats a la joventut i implementen polítiques 
públiques adreçades a aquest col·lectiu, el Departament de Joventut d’aquest Consell Comarcal va 
transformar la seva oficina en un nou Servei Comarcal de Joventut, que té com a principals destinataris 
de les seves activitats i serveis els ajuntaments de la comarca. 
 

Vist que per acord de la Junta de Govern de data 23 d’abril de 2012 es va aprovar el 
Pla d’Actuació 2012 del Servei Comarcal de Joventut, elaborat pel Departament de Joventut, on 
s’estructura aquest nou Servei Comarcal de Joventut al voltant de tres eixos bàsics d’actuació: 
Polítiques d’Informació i Planificació, Polítiques d’Emancipació i Serveis de suport als municipis.  
 

Atès que aquest Pla comarcal s’operativitza mitjançant l’elaboració d’un pla d’actuació 
anual que recull les activitats, programes i actuacions previstes dins de cadascuna de les tres línies 
prioritàries que vertebren les accions que desenvolupa el Servei Comarcal de Joventut; i recull les 
competències que en matèria d’instal·lacions juvenils i d’activitats d’educació en el lleure té delegades 
el Consell Comarcal per part de la Generalitat de Catalunya. 
 

Atès que en data 14 de maig de 2012 la Direcció General de Joventut ha fet arribar a 
aquesta entitat una còpia del model de conveni de col·laboració entre el Departament de Benestar 
Social i Família de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix Llobregat en matèria de 
polítiques de joventut, on es fixa l’aportació econòmica que per a l’any 2012 realitzarà la Generalitat de 
Catalunya al Consell Comarcal del Baix Llobregat per als serveis que presta el Servei Comarcal de 
Joventut.  
 

Atès que la subvenció concedida per al Pla comarcal de joventut de l’any 2012 és d’un 
total de 34.139,00€, dels quals 30.000,00€ són per la contractació de personal, 3.034,00€ per al 
seguiment de les activitats d’educació en el lleure i 1.105,00€ per a les actuacions previstes a la 
delegació de les potestats d’execució en matèria d’instal·lacions juvenils.  
 

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

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb el Departament de 
Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya en matèria de polítiques de joventut per a 
l’any 2012, de conformitat amb la minuta de conveni que s’annexa i s’aprova simultàniament.  
 
  SEGON.- Facultar al Sr. Miquel Comino Haro, Conseller de Política Territorial i 
Joventut d’aquesta entitat, per a la signatura dels documents que siguin necessaris per a la 
formalització del present acord. 
 

TERCER.- Nomenar al Sr. Miguel Comino Haro, Conseller de Política Territorial i 
Joventut d’aquesta entitat, com a responsable polític en matèria de joventut del Consell Comarcal del 
Baix Llobregat. 
 
  QUART.- Comunicar el present acord al Departament de Benestar Social i Família de 
la Generalitat de Catalunya, perquè en tingui coneixement i als efectes. 
 
  CINQUÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri per a la seva ratificació.” 
 

b) Aprovar la subscripció d’un conveni amb el Consorci del Parc Natural de la Serra de 
Collserola, de col·laboració en la gestió i coordinació del dispositiu de prevenció 
d’incendis mitjançant dues torres de guaita pel quadrienni 2012-2015, així com el 
protocol d’actuació de l’any en curs. 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern, en sessió celebrada en data 7 d’abril de 

2008, es va aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb el Consorci del Parc de 
Collserola per a la gestió i coordinació del dispositiu de prevenció d’incendis respecte a les torres de 
guaita “Romeo” i “Juliet” ubicades als municipis de Sant Climent de Llobregat i Corbera de Llobregat, 
que tenia una durada de quatre anys, així com el protocol d’actuació pel funcionament del servei de 
guaita. 
 
  Vist que el Pacte segon punt 2 d’aquest conveni estableix que, quant a les torres 
citades, el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola coordinarà les actuacions col·laborant 
tècnicament amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat d’acord amb el Protocol d’actuació conjunta 
que s’annexa al present Conveni i que aquest Protocol es renovarà anualment. 
 
  Vist que el punt tercer del pacte segon del conveni diu que el Protocol anual d’actuació 
annex al present conveni avaluarà el cost de contractació d’aquest personal per atendre les torres de 
guaita i que aquesta despesa serà abonada al Consell Comarcal del Baix Llobregat amb càrrec al 
pressupost del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola. 
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  Vist que per tal de donar continuïtat a aquesta col·laboració és necessari subscriure un 
nou conveni amb el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola per a la gestió i coordinació del 
dispositiu de prevenció d’incendis mitjançant aquestes dues torres de guaita, així com el protocol 
d’actuació d’aquest conveni per a l’any 2012, el qual inclou el protocol operatiu actualitzat i el cost del 
personal. 
 

Vist l’informe emès per l’enginyer tècnic agrícola en data 14 de maig de 2012, que 
s’adjunta a l’expedient. 
 

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

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

ACORDS 
 

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

SEGON.- Aprovar la subscripció del protocol d’actuació 2012 del conveni de 
col·laboració amb el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola per a la gestió i coordinació 
del dispositiu de prevenció d’incendis respecte a les torres de guaita “Romeo” i “Juliet” ubicades als 
municipis de Sant Climent de Llobregat i Corbera de Llobregat, de conformitat amb la minuta de 
Protocol que s’adjunta a l’expedient i s’aprova simultàniament, i que preveu que el Consorci del Parc 
Natural de la Serra de Collserola, aportarà la quantitat de 41.000€ (quaranta-un mil euros) per a la 
realització del mateix. 
 
  TERCER.- Aplicar aquesta despesa màxima per import de 41.000€ (quaranta-un mil 
euros) per a l’any 2012, que anirà a càrrec de les partides pressupostàries 41013100 i 41016001 del 
pressupost d’aquest Consell Comarcal previst per enguany. 
 
  QUART.- Facultar a la Presidència d’aquesta entitat per a la signatura dels documents 
que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 
  CINQUÈ.- Comunicar el present acord al Consorci del Parc Natural de la Serra de 
Collserola i als Ajuntaments de Sant Climent de Llobregat i Corbera de Llobregat, perquè en tingui 
coneixement i als efectes. 
 
  SISÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se celebri.” 
 
Sessió del 4 de juny  
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c) Aprovar la pròrroga per l’any 2012 del conveni subscrit amb l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, de col·laboració en la campanya de desinsectació del Servei de Control de 
Mosquits. 

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

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

 
Vist que la clàusula sisena del conveni estableix que tindrà una vigència per al 2003 i 

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

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

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

 
  Vist l’informe emès pel biòleg del Servei de Control de Mosquits d’aquesta entitat en 
data 23 de maig de 2012, que s’adjunta a l’expedient. 
 

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

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

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

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

 
ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar la sol·licitud de pròrroga per a l’any 2012 del conveni subscrit amb 

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

 
SEGON.- Comunicar el present acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, perquè en 

tingui coneixement i als efectes. 
 

TERCER.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri en virtut de l’acord de Ple de data 22 de juliol de 2011 de delegació de competències.” 
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d) Aprovar l’inici d’expedient per a l’adjudicació, per procediment obert, del servei de 

recollida selectiva de vidre en via pública i en generadors singulars en les zones nord i 
oest de la comarca, així com els corresponents plecs de clàusules administratives i 
tècniques. 

 
"Vist que a finals del mes de setembre de 2012 finalitzarà el vigent contracte de 

serveis de recollida selectiva del vidre en la via pública i en generadors singulars en les zones Nord i 
Oest de la comarca del Baix Llobregat, i que és necessari iniciar un expedient per a la contractació 
d’aquest servei que, d’acord amb el valor estimat del contracte, es licitarà mitjançant procediment 
obert, d’acord amb l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics, Informàtica i Noves 
Tecnologies d’aquesta entitat en data 29 de maig de 2012, i que s’incorpora a l’expedient. 
 

Vist que els plecs de clàusules han estat informats favorablement pel Secretari, 
d’acord a la Disposició Addicional 2ª.7 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.   

 
Vist l’informe de fiscalització prèvia emès per l’Interventor d’aquesta entitat, així com el 

certificat d’existència de crèdit, d’acord amb l’article 109.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 i la seva 
Disposició Addicional 2ª.7. 
 

Vist el que disposen els articles 138, 157 i ss., i 301 i ss. del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de Llei de 
contractes de les Administracions Públiques i el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es 
desenvolupa parcialment la Llei 30/2007 de Contractes del Sector Públic. 
 

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

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

següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar l’inici de l’expedient per a l’adjudicació, mitjançant procediment 
obert  del contracte de serveis de recollida selectiva del vidre en la via pública i en generadors 
singulars en les zones Nord i Oest de la comarca del Baix Llobregat, amb el següent preu de licitació: 
preu unitari que s’estableix en 0,040939 €/Kg sense IVA de vidre recollit, transportat i dipositat a la 
planta de reciclatge de l’empresa Daniel Rosas, S.A. al Prat de Llobregat o (en cas excepcional) a la 
planta de l’empresa Santos Jorge, S.A. a Mollet del Vallès. 
 

SEGON.- Aprovar el Plec de Clàusules Econòmiques i Administratives Particulars i el 
Plec de Prescripcions Tècniques que han de regir l’adjudicació del contracte de serveis de recollida 
selectiva del vidre en la via pública i en generadors singulars en les zones Nord i Oest de la comarca 
del Baix Llobregat; que s’adjunten com a document annex i s’aproven simultàniament. 
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TERCER.- Convocar la concurrència d’ofertes per a l’adjudicació del contracte de 
serveis de recollida selectiva del vidre en la via pública i en generadors singulars en les zones Nord i 
Oest de la comarca del Baix Llobregat, mitjançant procediment obert, i publicar el corresponent anunci 
en el perfil de contractant d’aquesta entitat (seu electrònica del Consell Comarcal del Baix Llobregat 
(www.elbaixllobregat.net)) i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de conformitat amb el 
que s’estableix en els Plecs de Clàusules Econòmiques i Administratives Particulars que regeixen la 
present contractació. 

 
QUART.- Declarar la plurianualitat de la despesa de l’expedient de referència. La 

despesa plurianual derivada d’aquesta contractació, possibles modificacions i IVA inclòs es farà 
efectiva amb càrrec a la partida 162.22300-Transport i recollida selectiva de residus del pressupost 
dels exercicis 2012, 2013 i 2014, i d’acord amb el següent desglossament: 
 

Anualitat Període de servei € net estimat 8% d'IVA € import total estimat IVA inclòs 

2012 01/11/12-31/12/12 7.676,07 614,09 8.290,15 
2013 01/01/13-31/12-13 31.061,41 2.484,91 33.546,32 
2014 01/01/14-31/10/14 24.099,60 1.927,97 26.027,56 

    62.837,07 5.026,97 67.864,04 
 
D’acord amb l’article 174.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, l’autorització o realització de les despeses de 
caràcter plurianual es subordinarà al crèdit que per a cada exercici autoritzin els pressupostos aprovats 
d’aquesta entitat.  
 

CINQUÈ.- Excloure en aquest expedient de contractació la prestació de la garantia 
provisional segons consta en els plecs reguladors del referit contracte. La garantia definitiva  
s’estableix en el 5% del base de licitació, IVA exclòs, que ascendeix a 3.141,85€. 
 

SISÈ.- Facultar al President d’aquesta entitat per fer el requeriment i l’adjudicació 
d’aquest contracte, en el cas de que així convingui per raons del calendari de les tramitacions. 

 
SETÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió Plenària que se celebri.” 
 

e) Aprovar una modificació en el contracte de servei de transport escolar subscrit amb 
l’empresa Autocares Ízaro SA pel curs escolar 2011-2012. 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern d’aquesta entitat de data 3 de maig de 2010 

es va aprovar l’inici de l’expedient per a l’adjudicació del contracte de servei de transport escolar a 
centres docents d’ensenyament de la comarca del Baix Llobregat per als cursos escolars 2010-2011 i 
2011-2012, amb la possibilitat de dues pròrrogues coincidint amb els cursos escolars de 2012-2013 i 
2013-2014, així com el Plec de Clàusules Administratives particulars i econòmiques, i el Plec de 
Prescripcions Tècniques, reguladors d’aquest contracte; i que per acord de la Junta de Govern de data 
19 de juliol de 2010, es va aprovar adjudicar provisionalment els referits contractes, elevant-se a 
definitiva per Decret de Presidència núm. 122/2010, de 27 d’agost.  
 

Atès el que s’estableix en els Plecs de clàusules Administratives Particulars reguladors 
de les licitacions de referència, a l’inici de cada curs escolar i durant aquest el Consell Comarcal del 
Baix Llobregat actualitzarà i modificarà per raons d’interès públic les característiques dels serveis 
contractats en funció de les necessitats actuals. 
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  Atès que, com és habitual durant el curs escolar, es produeixen variacions en les 
necessitats del servei de transport escolar col·lectiu de la comarca i que per tant s’ha de procedir a la 
modificació del contracte subscrit amb l’empresa Autocares IZARO, S.A., d’acord amb l’informe emès 
per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques Socials de 29 de maig de 2012, que 
s’incorpora a l’expedient. 
 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la modificació del contracte subscrit amb l’empresa Autocares 
IZARO, S.A. per a la prestació del servei de transport escolar a centres docents d’ensenyament de la 
comarca del Baix Llobregat per al present curs escolar 2011-2012, d’acord amb les següents 
condicions: 
 
OAD404. CEE BALMES I, CEE BALMES II (Sant Boi de Llobregat)  
 
ITINERARI MATI: Corbera. Lola Anglada 5 –  La Palma de Cervelló.  N-II/ rotonda a l’alçada de la Palma de Cervelló –  Sant 
Boi de LL. CEE Balmes I -  CEE Balmes II  
HORARI D’ARRIBADA ALS CENTRES:  CEE Balmes I  - 9,15 H. 

CEE Balmes II  - 9,30H. 
           
ITINERARI TARDA: Sant Boi de Llobregat. Escola Balmes I – Escola Balmes II – N-II/rotonda a la altura de la Palma de 
Cervelló – Corbera. Lola Anglada 5.  
HORARI DE SORTIDA DELS CENTRES:  CEE Balmes I – 16,15H. 
             CEE Balmes II  – 16,30H. 
       
KM EN UN SENTIT:  34,29 
N. ALUMNES TRANSPORTATS: 1 + 1 = 2 (dels quals 1 va en cadira de rodes)  
ACOMPANYANT/S: 1 
VEHICLE ADAPTAT CONTRACTAT: 1 de 24 seients (5 cadires de rodes) 
APORTA: 1 de 23 +(1+1) 
 
EMPRESA ADJUDICATÀRIA: AUTOCARES IZARO, SA 
PREU/DIA TRANSPORT:   273,57 € 
PREU/DIA ACOMPANYANT:      31,48 € 
IVA:    EXEMPT      
TOTAL SERVEI:    305,05  € 
 
La vigència d’aquesta modificació és des de l’inici del curs escolar 2011-2012. 
 
  SEGON.- La present despesa anirà a càrrec de la partida pressupostària 324.22300 
del pressupost previst per enguany. 
 
  TERCER.- Facultar a la Presidència d’aquesta entitat per a la signatura de quants 
documents siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
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QUART.- Comunicar el present acord als Serveis Territorials, als centres afectats, així 
com a l’empresa Autocares IZARO, S.A., pel seu coneixement i efectes. 
 
  CINQUÈ.-  Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri de conformitat amb l’acord de Ple de delegació de competències en la Junta de Govern de data 
22 de juliol de 2011.” 
 

f) Informar sobre l’abast i grau d’especificació de l’informe de sostenibilitat ambiental 
relatiu a la modificació puntual nº 24 del POUM del municipi de Cervelló. 

 
“Atès que en data 7 de maig de 2012, amb número d’entrada 1658 del Registre 

General d’aquesta entitat, va arribar un escrit de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya de petició d’informe d’abast i 
grau d’especificació de l’informe de sostenibilitat ambiental (ISA) de la Modificació puntual  núm. 14 del 
Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) al terme municipal de Cervelló (URB 035-12). 

 
 Vist el Reial Decret Legislatiu 1/2008, d’11 de gener, pel qual s’aprova el Text refós 

de la Llei d’avaluació d’impacte ambiental de projectes, que té per objectiu establir el règim jurídic 
aplicable als Estudis d’Impacte Ambiental (EIA) dels projectes consistents en la relació d’obres o 
instal·lacions inclosos en els Annexos I i II de l’esmentada llei. 
 

Atès que d’acord amb el que estableix l’article 3.1 del Reial Decret Legislatiu de 
referència els projectes, públics i privats, consistents en la realització d’obres, instal·lacions o qualsevol 
altre activitat inclosos en l’annex I esmentat s’hauran de sotmetre a un EIA; i que l’actuació de 
referència està inclosa en l’Annex I. 
 

Vist que la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, 
estableix en els seus articles 5.b i 6.e que els plans i programes que poden tenir efectes apreciables en 
espais PEIN seran sotmesos a avaluació ambiental i en l’article 7.d estableix l’obligatorietat d’avaluació 
ambiental en les modificacions dels plans d’ordenació urbanística municipals que produeixin efectes 
apreciables sobre el medi ambient; i que l’actuació que ens ocupa s’inclou en aquest supòsits, ja que 
els terrenys afectats formen part de l’espai PEIN Muntanyes de l’Ordal. 
 

Vist que l’article 86 bis 1.a. de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del Text 
refós de la Llei d’urbanisme, estableix que el promotor de l’actuació elaborarà un ISAP que es lliurarà a 
l’òrgan ambiental perquè emeti el document de referència, havent efectuat les consultes necessàries; i 
que és en aquest marc en el qual s’inclou la petició d’informe al Consell Comarcal del Baix Llobregat 
per part del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics, Informàtica i Noves 
Tecnologies en data 24 de maig de 2012, que s’incorpora a l’expedient. 

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

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

 
PRIMER.- Proposar que l’Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA) relatiu a la 

modificació puntual núm. 24 del POUM del municipi de Cervelló (URB 035-12) abasti com a mínim els 
següents aspectes: 
 
1.- Afectació de la qualitat de l’aire en la zona d’explotació i en l’itinerari a seguir pels camions de 
transport dels àrids extrets, especialment al pas per a zones urbanes. 
2.- Afectació al medi acústic en la zona d’explotació i en l’itinerari a seguir pels camions de transport 
dels àrids extrets, especialment al pas per a zones urbanes 
3.- Afectació a la geomorfologia i el relleu 
4.- Contaminacions de sòls 
5.- Alteració i destrucció  del recurs sòl  
6.- Erosió de sòls 
7.- Afectacions a la hidrologia 
8.- Afectacions a la qualitat de les aigües superficials i/o subterrànies 
9.- Afectacions a la flora 
10.- Afectacions a la fauna 
11.- Afectacions al paisatge 
12.- Afectacions al Patrimoni cultural 
13.- Afectacions a l’activitat econòmica 
14.- Risc d’incendi forestal 
15.- Sol·licitació de les infraestructures 
16.- Riscos derivats de l’obra 
17.- Contaminació lumínica 
 

SEGON.- Proposar que l’Informe de Sostenibilitat Ambiental de referència analitzi 
l’actuació de referència com a continuació d’un altre que està en marxa i que ja té el seu propi impacte 
ambiental. 
 

TERCER.- Proposar que el referit l’Informe de Sostenibilitat Ambiental analitzi, com a 
variant de l’estudi de l’actuació de referència, les implicacions de l’establiment d’altres explotacions en 
les finques veïnes on hi ha reserves de mineral susceptibles d’explotació. 
 

QUART.- Comunicar el present acord a l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació 
Ambiental dels Serveis Territorials de Barcelona del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya, perquè en tingui coneixement i als efectes previstos.   

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

celebri.” 
 

Sessió del 18 de juny  
 

g) Aprovar la Declaració sobre el dret a vot dels i de les representants electes als 
municipis i els consells comarcals, promoguda per la Junta Permanent del Consell de 
les Dones 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 amb l’objectiu d’impulsar les polítiques d’igualtat a la comarca i eradicar 
les desigualtats per raó de gènere.  
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Vist que l’any 2007 es dissenya i s’aprova el I Pla Transversal de Polítiques de Dones 
del Baix Llobregat amb l’objectiu de visualitzar les línies estratègiques, els eixos i les mesures a 
adoptar en el període 2008-2010. 
 

Atès que l’any 2010 es va realitzar el 3er Congrés de les Dones del Baix Llobregat 
com a espai de debat i reflexió sobre els diferents àmbits socials, econòmics i laborals, les reflexions i 
les conclusions del qual han configurat el II Pla Transversal de Politiques de Dones del Baix Llobregat 
per al període 2011-2014 que actuarà com a full de ruta per tal de desenvolupar les polítiques de 
dones que es realitzin a la comarca. 
 

Atès que des del Consell de les Dones del Baix Llobregat es treballa per aconseguir la 
igualtat d’oportunitats entre dones i homes en tots els àmbits de la vida (social, política, cultural, 
econòmica, etc...), i a partir de la concertació social i política amb les diferents entitats, administracions 
i organismes públics, econòmics i socials es vol aconseguir eradicar les desigualtats entre les dones i 
els homes. 
 

Atès que una de les línies de treball establertes per la Junta Permanent del Consell de 
les Dones del Baix Llobregat ha estat analitzar la situació de l’accés i permanència de les dones a la 
vida política professional, i per aquest motiu, juntament amb l’Observatori Comarcal, s’han realitzat 
diferents estudis d’anàlisi dels consistoris locals que conformen el Baix Llobregat. 
 

Vist que la Junta Permanent del Consell de les Dones del Baix Llobregat, formada per 
les regidories d’igualtat de gènere que tenen consell municipal de dones i organitzacions socials, 
econòmiques  i polítiques majoritàries de la comarca, va aprovar per unanimitat una iniciativa 
presentada per una regidora membre de la referida Junta Permanent, que consisteix en una Declaració 
on es demana que les politiques i polítics locals i comarcals no hagin de perdre el seu dret a vot en el 
cas d’estar amb el permís de paternitat o maternitat o en cas de malaltia greu; situacions que fan que 
no puguin assistir als plens municipals perdent, per tant, la capacitat d’exercir el seu dret a vot, tot 
reduint-se la representativitat consistorial. 

 
Atès que la Junta Permanent del Consell de les Dones del Baix Llobregat va aprovar 

la “Declaració Política sobre el dret a vot dels i les representants electes als municipis i els consells 
comarcals”, així com va demanar la seva aprovació per part del Consell Comarcal del Baix Llobregat i 
dels consistoris de la comarca. 

 
Vist que la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat Efectiva de Dones i 

Homes, disposa en el seu article 14.8 que els Poders Públics han d’establir mesures que assegurin la 
conciliació de la feina i la vida personal i familiar de les dones i dels homes; i en la seva Disposició 
Final Setena que el govern ha de promoure els acords necessaris per iniciar un procés de modificació 
de la legislació vigent amb la finalitat de possibilitar els permisos de maternitat i paternitat dels/de les 
càrrecs electes. 
 

Vist que és d’interès, segons consta en l’expedient, aprovar la “Declaració Política 
sobre el dret a vot dels i de les representants electes als municipis i els consells comarcals”, 
promoguda per la Junta Permanent del Consell de les Dones del Baix Llobregat. 
 

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

 
ACORDS 
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PRIMER.- Aprovar la “Declaració Política sobre el dret a vot dels i de les representants 

electes als municipis i els consells comarcals” promoguda per la Junta Permanent del Consell de les 
Dones del Baix Llobregat, que s’adjunta al present acord i que s’aprova simultàniament.  
 

SEGON.- Comunicar el present acord al Consell de Dones del Baix Llobregat, a tots el 
Consells Comarcals, als/a les regidors/es dels ajuntaments de la comarca, així com a la Presidència 
del Govern Espanyol, del Congrés dels Diputats, del Senat i del Parlament de Catalunya, perquè en 
tinguin coneixement i als efectes. 

 
TERCER.- Donar compte del present acord en la propera sessió del Ple que se 

celebri.” 
 

h) Aprovar la subscripció del Contracte-Programa 2012-2015 per a la coordinació, 
cooperació i col·laboració amb el Departament de Benestar Social i Família en matèria 
de serveis socials i altres programes relatius al benestar social, així com el protocol 
específic corresponent a l’any 2012. 

 
“Vist que el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya 

va obrir un període de sol·licitud de finançament en relació al Contracte-Programa 2012-2015 per a la 
coordinació, cooperació i col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i els ens 
locals, en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social, per tal de concretar 
alguns aspectes del seu desenvolupament per al 2012. 

 
Vist que per Decret de la Presidència núm. 30/2012, de 26 de març, es va aprovar la 

sol·licitud de finançament al Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya 
de les actuacions d’aquesta entitat per a l’any 2012 dins del marc del contracte programa 2012-2015 
per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família de la 
Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix Llobregat, en matèria de serveis socials i altres 
programes relatius al benestar social. 
 

Atès que el Departament de Benestar Social i Família ha comunicat la concreció del 
Contracte-Programa 2012-2015 per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre el Departament 
de Benestar Social i Família i el Consell Comarcal del Baix Llobregat, en matèria de serveis socials i 
altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, així com el seu Protocol per a l’any 
2012; les minutes dels quals s’adjunten a l’expedient. 

 
Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals en data 12 de juny de 

2012 que s’incorpora a l’expedient. 
 
Vist que per acord de Ple celebrat en data 22 de juliol de 2011, s’ha procedit, entre 

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

 
ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar la subscripció del Contracte-Programa 2012-2015 per a la 

coordinació, cooperació i col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família de la 
Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix Llobregat, en matèria de serveis socials i altres 
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, i el seu Protocol per a l’any 2012, de 
conformitat amb les minutes dels documents que s’incorporen a l’expedient i que s’aproven 
simultàniament, i d’acord amb el que es detalla a continuació: 
 
 FITXA 1. SERVEIS SOCIALS BÀSICS 
 

CONCEPTE FINANÇAMENT 2012 

a) Servei bàsic d’atenció social 
40 professionals = 24 TS / 16 ES 
Coordinació 26,907,61€ 
Desplaçaments = 18.024,32€ 

919,240,27 € 

b) Servei d’ajuda a domicili SAD social 238,149,66€ 
SAD dependència 276.818,00€ 514.967,66 € 

c) Atenció a la dependència Referents comunitàries 81.540,00 € 
d) Projecte específic Equip tècnic serveis socials 52.245,16 € 
e) Ajuts d’urgència social  83.220,00 € 

TOTAL 1.651.213,09 € 
 
 FITXA 7. ACOLLIDA I INTEGRACIÓ A PERSONES ESTRANGERES 
 

CONCEPTE Pressupost Import sol·licitat FINANÇAMENT 
2012 

Projectes municipals d’acollida i integració a persones 
estrangeres 89.572,73 € 63.692,92 € 21.348,78 € 

 
 FITXA 8. PROGRAMA D’INCLUSIÓ SOCIAL 
 

CONCEPTE Pressupost Import sol·licitat FINANÇAMENT 
2012 

Disseny i desenvolupament pla comarcal d’inclusió 
social al Baix Llobregat 50.000,00 € 50.000,00 € 48.791,00 € 

 
 FITXA 9. SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT 
 

CONCEPTE Pressupost Import sol·licitat FINANÇAMENT 
2012 

Servei de transport adaptat per a persones amb mobilitat 
reduïda municipis de menys de 50.000 habitants 560.402,00 € 560.402,00 € 388.467,86 € 
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 FITXA 19. EQUIPS D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA - EAIA 
 

CONCEPTE FINANÇAMENT 
2012 

Equips d’atenció a la infància i l’adolescència – EAIA 2012 1.454.022,00 € 

 
Aquest import s’ha calculat basant-se en els criteris del nou model de finançament, incorporat en el 
Document de bases dels serveis especialitzats d’atenció a la infància i l’adolescència. El model integra 
els mòduls següents: retribucions (que inclou antiguitat i substitucions), territori, gestió i despeses 
generals (coordinació, suport administratiu, etc) i nombre de casos. 
 
El bloc base per professional s’ha fixat segons les retribucions del personal funcionari de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya resultants de l’aplicació de les mesures del Decret Llei 
3/2010, de 29 de maig, de mesures urgents de contenció de la despesa i en matèria fiscal per a la 
reducció del dèficit públic per al 2010, i en exercicis futurs, s’actualitzarà en els mateixos termes que 
pels funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 

 
Els mòduls de professionals són els següents: 

 Tècnic superior (psicòleg i pedagog): 39.272,00 € 
 Tècnic mig (treballador social i educador social): 35.256,00 € 

 
L’EAIA està integrat pels següents professionals tècnics: 10 psicòlegs/gues, 6 pedagogs/gues, 6 
treballadors/es socials i 6 educadors/es socials. 

 
La contractació del personal anirà a càrrec de l’ens local si bé la DGAIA també participarà en la seva 
selecció. 

 
L’ens local col·laborarà aportant la infraestructura necessària adequada tant en condicions materials 
com de seguretat personal dels professionals. 
 
 FITXA 28. SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES (SIAD) 
 

CONCEPTE Pressupost Import sol·licitat FINANÇAMENT 
2012 

Servei d’informació i atenció a les dones (SIAD) 51.740,00 € 46.000,00 € 46.000,00 € 

 
  SEGON.- Facultar a la Presidència d’aquesta entitat, per a la signatura dels 
documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 
  TERCER.- Comunicar el present acord al Departament de Benestar Social i Família de 
la Generalitat de Catalunya, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 
  QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se celebri, 
en virtut de l’acord de Ple de delegació de competències a la Junta de Govern de data 22 de juliol de 
2011.”  
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i) Aprovar la pròrroga per l’any 2012 dels convenis subscrits amb ajuntaments de la 
comarca, de col·laboració en el finançament dels corresponents Equips d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència. 

 
“Vist que des de l’any 1993 el Consell Comarcal del Baix Llobregat ha subscrit un 

conveni de col·laboració amb els municipis de la comarca, regulador del finançament de la contractació 
del personal destinat a cadascun dels Equips d’Atenció a la Infància i Adolescència del Baix Llobregat, 
que s’ha anat renovant i actualitzant en cada exercici, propiciant així la cobertura del finançament 
d’aquests Equips en la seva totalitat. 

 
Vist que en sessió plenària del dia 26 de febrer de 2007 es va aprovar 

definitivament la constitució del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat 
com a organisme autònom local de caràcter administratiu creat pel Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, amb personalitat jurídica pública pròpia i patrimoni independent, per tal de 
gestionar els serveis de Transport Adaptat per a persones amb mobilitat reduïda, els Equips 
d’Atenció a la Infància i Adolescència, i el Programa d’Atenció Primària. 

 
Vist que per acord de la Junta de Govern del Patronat Comarcal de data 19 de març 

de 2012 es va aprovar el desdoblament del Sector 2 de l’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència-I 
(EAIA-I) i del Sector 1 de l’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència-II (EAIA-II) com a Equip 
d’Atenció a la Infància i Adolescència-V (EAIA-V), l’àmbit territorial d’actuació del qual està constituït 
pels municipis d’Esplugues de Llobregat,  Sant Feliu de Llobregat i Sant Joan Despí, i Equip d’Atenció 
a la Infància i Adolescència-VI (EAIA-VI), l’àmbit territorial d’actuació del qual està constituït pels 
municipis del Prat de Llobregat i Gavà, del Baix Llobregat respectivament, amb efectes retroactius del 
dia 1 de gener de 2012. 

 
Atesa la necessitat de continuar prestant el servei que els Equips d’Atenció a la 

Infància i Adolescència donen a la població dels diferents municipis, així com compensar les despeses 
produïdes per la seva gestió, és necessari prorrogar i actualitzar els corresponents convenis de 
col·laboració per al present exercici 2012 entre el Consell Comarcal i els diferents municipis del 
territori, que regulen el finançament de les despeses generades per la contractació i el funcionament 
dels Equips d’Atenció a la Infància i Adolescència del Baix Llobregat, i que no són imputables al 
Contracte Programa 2008-2011 del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de 
Catalunya.  
 
  Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals en data 12 de juny de 
2012, que s’incorpora a l’expedient. 

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

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

 
 

ACORDS 
 



 
29 

  PRIMER.- Aprovar, per a l’exercici 2012, l’Annex de pròrroga al conveni de 
col·laboració regulador del finançament de l’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència 
(EAIA I) del Baix Llobregat, subscrit entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i els 
ajuntaments de Cornellà de Llobregat i Sant Just Desvern, d’acord amb la minuta de pròrroga 
del conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament. 
 

SEGON.- Aprovar, per a l’exercici 2012, l’Annex de pròrroga al conveni de 
col·laboració regulador del finançament de l’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència 
(EAIA II) del Baix Llobregat, subscrit entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i els 
ajuntaments de Viladecans, Castelldefels, Sant Climent de Llobregat i Begues, d’acord amb la 
minuta de pròrroga del conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament. 
 

TERCER.- Aprovar, per a l’exercici 2012, l’Annex de pròrroga al conveni de 
col·laboració regulador del finançament de l’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència 
(EAIA III) del Baix Llobregat, subscrit entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i els 
ajuntaments de Sant Boi de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, Vallirana, Cervelló, Santa 
Coloma de Cervelló i Torrelles de Llobregat, d’acord amb la minuta de pròrroga del conveni 
que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament. 

 
QUART.- Aprovar, per a l’exercici 2012, l’Annex de pròrroga al conveni de 

col·laboració regulador del finançament de l’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència 
(EAIA IV) del Baix Llobregat, subscrit entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i els 
ajuntaments de Molins de Rei, El Papiol, La Palma de Cervelló, Corbera de Llobregat, Pallejà, 
Sant Andreu de la Barca, Martorell, Sant Esteve Sesrovires, Castellví de Rosanes, Abrera, 
Olesa de Montserrat, Esparreguera i Collbató, d’acord amb la minuta de pròrroga del conveni 
que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament. 

 
CINQUÈ.- Aprovar, per a l’exercici 2012, l’Annex de pròrroga al conveni de 

col·laboració regulador del finançament de l’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència 
(EAIA V) del Baix Llobregat, subscrit entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i els 
ajuntaments de Sant Feliu de Llobregat, Esplugues de Llobregat i Sant Joan Despí, d’acord 
amb la minuta de pròrroga del conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova 
simultàniament. 
 

SISÈ.- Aprovar, per a l’exercici 2012, l’Annex de pròrroga al conveni de 
col·laboració regulador del finançament de l’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència 
(EAIA VI) del Baix Llobregat, subscrit entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i els 
ajuntaments del Prat de Llobregat i Gavà, d’acord amb la minuta de pròrroga del conveni que 
s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament. 
 

SETÈ.- Facultar a la Presidència del Consell Comarcal del Baix Llobregat, per a la 
signatura dels documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 

 
VUITÈ.- Comunicar el present acord als ajuntaments esmentats, perquè en tinguin 

coneixement i als efectes oportuns. 
 
NOVÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se celebri 

per a la seva ratificació de conformitat amb l’acord de Ple de 22 de juliol de 2011 de delegació de 
competències.” 
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j) Aprovar la re-distribució de l’aportació sol·licitada a l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
en la pròrroga del conveni de finançament de la gestió del transport adaptat per a 
persones amb mobilitat reduïda. 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern de data 21 de novembre de 2011 es va 

sol·licitar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) l’aprovació de la pròrroga i actualització per a 
l’exercici de 2012 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, sol·licitant la quantitat màxima d’1.440.500,00€ per al finançament de l’esmentat 
servei, així com i la quantitat estimada de 69.000,00€ en concepte de finançament de les despeses de 
gestió del referit servei per a l’exercici 2012. 

 
Vist que en data 17 de gener de 2012 la Junta de Govern de l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona va adoptar l’acord del repartiment de l’import total de l’aplicació pressupostària per al 
finançament durant l’any 2012 dels diferents serveis de transport adaptat per a persones amb mobilitat 
reduïda severa que l’AMB cofinancia juntament amb altres administracions locals del seu àmbit 
territorial; destinant-se vuit-cents vuitanta-cinc mil set-cents euros (885.700,00€) d’aquest repartiment 
al Consell Comarcal del Baix Llobregat per tal de fer front a les despeses produïdes pel servei i la seva 
gestió. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea de Serveis Centrals en data 12 de 
juny de 2012, que s’incorpora a l’expedient, proposant fer un nou repartiment de les quantitats 
sol·licitades de forma que amb un dèficit estimat 1.440.500,00€ en concepte de pròrroga i ampliació 
del conveni de servei, l’aportació màxima per part de l’AMB serà de 821.700€ pel finançament de 
l’esmentat servei, sense incloure el cost dels/ de les acompanyants, i de 64.000,00€ pel finançament 
de la gestió del servei de referència, atès l’aportació definitiva de l’AMB i que actualment està pendent 
de redactar la pròrroga de l’esmentat conveni per a l’exercici 2012, segons consta a l’expedient. 

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

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

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

 
ACORDS 

 
PRIMER.-  Aprovar la distribució de l’aportació màxima atorgada per l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona per a l’any 2012 que ascendeix a la quantitat de vuit-cents vuitanta-cinc mil 
set-cents euros (885.700€) en concepte de pròrroga i ampliació 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, de forma que amb un dèficit estimat d’un 
milió quatre-cents quaranta mil cinc-cents euros (1.440.500,00€) en concepte de pròrroga i ampliació 
de l’esmentat conveni, l’aportació màxima per part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona serà de vuit-
cents vint-i-un mil set-cents euros (821.700€) per al finançament de l’esmentat servei, sense incloure el 
cost dels/de les acompanyants; i que ascendeix a la quantitat màxima de seixanta-quatre mil euros 
(64.000,00€) en concepte de finançament de les despeses de gestió del servei de transport adaptat 
per a persones amb mobilitat reduïda severa que presta el Consell Comarcal del Baix Llobregat, 
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corresponent a l’exercici 2012, en el marc del conveni de col·laboració entre ambdues institucions 
subscrit en data 20 de juny de 2006. 

 
SEGON.- Comunicar el present acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, perquè en 

tingui coneixement i als efectes. 
 
TERCER.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que 

se celebri per a la seva ratificació de conformitat amb l’acord de Ple de 22 de juliol de 2011 de 
delegació de competències.” 
 
Sessió del 2 de juliol  

 
k) Aprovar la subscripció d’un conveni amb l’Institut Català de Serveis Socials de la 

Generalitat de Catalunya, de col·laboració en l’àmbit dels serveis socials bàsics. 
 

“Vist que per acord de la Junta de Govern de data 19 de juliol de 2010 es va aprovar la 
subscripció del Protocol Addicional per a l’any 2010 al Contracte Programa 2008-2011 per a la 
coordinació, cooperació i col·laboració entre el Departament d’Acció Social i Ciutadania, actual 
Departament de Benestar Social i Família, de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del 
Baix Llobregat, en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social, que 
contemplava en la fitxa núm. 1 un projecte específic d’un equip de tècnics dels serveis socials bàsics 
per a treballar pel Programa de la Renda Mínima d’Inserció (PIRMI) i l’elaboració del Model de Serveis 
Socials Bàsics. 
 

Vist que durant els anys 2010 i 2011 s’ha col·laborat amb l’Institut Català d’Assistència 
i Serveis Socials (ICASS) del Departament de Benestar Social i Família (DBSiF) de la Generalitat de 
Catalunya amb dos professionals destinats al programa de Renda Mínima d’Inserció (PIRMI) i a 
l’elaboració del Model de Serveis Socials Bàsics.  
 

Atès que és voluntat de les parts seguir treballant amb el grup de treball format per 
directius/ves i treballadors/es de l’administració local experimentats en la gestió dels Serveis Socials 
Bàsics i coordinats des de la Subdirecció General d’Anàlisi i Programació de l’ICASS, amb l’objectiu 
principal d’intercanviar coneixements i experiències, i establir un marc de cooperació estable entre 
l’administració local i el DBSiF que permeti un aprenentatge bidireccional i recíproc en l’estudi 
d’estratègies per elaborar el nou Model de Serveis Socials Bàsics.  

 
Atès que en aquest sentit s’ha elaborat un nou conveni per l’any 2012 que té per 

objecte establir les línies de col·laboració i cooperació mútua entre la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials i el Consell Comarcal  del Baix Llobregat, per 
aprofundir en el disseny de nous models d’intervenció que donin una millor resposta a les noves 
realitats socioeconòmiqes que presenta la població atesa i l’elaboració del nou model de serveis 
socials bàsics. 
 

Vist que per dur a terme aquesta col·laboració el Consell Comarcal del Baix Llobregat 
posarà a disposició del projecte el personal tècnic necessari fent-se càrrec de totes les despeses que 
corresponguin i l’ICASS es compromet a oferir i ubicar les persones professionals assignades al 
projecte en els espais de la seva seu central amb l’equipament material necessari i a assumir 
integrament les despeses de manteniment i de subministrament que això pugi comportar; així com es 
designarà una persona com a coordinador tècnic dels Serveis Socials Bàsics de Catalunya que compti 
amb experiència i formació especialitzada en la matèria i que, des de la seu del DBSiF i de manera 
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coordinada amb els grups de treball que s’estableixin per l’elaboració del Model de Serveis Socials 
Bàsics, treballi amb els següents objectius: 

 
a) Potenciar l’intercanvi de coneixements relacionats amb la prestació de serveis socials bàsics 

als ens locals 
b) Facilitar l’abordatge conjunt dels models existents actualment de serveis socials bàsics, tot 

fomentat l’anàlisi conjunta dels punts forts i febles de la intervenció en els diferents nivells 
territorials i competencials i la seva capacitat de resposta a les noves realitats actuals 

c) Donar suport tècnic als Equips de Serveis Socials Bàsics de Catalunya per millorar la 
coordinació entre aquest i els agents del territori col·laborant amb la consolidació dels plans 
d’actuació local com a instrument de planificació i avaluació 

d) Liderar l’elaboració de les línies estratègiques del nou Model de Serveis Socials Bàsics de 
Catalunya 

e) Fer el seguiment dels Projectes Específics del Contracte Programa 
f) Elaborar criteris i continguts de les fitxes del Contracte Programa 
g) Analitzar els sistemes d’informació existents i proposar les actuacions necessàries per ala 

seva millora i adaptació a les necessitats actuals 
h) Participar en el desenvolupament del Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat co-liderat 

entre el Departament de Benestar Social i Família i el Departament de Salut i en altres 
projectes de col·laboració i coordinació que es puguin desenvolupar entre serveis socials 
bàsics i altres organismes o serveis públics 

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

2012, que s’incorpora a l’expedient, proposant la subscripció del referit conveni atesa la voluntat de 
col·laboració amb l’ICASS durant l’any 2012, ja que es considera una experiència necessària i positiva 
per aquesta entitat. 

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

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

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració entre l’Institut Català 
d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat 
de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix Llobregat, en l’àmbit dels serveis socials bàsics per a l’any 
2012, de conformitat amb la minuta de conveni que s’annexa i s’aprova simultàniament. 

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

que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 
  TERCER.- Comunicar el present acord a l’Institut Català d’Assistència i Serveis 
Socials (ICASS), perquè en tingui coneixement i als efectes. 
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  QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se celebri 
per a la seva ratificació.” 

 
5.-   Ratificar el nomenament de representants dels Ajuntaments d’Abrera i Castellví de Rosanes 
als òrgans del Consell Econòmic i Social del 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 (CES) com a òrgan de participació 
i representació en matèria econòmico-social. 
 

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

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

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

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

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

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

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

 



 
34 

Vist que per acord de Ple, en sessions celebrades el 20 de febrer i el 21 de maig de 
2012, es va ratificar el nomenament dels representants de diferents entitats que formen part del 
Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 9 de juliol de 2012, que s’adjunta, proposant la ratificació dels nomenaments 
de les diferents entitats que formen part del Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat tant dins del 
Ple com de la Comissió Executiva, segons els acords que han estat notificats a aquest Consell 
Comarcal en data posterior al dia 21 de maig d’enguany. 
 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Ratificar el nomenament dels representants de les diferents entitats que 
formen part del Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat i que a continuació es relacionen:  
 

Ajuntament Membres del PLE Membres de la COMISSIÓ 
EXECUTIVA 

Abrera Titular: Sra. Mònica Torre-Marin Cuesta 
Suplent: Sr. Antonio Merino Requena 

Titular: Sra. Mònica Torre-Marin Cuesta 
Suplent: Sr. Antonio Merino Requena 

Castellví de Rosanes Titular: Sr. Antonio Soto Barrera 
 

Titular: Sr. Antonio Soto Barrera 
 

 
SEGON.- Comunicar el present acord a les entitats que formen part del Consell 

Econòmic i Social del Baix Llobregat”. 
 

Els presents aproven per unanimitat el present acord. 
 
6.-   Aprovar la dedicació parcial de la Consellera Comarcal del grup del PSC-CPM Sra. Roser 
Brused Yuste. 
 

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

“Vist que per acord del Ple d’aquesta entitat en sessió celebrada el 22 de juliol de 2011 
es va constituir el nou Consell Comarcal del Baix Llobregat i es va nomenar com a President al 
Conseller Sr. Joaquim Balsera García. 

 
Vist el Decret de Presidència 151/2011, de 22 de juliol, de nomenament de Vice-

presidents/es, constitució de la Junta de Govern i nomenament dels seus membres. 
 

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

Vist que per Decret de Presidència núm. 152/2011, de 22 de juliol, ratificat en sessió 
plenària del dia 22 de juliol de 2011, es va efectuar a favor del conseller de la corporació Sr. Javier 
González Abad, del grup comarcal PSC-CPM, la delegació general d’atribucions de l’Àrea de Serveis 
Generals, Règim Interior i Hisenda. 
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Vist l’article 31 i següents del Reglament Orgànic Comarcal, segons els que, a 
proposta de la Presidència, el Ple del Consell Comarcal del Baix Llobregat pot determinar la 
conveniència de que determinats Consellers i Conselleres tinguin dedicació exclusiva o parcial per a 
tasques relacionades amb l’activitat comarcal, així com percebre retribucions per la mateixa; i que per 
acord del Ple de 22 de juliol de 2011 es va aprovar la dedicació parcial del conseller, del grup comarcal 
PSC-CPM, Sr. Javier González Abad, Conseller de Serveis Generals, Règim Interior i Hisenda, amb el 
75% de la jornada i amb una retribució bruta anual de 26.605€. 

 
Vist que per Decret de Presidència núm. 75/2012, de 10 de juliol, es va prendre compte 

de la renúncia efectuada pel Sr. Javier González Abad de la delegació general d’atribucions de l’Àrea de 
Serveis Generals, Règim Interior i Hisenda, així com es va efectuar a favor de la consellera de la 
corporació Sra. Roser Brosed Yuste, del grup comarcal PSC-CPM, la delegació general d’atribucions de 
l’Àrea de Serveis Generals, Règim Interior i Hisenda. 
 

Vist l’informe emès per la Gerent de l’entitat en data 6 de juliol de 2012, que s’adjunta 
a l’expedient. 
 

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

ACORDS 
 

PRIMER.-  Aprovar la dedicació parcial de la Consellera Sra. Roser Brosed Yuste, del 
grup comarcal PSC-CPM, Consellera delegada de l’Àrea de Serveis Generals, Règim Interior i 
Hisenda, amb el 48% de la jornada i amb una retribució bruta mensual de 1.418,98€ per dotze 
mensualitats. 
 
Aquesta retribució es farà efectiva per períodes mensuals en dotze pagaments proporcionals i s’entén 
determinada en quantitat bruta, està subjecta a les deduccions i retencions establertes per la legislació 
vigent en cada moment. 
 

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

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

Els presents aproven per majoria absoluta el present acord amb el vot a favor dels 
membres presents dels grups comarcals del PSC-CPM, CIU, ICV-EUiA-EPM, ERC-AM, i el vot en 
contra dels representants presents del grup comarcal del Partit Popular i Plataforma per Catalunya. 
 
7.-  Aprovar l’adhesió al Protocol General del Pla Xarxa de Governs Locals 2012 – 2015 de la 
Diputació de Barcelona 

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

 
“Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha 

aprovat el Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, que és l’instrument preferent per a l’exercici de 
les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol 
general, publicat al BOPB de 8 de juny de 2012, que té com a finalitat establir el marc general i la 
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metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos que es comprenguin al Pla de 
referència. 
 

Vist que el Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, mitjançant el sistema de 
concertació i el sistema de treball en xarxa, té com a objectius bàsics reforçar els instruments i les 
accions generades des dels governs locals de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona per al 
desenvolupament econòmic i social, consolidar un sistema de cooperació en xarxa dels governs locals 
i estimular la seva col·laboració, promoure l’equilibri territorial mitjançant l’aplicació del principi de 
diferenciació i fomentar la corresponsabilitat dels Governs Locals com a gestors dels interessos de la 
comunitat i dels recursos públics. 
 

Atès que el referit Protocol General en la seva clàusula cinquena disposa que els 
destinataris eminents del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” són els municipis de les 
comarques de Barcelona, com a ens bàsics de l’organització territorial de Catalunya, només a través 
seu podran ser destinataris els ens instrumentals que en depenguin; i que en el marc de Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015”, i en els termes que prevegin els règims de concertació o la normativa 
específica corresponent, també es podran concertar actuacions de col·laboració amb les comarques, 
les mancomunitats, les comunitats de municipis i els consorcis locals, així com amb les entitats 
municipals descentralitzades. 
 

Atès que la clàusula setzena de l’esmentat Protocol preveu que l’adhesió prèvia és 
requisit indispensable per a la concertació d’ajuts i la realització de les actuacions derivades del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, i que a aquest efectes, la pròpia disposició preveu que la 
Diputació de Barcelona aprovarà unes Instruccions per l’adhesió que concretaran el seu procediment i 
efectes, que han estat aprovades per Decret del Diputat delegat per a la Cooperació Local de data 11 
de juny de 2012. 
 

Vist que l’adhesió a aquest Protocol no comportarà, per si sola, cap més obligació que 
la de reconduir els actes i instruments concrets de desplegament a les pautes formals establertes pel 
Protocol, ni dóna lloc a compromisos o obligacions concrets sobre els recursos de cap de les parts 
concertants, ni genera directament cap obligació econòmica per a les mateixes. 
 

Vist el procediment d’adhesió, que està establert a l’article 4 de les instruccions 
d’adhesió, i que determina que les instruccions a realitzar per part de l’ens destinatari que decideixi 
adherir-se són les següents: 
 

- Aprovació de l’adhesió per part de l’òrgan competent de l’ens. 
- Enviament del formulari normalitzat d’adhesió “ADH”, el qual es troba disponible a la 

Seu electrònica de la Diputació de Barcelona i a la plataforma “Concert@” 
- Per formalitzar plenament la sol·licitud, és imprescindible adjuntar a l’esmentat 

formulari d’adhesió el document d’informació econòmica financera de l’ens, “ECO” 
disponible, per via d’un enllaç, a través del formulari d’adhesió “ADH”. 

 
Atès que el termini per adherir-se al Protocol general del Pla “Xarxa de Governs 

Locals 2012-2015” s’inicia amb l’aprovació de les instruccions i és sempre obert sota la vigència del 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, i que la vigència de l’adhesió de l’ens destinatari s’inicia 
quan s’aprova la resolució de constatació per part de la Diputació de Barcelona i finalitza al temps que 
la vigència del  Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, en el termes de la clàusula dinovena del 
seu Protocol general. 
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Atès la voluntat del Consell Comarcal del Baix Llobregat de presentar sol·licituds 
d’actuacions susceptibles d’ajut dins del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i que el termini per 
a presentar les sol·licituds d’ajuts pel període 2012-2015 finalitza el dia 1 d’octubre de 2012. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea de Serveis Centrals en data 28 de 
juny de 2012, que s’incorpora a l’expedient. 
 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar l’adhesió del Consell Comarcal del Baix Llobregat al Protocol 
General del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” de la Diputació de Barcelona. 
  

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

TERCER.- Tramitar tota la documentació necessària per a fer efectiva la presentació 
de l’adhesió “ADH” amb la signatura electrònica del Secretari de l’entitat i mitjançant la plataforma 
“CONCERT@”, adjuntant el formulari d’adhesió i el document d’informació econòmica financera de 
l’ens, “ECO”. 
 

QUART.- Comunicar el present acord a la Diputació de Barcelona, perquè en tingui 
coneixement i als efectes.” 
 

Els presents aproven per unanimitat el present acord. 
 

8.-  Aprovar la subscripció del Protocol d’intencions per al desenvolupament del projecte 
“Programa Marianao: territori comunitàriament responsable”, amb l’Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, la Fundació la Caixa i la 
Fundació Marianao. 
 

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

“Vist que, fruit de la conjuntura econòmica viscuda en els darrers anys davant dels 
nous reptes socials, és necessari donar resposta a les demandes socials des d’una perspectiva 
integral i participativa, creant espais de col·laboració entre totes les parts implicades. 
 

Vist que la Fundació Marianao, amb la seva arrelada implantació a Sant Boi de 
Llobregat i la comarca del Baix Llobregat, desenvolupa el Programa Marianao: Territori 
Comunitàriament Responsable amb la finalitat d’intervenir de manera integral i integrada a Sant Boi de 
Llobregat, un indret que, en l’actual context de crisi econòmica, ens mostra com el mercat de treball i 
l’estructura productiva de la comarca del Baix Llobregat presenten un conjunt de debilitats que 
agreugen els efectes d’una conjuntura molt desfavorable fent del tot necessari apostar per un canvi de 
model de creixement econòmic i social, més sostenible, més humanitzador i menys permeable a 
situacions difícils. 
 

Vist que la Fundació “la Caixa”, com entitat que desenvolupa l’Obra Social de la Caixa 
d’Estalvis i Pensions de Barcelona i amb la missió de contribuir al progrés de les persones i de la 
societat, amb especial incidència en els col·lectius més vulnerables, desenvolupa en diversos territoris, 
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el Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural amb l’objecte de generar un model de referència en 
el camp de la gestió de la diversitat i el desenvolupament comunitari. 
 

Atès la confluència d’interessos de les polítiques existents i davant la coincidència 
d’objectius entre les diferents institucions, és interès desenvolupar un projecte que sumi sinèrgies de 
cooperació i que permeti apropar la seva gestió al model de “Territoris Socialment Responsables”, per 
la qual cosa la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat, la Fundació “La Caixa”, la Fundació Marianao i el Consell Comarcal del Baix Llobregat 
subscriuen un protocol d’intencions que té per objecte l’establiment d’un acord de col·laboració entre 
aquestes entitats per al desenvolupament del projecte Programa Marianao: Territori Comunitàriament 
Responsable al municipi de Sant Boi de Llobregat i a la comarca del Baix Llobregat, amb l’objectiu de 
millorar les condicions familiars, educatives, ocupacionals, relacionals i socials incorporant en la seva 
metodologia la participació de tots els agents implicats per tal de donar respostes multidimensionals al 
repte de la multicausalitat de l’exclusió social i amb una perspectiva de treball transversal, holística i 
sistèmica. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals en data 14 de juny de 
2012, que s’adjunta a l’expedient. 
 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar el Protocol d’intencions i el seu annex subscrit entre el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat, l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, la Generalitat de Catalunya, la 
Diputació de Barcelona, la Fundació “La Caixa” i la Fundació Marianao, per al desenvolupament del 
projecte Programa Marianao: Territori Comunitàriament Responsable, d’acord amb la minuta de 
protocol i annex que s’adjunten a l’expedient i s’aproven simultàniament. 
 

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

TERCER.- Comunicar el present acord a l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, a la 
Generalitat de Catalunya, a la Diputació de Barcelona, a la Fundació “La Caixa” i a la Fundació 
Marianao, perquè en tinguin coneixement i als efectes.” 

 
ANNEX 
 
PROTOCOL D’INTENCIONS A SIGNAR ENTRE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA, L’AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT, EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX 
LLOBREGAT, LA FUNDACIÓ “LA CAIXA” I LA FUNDACIÓ MARIANAO 
 

ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
GENERALITAT DE CATALUNYA, representada pel Molt Honorable Sr. Artur Mas i Gavarró, en la seva qualitat 
de President de la Generalitat; 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Exm. Sr. Salvador Esteve i Figueras, en la seva qualitat de 
President de la Diputació, facultat d’acord amb la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, publicada al BOPB de data 23 de setembre de 2011; 
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AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT, representat pel Sr. Jaume Bosch i Pugès, en la seva qualitat 
d’Alcalde de Sant Boi de Llobregat, facultat d’acord amb ..........; 
 
CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT, representat pel Sr. Joaquim Balsera i García, en la seva 
qualitat de President del Consell Comarcal del Baix Llobregat; facultat d’acord amb ...............; 
 
FUNDACIÓ LA CAIXA, representada pel seu President Sr. Isidre Fainé i Casas; 
 
FUNDACIÓ MARIANAO, representada pel seu President Sr. Xavier Pedrós i Cortasa; 
 

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 

I.- Actualment, i fruit de la conjuntura econòmica viscuda en els darrers anys, davant dels nous reptes socials, és 
necessari donar resposta a les demandes socials des d’una perspectiva integral i participativa, creant alhora 
espais de col·laboració entre totes les parts implicades. La crisi econòmica ha acabat generant una inevitable i 
profunda crisi social que ens obliga i ens exigeix, a cercar noves metodologies d’intervenció que possibilitin 
respostes complexes i cohesionades, respostes integrals a la multicausalitat de l’exclusió i, en aquest sentit, el 
model de “Territoris Socialment Responsables” que es desplega des de fa un temps en diversos països 
europeus i també, més recentment, en alguns indrets del nostre país n’és un bon referent. 
 
II.- La Fundació Marianao,  amb la seva arrelada implantació a Sant Boi i la comarca del Baix Llobregat, 
desenvolupa el Programa Marianao: Territori Comunitàriament Responsable amb la finalitat d’intervenir de 
manera integral i integrada a Sant Boi de Llobregat, un indret que, en l’actual context de crisi econòmica, ens 
mostra com el mercat de treball i l’estructura productiva de la comarca del Baix Llobregat presenten un conjunt 
de debilitats que agreugen els efectes d’una conjuntura molt desfavorable fent del tot necessari apostar per un 
canvi de model de creixement econòmic i social, més sostenible, més humanitzador i menys permeable a 
situacions difícils.  
 
III.- En la mateixa línea, la Fundació “la Caixa”, com entitat que desenvolupa l’Obra Social de la Caixa d’Estalvis 
i Pensions de Barcelona i amb la missió de contribuir al progrés de les persones i de la societat , amb especial 
incidència en els col·lectius més vulnerables, desenvolupa en diversos territoris, el Projecte d’Intervenció 
Comunitària Intercultural amb l’objecte de generar un model de referència en el camp de la gestió de la diversitat 
i el desenvolupament comunitari. 
 
Així mateix i d’acord amb aquest afany de la Fundació “la Caixa” de contribuir al progrés de les persones i de la 
societat, desenvolupa també en aquest mateix territori el Programa CaixaproInfancia i el Programa Incorpora de 
“la Caixa”. 
 
El primer com una iniciativa, dins del marc del compromís social amb els drets humans, la pau, la justícia i la 
dignitat de les persones, dirigida a la infantesa en situació de pobresa econòmica i vulnerabilitat social amb la 
finalitat de promoure i recolzar el seu desenvolupament de manera integral, afavorint i recolzant les polítiques de 
millora de l'equitat, cohesió social i d'igualtat d'oportunitats per a la infantesa i les seves famílies. 
 
I, el Programa Incorpora de “la Caixa”, amb l’objecte de promoure la inserció laboral dels col·lectius 
especialment fràgils per mitjà de la seva contractació per empreses públiques o privades que participin en el 
mercat de béns i serveis. 
 
IV.-  Per una altre banda, la confluència d’interessos de les polítiques existents, tant el Pla per la Inclusió i la 
Cohesió Social de Sant Boi de Llobregat, els Plans per la Inclusió i la Cohesió Social de la Generalitat de 
Catalunya, com les línies  estratègiques que es desenvolupen des de la Diputació de Barcelona i des del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat, amb els esmentats programes de la Fundació “la Caixa” i la Fundació 
Marianao, fan òptim un treball en xarxa, des d’una lògica de complementarietat sumant i establint sinèrgies de 
cooperació.  
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V.- Que la minuta del Protocol d’intencions va ser aprovada pels òrgans competents de les administracions 
locals afectades per aquest protocol, que tot seguit s’indiquen: per acord de la Junta de Govern de la Diputació 
de Barcelona de data <data>; per decret/acord de < òrgan competent> de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 
de data <data>; i per decret/acord de < òrgan competent> del Consell Comarcal del Baix Llobregat de data 
<data>. 
 
És per tot això, que les parts, de comú acord, considerant la necessitat existent, i davant la coincidència 
d’objectius entre les diferents institucions, és interès d’aquestes desenvolupar un projecte que sumi sinèrgies de 
cooperació i que permeti apropar la seva gestió al model de “Territoris Socialment Responsables”, volen 
formalitzar un document que reculli aquestes intencions per la qual cosa, tot reconeixent-se plena capacitat per 
a aquest acte, formalitzen aquest Protocol, que es regirà pels següents: 

 
PACTES: 

 
Primer.- Objecte  
 
Pel present Protocol d´Intencions les institucions: Generalitat de Catalunya,  Diputació de Barcelona, Ajuntament 
Sant Boi de Llobregat, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Fundació “la Caixa”, i Fundació Marianao acorden 
col·laborar per al desenvolupament d’un Projecte amb el nom de “Programa Marianao: Territori 
Comunitàriament Responsable”  al  Municipi de Sant Boi de Llobregat i la Comarca del Baix Llobregat amb 
l’objectiu principal de millorar les condicions familiars, educatives, ocupacionals, relacionals i socials incorporant 
en la seva metodologia, la participació de tots els agents implicats per tal de donar respostes multidimensionals 
al repte de la multicausalitat de l’exclusió social; amb una perspectiva de treball transversal, holística i sistèmica. 
 
Els trets definidors del Programa: un treball de desenvolupament comunitari a Sant Boi i el Baix Llobregat, un 
treball en xarxa que vol generar transformació social i un model que pot esdevenir referencial per altres territoris,  
figuren en document annex a aquest Protocol. 
 
Segon.- Desenvolupament del Programa 
 
El Programa Marianao: Territori Comunitàriament Responsable,  es desenvoluparà amb una visió de futur, 
innovadora, creadora i multiplicadora de noves sinèrgies institucionals,  cooperant en xarxa amb els recursos, 
donant suport tècnic, logístic, financer i aportant  noves línees d’acció en els espais de seguiment i supervisió 
del Programa.  
 
La Fundació Marianao esdevindrà la institució gestora i dinamitzadora del  Programa Marianao: Territori 
Comunitàriament Responsable, amb funcions de direcció tècnica, dinamització, execució i avaluació. Li 
correspondrà coordinar i dinamitzar un Pla d’Acció que prèviament haurà sigut aprovat per les institucions 
participants, impulsar el treball de les Comissions Sectorials, que en el seu cas es creïn, assegurar la 
coherència de les actuacions amb els objectius establerts i fer possible que les decisions acordades es concretin 
i es realitzin. Així mateix, supervisarà tècnicament el Pla d’Acció,  per mitjà d’un sistema d’avaluació continuada 
amb un seguiment processual dels resultats i amb la mesura de l’impacte aconseguit. 
 
Quan així es requereixi, la concreció de les col·laboracions específiques que resultin de la creació del marc 
comú de treball que suposa la subscripció del present Protocol, es realitzarà mitjançant la subscripció dels 
corresponents convenis específics pel desenvolupament de l’acció concreta que les parts estimin convenients, 
prèviament aprovats per les parts.  
En tot cas, aquestes col·laboracions quedaran subjectes a les disponibilitats pressupostaries de cadascuna de 
les institucions i a la tramitació preceptiva corresponent. 
 
Tercer.- Comissió de seguiment 
 
A fi de donar compliment als continguts d’aquest Protocol, a la firma del mateix, es constituirà una Comissió de 
Seguiment amb un representant prèviament designat per cadascuna de les parts en règim de paritat. 
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L'esmentada Comissió es responsabilitzarà de desenvolupar i concretar les accions específiques de 
col·laboració entre les Institucions signants del mateix. Serà també objecte d’aquesta Comissió la coordinació, 
seguiment i avaluació de les accions realitzades en el marc del present Protocol. 
 
Aquesta Comissió es reunirà preferentment a proposta de qualsevol de les Institucions. Qualsevol de les 
Institucions podrà, així mateix, convocar una reunió amb caràcter extraordinari quan l’estimin convenient. 
 
Els membres de la comissió donaran compte del resultat de la seva gestió a les respectives institucions. 
 
Quart.- Confidencialitat. 
 
De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades i el Reial Decret 
1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, les parts fan constar de manera 
expressa que s’abstindran de fer cap mena de tractament de les dades personals de que disposin com a 
conseqüència d’aquest Protocol, llevat d’aquell que sigui estrictament necessari per les finalitats del mateix. En 
aquests sentit es comprometen, especialment, a no cedir a tercers les dades esmentades o els arxius que les 
contenen, així com a guardar estricta confidencialitat sobre les mateixes. 
 
En qualsevol cas, en funció de cada conveni específic que pogués resultar en aplicació del pacte segon 
d’aquest Protocol, es fixaran les obligacions derivades del compliment de la normativa sobre protecció de dades 
de caràcter personal. 
 
Cinquè.- Difusió 
 
Qualsevol publicitat que es realitzi del contingut del present Protocol així com de les actuacions que es derivin 
del mateix, requerirà de l’autorització de les institucions que el subscriuen, havent de figurar sempre, l’anagrama 
de les mateixes. 
 
Sisè.- Causes de resolució anticipada 
 
Serà causa de resolució anticipada del present Protocol l’incompliment de qualsevol de les clàusules del mateix.  
El present Protocol també podrà resoldre’s de forma anticipada per mutu acord de les parts.  
 
Setè.- Vigència 
 
Els acords objecte d’aquest Protocol es portaran a terme a partir de la data de la signatura del present document 
i tindrà una vigència d’un any  podent esser renovat de forma expressa per períodes anuals.  
El present document té la naturalesa de declaració de voluntats no vinculant jurídicament fins l’adopció dels 
convenis específics corresponents. 
 
I en prova de conformitat, totes les parts signen aquest Protocol d’Intencions en el lloc i la data que s’indica, i del 
que es lliuren i signen sis exemplars. 
 
 
 
ANNEX AL PROTOCOL D’INTENCIONS A SIGNAR ENTRE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, L’AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT, EL CONSELL 
COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT, LA FUNDACIÓ “LA CAIXA” I LA FUNDACIÓ MARIANAO 
 
UN TREBALL DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI A SANT BOI I EL BAIX LLOBREGAT 
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Des de fa vint-i-sis anys, el treball comunitari desenvolupat per la Fundació Marianao ha ajudat a construir 
importants xarxes de solidaritat i de cooperació, creant sinèrgies multiplicadores d’aliances institucionals 
en les quals s’han implicat activament els diversos agents territorials de Sant Boi i del Baix Llobregat.  
 
La Fundació Marianao treballa des de la dimensió pública, és a dir, ofereix un conjunt de projectes i serveis en 
l’àmbit de l’atenció i la promoció de les persones en el marc de la xarxa pública com a entitat d’iniciativa 
social. Per això, aquesta institució sempre ha vetllat per sumar els seus recursos i esforços amb les 
institucions públiques (Ajuntament de Sant Boi, Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Consell 
Comarcal del Baix Llobregat, Govern Estatal), amb les obres socials de les entitats d’estalvi, així com amb el 
teixit social, educatiu, veïnal, universitari, sindical i empresarial, de manera complementària, tot aportant el seu 
bagatge de treball comunitari, arrelat a la ciutat i als sectors socials santboians i baixllobregatins en 
situació d’exclusió social. 
 
Tanmateix, la Fundació Marianao, des de fa anys, manté unes relacions consolidades amb la Fundació “la 
Caixa”, que s’han fonamentat en la confiança mútua i en la corresponsabilitat, a partir de la implementació 
de diversos projectes. En són exemples significatius: el Programa Incorpora, el Programa ProInfància, el 
Programa Reincorpora, el Programa Aprèn i Treballa, etc... En aquest context de treball cooperatiu consolidat 
des de fa anys, ambdues institucions han decidit impulsar el Programa Marianao: Territori Comunitàriament 
Responsable, esdevenint inicialment convocants i elements aglutinadors d’aquest Programa, en el qual s’hi han 
sumat les institucions públiques. 
 
UN TREBALL EN XARXA QUE VOL GENERAR TRANSFORMACIÓ SOCIAL 
 
El Programa Marianao: Territori Comunitàriament Responsable vol promoure la creació d’espais de treball 
operatius basats en la pluralitat, amb la participació de les Administracions públiques (autonòmica, provincial, 
comarcal i local), els agents empresarials, sindicals, les universitats, els moviments socials, els professionals 
dels diversos àmbits (salut, educació, benestar social, treball, habitatge, medi ambient...) i la ciutadania en 
general. 
 
El potencial del Programa sorgeix del grau d’implicació, de coordinació i de cooperació que s’aconsegueixi 
entre totes les institucions implicades: posant en comú les necessitats, cercant les possibilitats d’ajuda mútua, 
implicant-se en projectes comuns.  El Programa ha d’aprofitar tots els recursos, les iniciatives i les sinergies 
creades i ha de potenciar-les de manera cooperativa en tots aquells àmbits destinats a promoure el benestar i 
la cohesió social (salut, habitatge, treball, formació, educació, medi ambient, participació...), i ha de concretar-
se en projectes d’actuació ben definits que donin respostes clares i avaluables a les necessitats concretes 
de les persones del nostre territori, especialment les que estan afectades per la crisi.   
 
El Programa vol estimular una tasca col·lectiva, evitant la fragmentació de les actuacions, construint espais 
de responsabilitat compartida, a partir del compromís mutu, i garantint així –de manera col·lectiva- l’èxit del 
projecte. Per això, cal crear noves dinàmiques relacionals entre totes les institucions, generadores d’aliances 
estratègiques que mobilitzin les respostes creatives, la innovació, la participació, la cohesió social i els 
canvis per tal de què la nostra societat sigui més ètica, justa i solidària, a partir del protagonisme de les 
persones més vulnerables. Volem apostar per un nou paradigma social: crear un espai de participació 
plural i obert, on tots els sectors del nostre territori hi tinguin cabuda, per tal de generar una Xarxa de Xarxes: 
Marianao, Territori Comunitàriament Responsable, que doni respostes eficaces a les necessitats de la 
població.  
 
 
UN MODEL QUE POT ESDEVENIR  REFERENCIAL PER ALTRES TERRITORIS 

 
Les institucions signants d’aquest protocol d’intencions volem apostar per generar un ”estil”, una “cultura”, 
una “dinàmica de cooperació” que pot esdevenir un “model referencial” per altres territoris i institucions, 
fonamentat en un treball complementari, apostant per un treball transversal, integral i integrat a escala 
territorial. Un “model referencial” en la creació de polítiques socials innovadores, per esdevenir un territori 
socialment responsable. 
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Considerem que aquest “model relacional, ètic, constructiu i transformador”, pot esdevenir un autèntic 
“laboratori social”, des d´on puguem impulsar –amb la cooperació institucional- pràctiques innovadores en el 
camp social, amb metodologies participatives, creatives i constructores de solidaritats institucionals i ciutadanes. 
Un laboratori social des d'on promoure un model d’intervenció social que estimuli la corresponsabilitat i el 
compromís social de tota la comunitat en la generació d’actuacions de millora en el territori, la divulgació, la 
formació i la investigació social, a partir de la praxis comunitària i la innovació social.   
 

Els presents aproven per unanimitat el present acord. 
 

9.-  Aprovar definitivament el Compte General corresponent a l’exercici 2011. 
 

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

“Atès que la Comissió Especial de Comptes, en sessió celebrada el dia 16 de maig de 
2012, va informar favorablement el Compte General del Consell Comarcal del Baix Llobregat, integrat 
pel compte general del Consell Comarcal i el del seu únic organisme autònom, Patronat Comarcal de 
Serveis a la Persona del Baix Llobregat, corresponents a l’exercici 2011. 
 

Atès que l’expedient i documentació integrant del Compte General han estat exposats 
al públic, mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de la Província del dia  30 de maig de 2012 (CVE-
Núm. de registre: 022012011798), durant el termini legalment establert en el Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 

 
Atès que durant l'esmentat termini d’exposició pública no s’ha presentat cap 

reclamació, al·legació o observació al Compte General. 
 

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

PRIMER.- Aprovar el Compte General del Consell Comarcal del Baix Llobregat, integrat 
pel Compte General del Consell Comarcal i el del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix 
Llobregat, corresponent a l’exercici de 2011, integrat pels següents estats financers i comptables: 
 
 -balanç. 
 -compte de resultats econòmic-patrimonial. 
 -estat de liquidació del pressupost. 
 -memòria. 
 
  SEGON.- Remetre el Compte General a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, d’acord 
amb el que disposa l’article 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en concordança amb l’article 43 del Decret 
Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei d’Organització Comarcal de 
Catalunya.” 
 
El Sr. President dóna la paraula al Sr. Lluís Ortega, portaveu del grup comarcal del Partit Popular, que 
diu:  
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Simplement que el Partit Popular no forma part de l’equip de govern, no participa en les seves decisions, 
amb lo qual votarem que no. 
 

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

10.-  Aprovar una modificació en la relació de llocs de treball. 
 

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

“Vist que aquest Consell Comarcal del Baix Llobregat, d’acord amb el que estableix la 
legislació vigent, va aprovar per acord de Ple celebrat en sessió de data 19 de desembre de 2011, la 
plantilla de personal del Consell Comarcal del Baix Llobregat i del seu organisme autònom Patronat 
Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat. 

 
Atès que aquest Consell Comarcal per a les tasques que es desenvolupen en el 

Departament d’Informàtica i Noves Tecnologies conta a l’actualitat amb un tècnic mig i tres tècnics 
auxiliars a jornada completa i amb la col·laboració del Responsable de l’Àrea de Serveis Tècnics, 
Informàtica i Noves Tecnologies. 

 
Atès que durant l’any 2011 es va realitzar una auditoria de la funció informàtica del 

Consell Comarcal del Baix Llobregat amb la finalitat de conèixer l’estat actual de tot el sistema i les 
seves interaccions dins i fora de l’entitat i, en aquest sentit, s’ha dissenyat una estratègia a seguir per 
optimitzar els recursos tecnològics i millorar els serveis com la qualitat dels mateixos. 
 

Vist que aquesta nova organització ha de permetre optimitzar els recursos del 
departament, garantir una estructura sòlida que respongui a les necessitats presents i futures del 
Consell Comarcal i de les entitats depenents i, en aquest sentit, s’ha considerat necessari configurar 
les funcions d’algunes de les places del departament per tal d’adaptar-les a les noves necessitats.  

 
Atès que s’ha valorat que dos dels tècnics del departament per la seva formació, 

trajectòria i experiència reconeguda per l’entitat poden assumir aquestes noves funcions i la 
coordinació del departament, d’acord amb les indicacions del Coordinador de l’Àrea; i que aquests 
llocs de treball  requereixen assumir noves responsabilitats així com una major disponibilitat per 
atendre el serveis informàtics i tecnològics d’aquesta entitat i de les diferent entitats depenents. 
 

Atès que l’article 22 de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de 
l’estat per a l’any 2012 preveu en el seu punt 2 que les retribucions del personal al servei del sector 
públic no podran experimentar cap increment respecte a les vigents a 31 de desembre de 2011, en 
temes d’homogeneïtat; no obstant, el seu punt 7 estableix que aquesta limitació s’ha d’entendre sense 
perjudici de les adequacions retributives que, amb caràcter singular i excepcional, resultin 
imprescindibles pel contingut dels llocs de treball, per la variació de nombre d’efectius assignats a cada 
programa o pel grau de consecució dels objectius fixats en el programa corresponent. 
 
  Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea de Serveis Centrals i la Responsable 
de Recursos Humans en data 9 de juliol de 2012, que s’incorpora a l’expedient, proposant la 
modificació de les funcions de les places de referència per motius organitzatius i per adaptar-les a les 
noves necessitats de l’entitat, i conseqüentment regularitzar els salaris, atès que l’establiment dels 
complements salarials proposats són conseqüència de la modificació en les funcions recollides en la 



 
45 

relació de llocs de treball que impliquen major responsabilitat amb la coordinació del servei i 
disponibilitat.  
 
  Vist l’article 90 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, 
l’article 283 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, l’article 29 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, del Reglament 
de personal al servei de les entitats locals així com l’article 74 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, regulador 
de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 
 
  Per tot això, aquesta Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
  PRIMER.- Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball del Consell Comarcal 
del Baix Llobregat per motius organitzatius i per adaptar-la a la noves necessitats de l’entitat en el 
sentit de modificar les funcions del lloc de treball que tenien assignades les places de tècnic/a 
mitjà/ana, corresponent al subgrup A2, i de tècnic/a auxiliar informàtica, corresponent al subgrup C1, 
ambdues adscrites al Departament d’Informàtica i Noves tecnologies, i en el sentit de modificar en nom 
i contingut del lloc de treball que tenia assignada la plaça de Coordinador d’Àrea de Serveis Tècnics i 
Noves Tecnologies, i que no suposa cap modificació salarial; d’acord amb el següent detall: 
 
CODI:   L.A2.1. 4       
LLOC DE TREBALL:        TÈCNIC/A MITJÀ/NA(informàtica i noves tecnologies)  
REQUISITS:  Enginyer tècnic 
FUNCIONS: 

- Les pròpies de l’exercici professional pel qual l’habilita la seva titulació. 
- Analitzar i definir l’estructura dels sistemes d’informació i noves tecnologies 

adaptades a les necessitats de l’Entitat i dels seus organismes depenents 
- Coordinar el desenvolupament dels programes i aplicacions informàtiques 

que siguin necessàries per a l’activitat de l’Entitat 
- Controlar, gestionar i vetllar pel manteniment de les aplicacions, programes i 

suports lògics utilitzats per l’Entitat 
- Assessorar, informar i valorar les necessitats de l’entitat  en l’àmbit de les 

noves tecnologies i de la informació i comunicació. 
- Elaboració del pressupost anual de despeses en material d’Informàtica 
-  Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant 

adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d'acord amb els 
procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de 
riscos laborals. 

-  Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole 
tècnica i organitzativa establertes per l’Entitat i acomplir la normativa vigent 
en matèria de protecció de dades de caràcter personal, així com mantenir el 
deure de secret i confidencialitat en relació a les mateixes, que subsistirà fins 
i tot una vegada acabada la seva relació laboral amb l’entitat. 

- Qualsevol altres tasques d’anàlogues característiques. 
PROVISIÓ:  Concurs-oposició 
SITUACIÓ DE LA PLAÇA: Vacant 
 

 
CODI:        L.C1ta.1.3 
LLOC DE TREBALL:        TÈCNIC/A AUXILIAR INFORMÀTIC  (informàtica i noves tecnologies)  
REQUISITS:  FP II o equivalent 
FUNCIONS:  
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- Les pròpies de l’exercici professional pel qual l’habilita la seva titulació. 
- Analitzar i definir l’estructura dels sistemes d’informació i noves tecnologies 

adaptades a les necessitats de l’Entitat i dels seus organismes depenents 
- Coordinar el desenvolupament dels programes i aplicacions informàtiques 

que siguin necessàries per a l’activitat de l’Entitat 
- Controlar, gestionar i vetllar pel manteniment de les aplicacions, programes i 

suports lògics utilitzats per l’Entitat 
- Assessorar, informar i valorar les necessitats de l’entitat i en l’àmbit de les 

noves tecnologies i de la informació i comunicació. 
- Elaboració del pressupost anual de despeses en material d’Informàtica 
-  Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant 

adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d'acord amb els 
procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de 
riscos laborals. 

-  Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole 
tècnica i organitzativa establertes per l’Entitat i acomplir la normativa vigent 
en matèria de protecció de dades de caràcter personal, així com mantenir el 
deure de secret i confidencialitat en relació a les mateixes, que subsistirà fins 
i tot una vegada acabada la seva relació laboral amb l’entitat. 

- Qualsevol altres tasques d’anàlogues característiques. 
PROVISIÓ:  Concurs-oposició 
SITUACIÓ DE LA PLAÇA:  Vacant 
 

 
CODI:        L.A2.1.2. 
LLOC DE TREBALL:        COORDINADOR/A DE L’ÀREA DE SERVEIS TÈCNICS  
REQUISITS:   Títol de diplomat (Arquitecte Tècnic). 
FUNCIONS:                        

- Les pròpies de l’exercici pel qual l’habilita la seva titulació. 
- Coordinació tècnica dels projectes del Consell Comarcal, gestió administrativa i 

pressupostària, planificació i elaboració de projectes vinculats a l’Àrea de Serveis 
Tècnics, que assumeix els àmbits de serveis tècnics, ordenació i planificació del 
territori, inspecció d’obres i medi ambient. 

- Proposar el objectius anuals de l’àrea i el seu finançament. 
- Establir mecanismes de coordinació per al desenvolupament de les funcions dels 

departaments. 
- Coordinar les activitats dels departaments amb les altres àrees, d’acord amb les 

indicacions de Gerència. 
- Supervisar els pressupostos dels departaments i el control de les despeses.  
- Realitzar informes i assessorament tècnic. 
- Vetllar pel bon funcionament dels departaments i la solució de les possibles 

incidències.  
- Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els 

equips relacionats amb la seva activitat, d'acord amb els procediments establerts 
i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals. 

- Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole 
tècnica i organitzativa establertes per l’Entitat i acomplir la normativa vigent en 
matèria de protecció de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure 
de secret i confidencialitat en relació a les mateixes, que subsistirà fins i tot una 
vegada acabada la seva relació laboral amb l’Entitat. 

- Qualsevol altres tasques d’anàlogues característiques. 
PROVISIÓ:  Concurs 
SITUACIÓ DE LA PLAÇA:  Ocupada 
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SEGON.- Regularitzar amb efectes del dia 1 de setembre de 2012 els salaris del Sr. 
David López García i del Sr. Javier Porras Cubero, ocupants de les dues places relacionades en 
primer lloc en l’acord anterior, atesa la seva categoria i el lloc de treball que ocupen actualment, 
mitjançant la incorporació a les seves retribucions d’un complement específic i un de disponibilitat de 
479,07 i 300 euros bruts mensuals respectivament. 
 

TERCER.- Publicar aquesta modificació en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona trametent simultàniament còpies de la 
mateixa al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, als efectes previstos a l’article 
283 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i 
règim local de Catalunya.” 
 

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

 
11.- Aprovar, si s’escau, una Moció promoguda pels grups comarcals d’ICV-EUiA-EPM i ERC, de 
rebuig al projecte conegut per Eurovegas. 

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

 
“Atès que el macrocomplex de la companyia Las Vegas Sand Corporation, conegut 

com a “Eurovegas”, compta cada vegada amb més possibilitats de què s’instal·li finalment al parc 
agrari del Baix Llobregat. 

 
Atès que la Generalitat de Catalunya ha tingut una actitud poc transparent respecte a 

l’evolució de les negociacions amb els promotors i no ha informat als Ajuntaments ni a les entitats 
interessades, en una matèria, com l’ordenació del territori, que disposa de previsions legals de 
participació ciutadana.  

 
Atès que l’oferiment dels terrenys per part de la Generalitat trenca el consens entre les 

diverses administracions (Generalitat, Diputació, Consell Comarcal i el conjunt dels Ajuntaments), 
establert en els últims 30 anys per l’equilibri territorial, i en que en el Baix Llobregat es tradueix en una 
relació harmònica entre les zones residencials, industrials, forestals, agrícoles i fluvials. 

 
Atès que “Eurovegas” suposa perpetuar el model econòmic basat en la construcció i 

l’especulació immobiliària que ens ha conduit a l’actua-la crisi econòmica. 
 
Atès que la previsió de llocs de treball directe i indirecte que generaria “Eurovegas” ha 

estat sobredimensionada. 
 
Atès que l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha de basar el seu model de creixement i 

ocupació en la formació qualificada dels treballadors/es i el valor afegit, dinamitzant el teixit 
empresarial mitjançant la recerca, la investigació i desenvolupament en nova tecnologia, tal i com 
preveu el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, amb un horitzó fins al 2020. 

 
Atès que “Eurovegas” significa un model de desenvolupament basat en el joc i oci 

intensius i el treball desregulat, que atemptaria greument contra la convivència i cohesió dels nostre 
municipis. 
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Atès que la implantació d’”Eurovegas” requereix la modificació de la legislació vigent 
per introduir excepcionalitats rellevants, en concret, s’afectaria com a mínim: la normativa laboral, 
d’estrangeria, de la seguretat social, de protecció del menor, de protecció de la salut, dels jocs d’atzar, 
de la tributació local, dels espectacles, urbanisme, espais naturals i equipaments comercials. 

 
Atès que el projecte d’”Eurovegas” produeix una afectació greu i irreversible de la 

càrrega dels aqüífers del delta, una de les reserves d’aigua més estratègiques de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona i una alteració dels aiguamolls, que es troben protegits per la Unió Europea. 

 
Atès que “Eurovegas” és un projecte que destrueix la producció agrícola d’una de les 

zones més fèrtils de Catalunya. 
 
Atès que davant de la crisi energètica resulta primordial disposar d’agricultura i 

ramaderia propera a les conurbacions metropolitanes, i el Delta del Llobregat és un enclavament 
estratègic per a la seguretat alimentària. 

 
Atès que cada vegada sensibilitats més diverses mostren la seva oposició a la 

ubicació d’aquest projecte, com es reflecteix en el Manifest “Per un desenvolupament de qualitat. No al 
model que representa Eurovegas”, impulsat pel Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat, o en el 
posicionament dels sindicats UGT i CCOO, Unió de Pagesos i el Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, 
entre d’altes, que han alertat de l’impacte social i territorial negatius que representa. 

 
Vist que és d’interès, segons consta en l’expedient, aprovar la Moció promoguda pels 

grups comarcals d’ICV-EUiA-EPM i d’ERC de rebuig al projecte conegut per “Eurovegas”. 
 
Per tot això, aquesta Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
PRIMER.- Rebutjar la possibilitat que a la comarca del Baix Llobregat o a qualsevol 

altre indret de l’Àrea Metropolitana de Barcelona es desenvolupi el macrocomplex d’hotels, casinos i 
espectacles anomenat “Eurovegas”. 

 
SEGON.- Instar al Govern de la Generalitat a què abandoni qualsevol proposta que 

afavoreixi la implantació d’aquest tipus d’instal·lacions a l’Àrea Metropolitana de  Barcelona. 
 
TERCER.- Instar la Generalitat, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i els seus municipis 

a impulsar i desenvolupar el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona per tal que el model econòmic 
que superi l’actual crisi es basi en la recerca, la innovació, l’educació, la formació i la capacitació de 
qualitat en els diversos sectors productius. 

 
QUART.- Comunicar el present acord al President de la Generalitat de Catalunya, al 

President de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i als Alcaldes de la comarca del Baix Llobregat, perquè 
en tinguin coneixement i als efectes.” 

 
El Sr. President dóna la paraula al ponent de la Moció, el Sr. Ivan Arcas del grup comarcal d’ICV-EUIA-
EPM, que diu: 
 
En primer lloc agraïr a la gent del grup comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya, que s’han 
afegit a aquesta Moció. Nosaltres a l’hora de parlar d’“Eurovegas” i en lloc de fer una lectura de la 
Moció, voldríem dir d’entrada que aquest posicionament i el fet de que avui estem aquí discutint 
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aquesta Moció és perquè per nosaltres el que estem tractant i el que estem qüestionant és un model. 
Per tant estem parlant d’un debat de model d’una comarca que desprès de molts anys ha anat 
aconseguint poc a poc un important consens polític i institucional pel que fa al seu desenvolupament 
territorial, social i econòmic, un model que amb “Eurovegas” al damunt de la taula perilla i perilla per 
culpa d’un projecte que malauradament, i jo estic segur que aquí compartim aquesta sensació o 
aquesta evidència tots i totes els Consellers i Conselleres comarcals per una situació en la que hi ha 
hagut una absoluta manca d’informació, hi ha hagut molt poca informació. No s’ha informat als 
ciutadans, no s’ha informat als ajuntaments, no s’ha informat al Consell Comarcal i a data d’avui 
encara estem així, encara estem pendents els responsables institucionals, les autoritats del territori de 
saber que és això d’”Eurovegas”. Malauradament tenim pistes, sabem més o menys per on pot anar la 
cosa gràcies a les declaracions que si que ha fet el representant i els portaveus dels inversors d’aquest 
projecte que volen ubicar en principi a l’Estat Espanyol l’entrada, ells ho diuen, del gran projecte de joc 
a nivell europeu. De les seves declaracions ja en veiem que caldrà fer al nostre país modificacions de 
legislació pel que fa a la salut, modificacions en la legislació laboral, modificacions en la legislació 
d’urbanisme i fins i tot que amb aquesta informació intuïm que projectes com el Parc Agrari, i no només 
per les raons ambientals sinó també per les raons econòmiques, poden perillar. 
 
Aquest projecte posa al damunt de la taula places hoteleres que, ningú ho diu, entraran en conflicte i 
en competència amb les places hoteleres ja existents. Aquest projecte posa al damunt un nombre 
indefinit, cada cop més a la baixa, de llocs de treballs que s’han reduït dels primers 260.000 que deia 
“El Periódico”, si us enrecordeu, actualment a uns 16.000 en una primera fase que després passaria a 
ser d’uns 7.000 més. I jo vull dir que, aixó són dades de la Diputació de Barcelona, de la Presidència 
de la Diputació de Barcelona, avui al Parc Agrari ja són més de 3.000 llocs de treball entre llocs ftxes i 
llocs directes i indirectes els que està movent. Si a això l’afegíssim, per cert, el projecte de Muntanyes 
del Llobregat o una gestió diferent del Parc de Collserola, segurament podríem arribar a  trobar aquest 
equilibri amb el llocs de treball. 
 
En definitiva, “Eurovegas” és una proposta que fa del joc i de l’oci intensiu una aposta de futur que 
veiem allunyada d’aquell model de la Catalunya, de la Barcelona que es basava en la investigació i en 
la tecnologia. Un model que implicaria modificar la legislació laboral, la legislació d’estrangeria, la de la 
seguretat social, la de la llei de la infància, la de salut, la de joc, la d’urbanisme etc, etc. A part de tot 
això, volem també destacar que “Eurovegas” afecta seriosament als aqüífers i afecta al medi natural i 
al Delta del Llobregat. I que entenem que no s’acaba d’ajustar el fet de que a data d’avui una zona 
agrícola tant fèrtil  i amb un futur econòmic que es basa en la proximitat a una de les ciutats més grans 
del món i en la qualitat del seu producte es posi en qüestió o pugui ser debilitat. En aquest sentit dir 
que no som només la gent d’ICV-EUIA-EPM o la gent d’ERC els que tenim els nostres dubtes, més 
que raonables, en la bondat d’aquest projecte. En aquest moments tant el Centre d’Estudis Comarcals, 
com Unió de Pagesos, com la UGT, com CCOO qüestionen aquest projecte, tenen dubtes de la 
viabilitat d’aquest projecte i afegiríem també, com un fet excepcional, el Bisbat de Sant Feliu de 
Llobregat, que també té el seus dubtes, jo penso que més que raonables en aquest cas, de la bondat 
d’aquest projecte . 
 
Per aquesta raó passaria a la lectura dels acords que en la nostra Moció proposem al Plenari d’aquest 
Consell Comarcal: 

 
PRIMER.- Rebutjar la possibilitat de que a la comarca del Baix Llobregat o a qualsevol 

altre indret de l’Àrea Metropolitana de Barcelona es desenvolupi el macrocomplex d’hotels, casinos i 
espectacles anomenat “Eurovegas”. 

 
SEGON.- Instar al Govern de la Generalitat a què abandoni qualsevol proposta que 

afavoreixi la implantació d’aquest tipus d’instal·lacions a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 
TERCER.- Instar a la Generalitat, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i als seus 

municipis a impulsar i desenvolupar el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona per tal que el model 
econòmic que superi l’actual crisi es basi en la recerca, la innovació, l’educació, la formació i la 
capacitació de qualitat en els diversos sectors productius. 
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QUART.- Notificar aquests acords al President de la Generalitat de Catalunya, al 

President de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i als Alcaldes de la comarca del Baix Llobregat. 
 

A continuació intervé el Sr. Jordi Milà, conseller del grup comarcal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, que diu: 

 
No entraré en tots els punts que ha dit el Vice-President Arcas, ja estan recollits, però si que 
m’agradaria fer tres observacions o tres reflexions sobre el que ha passat o el que pot passar amb el 
projecte ”Eurovegas”. 
 
La primera és que amb una maniobra, que jo diria molt brillant, s’ha fet una cosa que, com si no es fes 
res, s’ha obert la porta a una cosa que era absolutament inviable fa un any; és a dir, fa un any 
qualsevol que hagués dit que el Delta del Llobregat es podia tocar l’haguessin dit que això era 
impossible, que estava boig. Ara si us fixeu el discurs no és si es pot tocar o no es pot tocar el Delta 
del Llobregat, sinó com es toca. A nosaltres aquest és un dels punts que ens sembla significatius de tot 
aquest procés, és a dir, amb una maniobra molt hàbil, perquè nosaltres creiem que segurament no 
serà “Eurovegas” el que vindrà aquí, però a lo millor vindrà un altra operació, però ja s’haurà justificat 
dient no és “Eurovegas” però tocant aquí i tocant allà ja podem posar alguna cosa. 

 
Després la sorpresa permanent de les repeticions dels models, és a dir, si fos veritat tot el que es diu, 
perquè tot el que es diu és pels diaris o per declaracions, com bé ha dit l’Ivan Arcas, dels promotors, 
tornem a tenir el model que ens ha portar a la situació joiosa de crisi d’aquest país. És l’apalancament, 
és el model Bankia. Tenim una operació que és un terç de capital privat i dos terços d’apalancament 
bancari. Això a tots ens hauria de sonar molt familiar, sembla que no n’aprenguem, no? Si aquest 
projecte el fan grans constructores, les que en aquest moment estan enganxades amb Bankia, per això 
es posen 4.000 milions d’euros en l’Ave, tot està relacionat en aquest món. Apalancament bancari, 
subcontractació per les empreses petites, fi d’obra i atur. És el que tenim ara, és a dir, el que duri 
l’obra, si es fa, i després a l’atur. Que ha guanyat el país amb això? Està per veure. 
 
I després, disculpeu-me, però jo crec que voldria fer una observació, i permeteu l’expressió, som un 
país que ens dediquem a fer sempre trampes al solitari, és a dir, si nosaltres tinguéssim la capacitat de 
decidir econòmicament sobre les nostres inversions, sobre les nostres infraestructures, sobre el nostre 
model industrial, ¿de veritat penseu que pensaríem en “Eurovegas”? ¿De veritat penseu que amb les 
obres per fer a tot el Baix Llobregat en tema d’infraestructures no donaríem feina  a molta d’aquesta 
gent que ara amb l’excusa d’”Eurovegas” es diu que tindrà llocs de treballs? ¿De veritat us ho penseu? 
¿De veritat us ho penseu que tenint aquesta capacitat de decidir no podríem lligar aquestes 
infraestructures a una promoció econòmica industrial i crear més llocs de treballs? Sempre busquem el 
model més complicat en lloc d’anar al que és evident. Com que no tenim capacitat de decidir sobre res, 
ens hem d’apuntar a models que ens acaben perjudicant i en podríem fer una llista interminable. Jo 
crec que aquesta és la reflexió que hauríem de fer, és a dir, si tinguéssim la capacitat de decidir, 
penseu-ho tots, de veritat faríem “Eurovegas”? Jo crec que no, perquè vindrien les decisions de diners, 
amb els nostres diners adients, amb les nostres infraestructures i amb les nostres politiques, per no 
necessitar en absolut “Eurovegas”. I per tot això us demano el vot favorable a la Moció.   
 
El Sr. President dóna la paraula tot seguit al Sr. David Parada, portaveu del grup comarcal de 
Plataforma per Catalunya, que diu : 
 
Nosaltres simplement des del grup comarcal de Plataforma per Catalunya reafirmar el que hem votat  
als ajuntaments on s’han presentat aquestes mocions o que nosaltres mateixos hem presentat i, 
encara que amb matisos segurament a la Moció presentada per Iniciativa per Catalunya i Esquerra 
Republicana, nosaltres donarem suport com hem donat als ajuntaments. Crec que ja han parlat molt 
els ajuntaments que estem aquí a la comarca del Baix Llobregat en aquest sentit. Si que és per 
nosaltres trist que l’únic projecte d’inversió que hi hagi a Catalunya i segurament a Espanya actualment 
sigui  el projecte “Eurovegas”, que és l’únic projecte que hi ha, que té el Govern de l’Estat podríem dir 
perquè no és ja simplement una qüestió del Govern Català. Aquest projecte nosaltres estem totalment 



 
51 

en contra del model econòmic que proposa perquè és un model econòmic que s’ha donat com fallit, és 
un model econòmic sistèmic, per dir-ho d’alguna manera, que sempre recau en el mateix problema 
com han dit algun dels ponents i si que disto algunes coses com si Catalunya podés decidir, bé, és el 
Govern de Convergència i Unió, que més català que aquet, el que ha demanat això. I crec que les 
negociacions van començar amb el Govern de Montilla, això vaig llegir-ho per la premsa i crec que si hi 
ha motius de judici per manifestar-se entorn a això, perquè hi ha hagut rodes de premsa del Sr. Homs, 
o Mas Colell o del Conseller de Política Territorial de Catalunya en les quals s’han donat declaracions 
sobre alguns temes que s’havien parlat, sobre temes de modificació de la llei del tabac, la llei 
d’estrangeria, sobre condicions dels IBIS, i han dit que estaven sobre la taula i que s’estaven negociant 
aquest tipus de qüestions que a altres empreses segurament que ho estan passant malament a la 
nostra comarca, mai de la vida se’ls hi oferirà la possibilitat de fer algun tipus de  negociació d’aquest 
tipus per alleugerir aquesta crisi. I si que es ve amb un model que podria entrar en confrontació amb el 
model hoteler que té Barcelona, principalment Barcelona ciutat, que aquesta marca de  Barcelona que 
amb els anys ha agafat un prestigi relatiu es vingui a baix, i totes aquestes places hoteleres siguin 
suplantades per un turisme a l’estil al que tenen aquest tipus de complexos hotelers. 
 
Nosaltres no creiem que això sigui el que farà sortir de la crisi ni al Baix Llobregat ni a Catalunya ni a 
tot l’Estat, i que donem suport a aquesta Moció encara que segurament hi ha alguns matisos, que 
nosaltres incidirem més en altres temes o algunes coses, i reafirmar el nostre compromís amb el model 
d’agricultura periurbana, que és el que representa al Parc Agrari del Baix Llobregat, perquè creiem en 
aquesta agricultura de proximitat i no dependre cada vegada de mercats agrícoles més llunyans que 
poden fer en un moment de crisi o en un moment excepcional perillar la nostra sostenibilitat. 
 
A continuació intervé el Sr. Lluís Ortega, portaveu del grup comarcal del Partir Popular, que diu: 
 
El model d’”Eurovegas” no estem segurs de si és el millor o no, però si estem segurs de que tenim 
unes necessitats precàries i importants, i és el intentar reactivar l’economia productiva d’alguna 
manera, i el projecte que ens arriba és “Eurovegas”, però ens arriba, no oblideu-ho, ens arriba des de 
fa cosa d’un any i mig o dos anys de la mà del Sr. Huguet que, quan estaven parlant a Madrid de que 
volien posar-ho a Madrid, el Sr. Huguet, d’Esquerra Republicana, va parlar de que volia que el 
portessin al Baix Llobregat, aquí a Barcelona. I, compartíem amb el Sr. Huguet, va ser una bona 
iniciativa i ara estem en aquesta tessitura de que pensem de que si podem fer llocs de treball, 
economia productiva i d’alguna manera fer un creixement econòmic que parteixi des del Baix Llobregat 
estem totalment a favor. Després ja debatrem perquè és millor o pitjor fer places hoteleres, restauració, 
que el Ferran Adrià es pugui implantar aquí a l’”Eurovegas” o no, nosaltres no tenim res en contra de 
Ferran Adrià i si ell no té res en contra tampoc té que tenir algun handicap, ¿no? Pensem que matar el 
llop o vendre la pell del llop abans de tenir-lo caçat no pot ser. O sigui, aquesta moció és negar 
qualsevol tipus d’estudi, i negar qualsevol tipus d’estudi, negar qualsevol tipus de percepció a intentar 
reactivar l’economia a Catalunya mitjançant el Baix Llobregat i Barcelona no és correcte, no pensem 
que és el més idoni avui dia. Pensem que és veritat, hi ha un Parc Agrari importantíssim, hi ha uns 
aiguamolls, tenim entès, perquè falta molta informació, això és veritat, que els aiguamolls no estan 
afectats per aquest projecte d’”Eurovegas”, però si tenim una cosa molt clara, avui dia, i aquest és el 
missatge final, ens sembla que falten carxofes per donar-li una a cadascun dels aturats que hi ha a 
Catalunya, amb el qual hem de tenir menys carxofes i més economia productiva d’un altre tipus i si és 
aquesta ja després ja discutirem si és la correcta o no és la correcta. 
 
A continuació intervé el Sr. Jesús Arévalo, portaveu del grup comarcal de Convergència i Unió, que 
diu: 
 
El Govern del Consell Comarcal està format per quatre forces polítiques diferents i això té un 
avantatge, que és un Govern transversal i que representa diferents sensibilitats, no obstant, abans ho 
comentàvem al nostre grup, ens hagués agradat que enlloc de fer dos mocions s’haguessin 
consensuat en una. Ho vaig comentar ja quan es va fer aquest Consell Comarcal amb Consellers i 
Conselleres i amb el President de que potser tenien que deixar una mica la vesant ideològica, que 
cadascú com deia representi diferents sensibilitats i lluitar per la Comarca del Baix Llobregat. Nosaltres 
d’entrada no podem rebutjar un projecte que pot generar recursos econòmics i pot generar llocs de 
treball, i més tenint en compte que en el Baix Llobregat hi ha a prop de 70.000 aturats. Per tant 
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d’entrada ja us avanço que el grup comarcal de Convergència i Unió votarà que no a aquesta moció 
presentada per Iniciativa i Esquerra, i que ens adherirem per contra a la dotze, a la moció presentada 
pel Partit Socialista i consensuada amb el nostre grup. 
 
El Sr. President dóna la paraula a la Sra. Maria Soler, portaveu del grup comarcal del PSC-CPM, que 
diu : 
 
La veritat és que des del Grup Socialista ens sembla convenient obrir aquest debat en aquesta sala i 
en aquesta casa, atès que és en aquest espai en el qual tots plegats podem fer controvèrsia sobre un 
tema que efectivament ha estat al carrer amb opinions de vegades contraposades i és bo que també 
en aquest espai es pugui generar debat. Segurament per aquesta voluntat de generar debat nosaltres 
com a grup comarcal socialista varem presentar una segona moció, la qual després explicarem i 
demanarem a tots els grups que s’hi puguin adherir, ja que entenem que a més a més no es 
contraposa l’una a l’altra, sinó que, al contrari, intenta donar i obrir debat i no pas tancar-lo, sinó més 
aviat donar més opcions i més possibilitats. 
 
Hem dit moltes vegades com a PSC i en aquest cas ho diem ara com a grup comarcal socialista que el 
model d’”Eurovegas” no ens encaixa, no encaixa en el model que tenim de comarca, en el model 
territorial i segurament en el model econòmic. Que aquí s’ha dit, des de diferents grups, que hi han 
dubtes, efectivament, segurament hi són, i aquests dubtes els compartim, però pensem que per 
responsabilitat política, pel moment en el que estem, per les dificultats que passa la nostra comarca, 
per la gran quantitat d’aturats que té en aquests moments, ara no toca tancar portes sinó més aviat el 
que toca és reflexionar, analitzar, veure, saber veritablement del que s’està tractant, de què va aquest 
projecte. No podem basar-nos únicament en titulars de diari, també ha sortit abans, fonamentalment 
sabem informació pels titular de diari, molt especialment d’un diari, que és El Periódico, que ha estat 
bombardejant-nos amb una gran quantitat d’informació que, de vegades era contradictòria i de 
vegades canviava, variava i després era tota una altra cosa totalment diferent. De manera que a mi em 
sembla que el que toca és pensar, analitzar i reflexionar. Estem d’acord amb Iniciativa, totalment 
d’acord, en reclamar més informació, evidentment i sobretot a les entitats i administracions del territori 
pel que fa sobretot als ajuntaments afectats i molt especialment al Consell Comarcal com a 
representació de la comarca, atès que no hi ha informació, no n’hi ha més que la dels titulars i jo penso 
que com a coneixedors del nostre territori, com a capaços d’assolir l’equilibri entre el desenvolupament 
i la recuperació econòmica i alhora també l’encaix territorial, em sembla que se’ns deu i és necessària 
que la tinguem, informació sobre el contingut del projecte, però sobretot sobre les conseqüències per 
tal d’analitzar les conseqüències econòmiques, polítiques, socials, territorials, mediambientals, etc. 
Aquesta informació no hi és i de fet per aquí anem en la nostra moció, per tal de reclamar-hi a la 
Generalitat aquesta informació de la que no disposem. De manera que per prudència i per 
responsabilitat perquè no podem prendre decisions abans de conèixer els projectes i perquè no podem 
posicionar-nos ni anar en contra d’una cosa que veritablement no en sabem el contingut, no sé si hi 
haurà el Ferran Adrià o no, de fet no sabem això ni sabem pràcticament res més. El grup comarcal del 
PSC hi votarà en contra. 
 
Intervé el Sr. Jordi Albert, portaveu del grup comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya, que diu: 
 
M’ha semblat oportú intervenir davant l’apel·lació del grup comarcal del Partit Popular, que deia que el 
Sr. Huguet havia negociat per portar el projecte. Es tot al contrari, el Sr. Huguet no va negociar per 
portar el projecte, el Sr. Huguet simplement va anar a frenar que això pogués venir aquí, perquè era el 
conseller del ram i va haver d’anar a Las Vegas, es va entrevistar amb el Sr. Adelson i li va dir que si 
aquest era el projecte que volia instaurar a Catalunya que triés una altra part del món perquè a 
Catalunya això no vindria. Per tant desmentir rotundament les paraules del grup comarcal del Partit 
Popular i si estava d’acord amb el Sr. Huguet doncs potser podria canviar el sentit del seu vot. 
 
El Sr. President dóna la paraula al ponent de la Moció el Sr. Ivan Arcas del grup comarcal d’ICV-EUIA-
EPM, que diu: 
 
En primer lloc agrair tot el debat, penso que ha estat un debat constructiu on tots hem intentat afegir 
els nostres posicionaments i crec que avui s’ha vist clar quins són els posicionaments dels diferents 
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grups i quines són les motivacions, fins i tot ideològiques, que hi ha darrera de les seves propostes. En 
tot cas, jo el que si que voldria dir ja per tancar el nostre posicionament amb aquesta Moció que, 
evidentment és a favor, és el següent: en primer lloc reflexions en veu alta amb els 4.000 milions 
d’euros que la banca espanyola deixarà a aquesta bona gent. Segurament moltes empreses del Baix 
Llobregat i de Catalunya no haurien hagut de tancar, primera qüestió que no acabo d’entendre; en 
segon lloc dir que no sempre estem en contra de les inversions, avui els diaris en parlen d’una gent 
que volen posar diners al damunt de la taula per fer possible la inversió del Corredor Mediterrani, per 
tant jo penso que hem d’intentar defugir de la temptació de voler condicionar o emmarcar determinats 
grups polítics amb la renúncia a les inversions, no és veritat, les inversions tàctiques no ens agraden, 
les estratègiques sempre han tingut el nostre suport i la història ho demostra, els darrers 30 anys 
penso que hem estat sempre al costat de totes aquestes inversions de futur. I finalment deixeu-me fer 
per al·lusions una petita broma, abans parlaven de repartir carxofes, jo repartiria carbasses entre els 
promotors de Terra Mítica, Marina d’Or i altres inversions com les que en els anys 60 van destruir tot el 
litoral català.   
 

Efectuada la votació, els reunits rebutgen aquesta Moció per majoria absoluta de vots 
negatius, amb l’excepció dels representants presents dels grups comarcals d’ICV-EUiA-EPM, ERC-AM 
i PxC, que voten a favor. 
 
12.- Aprovar, si s’escau, una Moció promoguda pel grup del PSC-CPM relativa a la possible 
ubicació d’un complex anomenat Eurovegas al Baix Llobregat. 

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

 
“Atès les informacions que en els darrers mesos s’han vingut coneixent sobre la 

possible instal·lació al Baix Llobregat d’un complex de grans dimensions promogut pel grup inversor 
Las Vegas Sands Corporation i que amb la denominació de “Eurovegas” estaria centrat en activitats 
d’oci i turisme com hotels, casinos, restaurants, espais per convencions i espectacles. 

 
Atès que és la Generalitat de Catalunya qui, de manera unilateral, està promovent, 

seguint i negociant la definició, localització i eventual implementació d’aquest projecte, i que sembla 
que en breu es coneixeran decisions determinants al respecte. 

 
Atès que, segons s’ha explicat, la Generalitat hauria ofert a l’empresa esmentada un 

total de 800 hectàrees del Delta del Llobregat pertanyents a diferents termes municipals, abastant un 
espai de grans dimensions situat dins de la comarca del Baix Llobregat. 

 
Atès que el procés que fins ara ha seguit aquesta iniciativa s’ha fet sense coneixement 

ni participació de les administracions locals i que les decisions sobre el mateix no són ni previsiblement 
seran adoptades a aquest nivell sinó que dependran de les administracions i parlaments autonòmic i 
estatal. 

 
Atès que és responsabilitat de les institucions locals fer seguiment i incidir en 

qualsevol iniciativa que afecti el seu territori i, com és el cas, pugui afectar el conjunt de la població i de 
l’activitat econòmica. 

 
Atès que les administracions locals han de preservar l’interès general, un fet que en el 

cas que ens ocupa és especialment important perquè el projecte està generant un debat intens amb 
opinions contraposades i no hauria de suposar un trencament de la cohesió social i territorial. 
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Vist la situació de crisi econòmica en què ens trobem i la necessitat de buscar i valorar 
totes les alternatives de recuperació possibles i viables, i per tant les opcions d’atreure inversions, així 
com estudiar la millora, transformació i promoció del teixit productiu de la comarca. 

 
Atès que és necessari preservar l’equilibri territorial, els valors naturals i la 

sostenibilitat mediambiental del Delta del Llobregat i del conjunt del Baix Llobregat, i al mateix temps 
cal garantir la sostenibilitat econòmica i social d’una comarca que, amb prop de 70.000 persones 
aturades, pateix amb duresa les conseqüències de la crisi i requereix amb urgència iniciatives que 
comportin creació de llocs de treball, però que no poden desenvolupar-se a qualsevol preu i sense 
condicions. 

 
Atès que totes les administracions tenen la obligació i la responsabilitat d’analitzar en 

profunditat tots aquells projectes que puguin generar activitat econòmica de forma directa i indirecta, i 
avaluar-los abans de prendre qualsevol decisió. 

 
Atès que desconeixem els detalls del projecte, tant en el seu fons com en la seva 

forma, quines són les condicions i afectacions jurídiques que es podrien desprendre de la seva 
instal·lació, l’espai que necessita, la seva ubicació precisa, les seves conseqüències socials, territorials 
i econòmiques, cosa que dificulta establir un posicionament definitiu al respecte.  

 
Atès que la Moció promoguda pel grup comarcal del PSC-CPM relativa a la possible 

ubicació del complex anomenat “Eurovegas” al Baix Llobregat, insta al Consell Comarcal del Baix 
Llobregat que, des del coneixement de la realitat econòmica del Baix Llobregat i en base a les diferents 
actuacions que es porten a terme en aquest terreny, vetlli pels interessos i valors socials i naturals de 
la comarca, participi en tota iniciativa generadora d’activitat i ocupació i s’impliqui en la defensa de la 
legislació vigent.  
 

Vist que és d’interès, segons consta en l’expedient, aprovar la Moció de referència. 
 
Per tot això, aquesta Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
PRIMER.- Instar al Govern de la Generalitat que explori  tots els projectes viables 

d’inversió privada i pública que promoguin el desenvolupament del Baix Llobregat  i que assegurin la 
creació de llocs de treball, dins del nostre marc legal i que s’ajustin als requeriments socials, ambiental 
i culturals de la nostra societat; i que al mateix temps cerqui alternatives de desenvolupament. 

 
SEGON.- Instar al Govern de la Generalitat a que un cop  disposi de la documentació 

oficial necessària, precisant totes les seves conseqüències jurídiques, socials, territorials i 
econòmiques, sobre el projecte identificat com  “Eurovegas”, convoqui als representats dels 
Ajuntaments afectats i de les administracions locals, i en concret el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, abans d’iniciar qualsevol procés. 

 
TERCER.- Instar al Govern de la Generalitat que, més enllà que el projecte anomenat 

“Eurovegas” es concreti o no, explori amb tota la intensitat projectes i estratègies que, de manera 
compartida amb les administracions locals, assegurin opcions viables d’inversió i activitat que 
contribueixin a la recuperació econòmica del Baix Llobregat, estimulin la creació de llocs de treball i 
defineixin un model productiu diversificat, ajustat a les característiques actuals del teixit productiu de la 
comarca i alhora obert a la promoció de nous sectors i activitats innovadores i amb valor afegit. 
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QUART.- Comunicar el present acord a la Conselleria de Economia i Coneixement i a 

la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a tots els grups parlamentaris 
del Parlament de Catalunya i del Congrés dels diputats, al President de la Generalitat de Catalunya i al 
President del Govern d’Espanya, perquè en tinguin coneixement i als efectes.” 
 
El Sr. President dóna la paraula a la Sra. Maria Soler, portaveu del grup comarcal del PSC-CPM, que 
diu 
 

Per continuar una mica en el debat, tot i que donant-li un altre gir o un altre tomb, i continuant 
en el nostre objectiu de no posicionament, de no emetre posicionament ni en favor ni en contra 
presentem una moció que té com a objectiu bàsic, així general, i serè breu, dues coses: demanar-li un 
parell de coses a la Generalitat, en primer lloc, demanar-li a la Generalitat que en general i no només 
centrant-nos en “Eurovegas”, tot i que el títol ens parla d’”Eurovegas” però en realitat li estem 
demanant en general per a qualsevol projecte que explori, que analitzi, que avaluï qualsevol tipus 
d’inversió privada o pública que pugui arribar, que tingui com a objectiu fonamental per a la nostra 
comarca en una situació de crisi econòmica tant dificultosa i en la qual les nostres famílies i la nostra 
gent està patint tant, que pugui doncs merèixer, per un cantó, desenvolupament econòmic, que vol dir 
recuperació econòmica i evidentment recuperació de llocs de treball. Qualsevol tipus d’inversió, sigui la 
que sigui cal estudiar-la, cal analitzar-la, cal analitzar la seva viabilitat econòmica, territorial, laboral, 
legal, etc, sense rebutjar res a la primera, sinó primer sempre analitzar, mai es pot rebutjar sinó es 
coneixen  els continguts i això serveix per “Eurovegas”. Com hem vist abans a l’anterior moció, aquest 
ha estat el posicionament del grup socialista comarcal; com també en aquest cas per a qualsevol altre  
tipus de projecte que pugui arribar i esperem que arribi i la Generalitat sigui capaç i sàpiga avaluar de 
manera conscient  i amb el sentit comú i l’anàlisi necessari; i li demanem a la Generalitat la segona 
cosa, no només que explori i analitzi sinó, més importat que això i ho dèiem abans també, que traslladi 
aquesta informació al territori i això significa traslladar-ho als ajuntaments evidentment, especialment 
als ajuntaments afectats, i alhora també al Consell Comarcal, que és al cap i a la fi qui representa la 
comarca i ha de tenir informació puntual de les negociacions o si més no del projecte tal i com calgui 
implantar-lo. Ens sembla que és absolutament important que el territori sàpiga en tot moment què és el 
que passa, què es negocia i cap a on podem anar, perquè el que no pot passar és que les nostres 
interpretacions s’acabin basant en especulacions o informació que no sigui ben sòlida. De manera que 
la nostra moció, com haureu vist, el que fem és instar la Generalitat per tal de que convoqui sobre 
aquesta qüestió o sobre qualsevol altre projecte als ajuntaments i també al Consell Comarcal per tal de 
donar-nos puntualment la informació. 

  
Entenem que la situació econòmica actual la coneixem tots i és molt dolenta, que amb  prop de 70.000 
persones aturades a la comarca no ens podem permetre debats que no siguin reals, que no tinguin 
informació sòlida i que per tant puguin portar-nos a debats que al final puguin acabar sent fins i tot 
estèrils i que el territori necessita informació i sobretot el Consell Comarcal necessita poder formar part 
d’aquest debat, intervenir en aquest debat, ja que aquest Consell, al igual que tots els ajuntaments 
d’aquesta comarca, saben perfectament on està l’equilibri, que és una d’aquelles coses tant 
complicades i tant difícils d’assolir en la política, en la gestió i en la vida, l’equilibri entre dues coses de 
vegades difícils. Una la recuperació econòmica, el desenvolupament econòmic de la comarca, i l’altra 
el manteniment i la preservació de l’entorn natural, l’entorn cultural, aquest entorn nostre i aquesta 
comarca que ens estimem, però que una cosa i l’altra no necessàriament han d’estar contraposades 
sinó que aquest equilibri segur, si hi ha participació dels ajuntaments, per tant de l’espai territorial, i 
també del Consell Comarcal serà molt més fàcil de poder-lo assolir. 
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A continuació intervé el Sr. David Parada, portaveu del grup comarcal de Plataforma per Catalunya, 
que diu : 
 
Nosaltres en aquesta moció que presenta el Partit Socialista des del grup comarcal de Plataforma per 
Catalunya, i hem parlat amb tots els regidors, mantenim la bona voluntat del Consell Comarcal en 
aquest sentit, però ens estranya que moltes vegades els polítics per una frase o per una expressió o 
una foto facin judicis de valor i aquí que han fet declaracions consellers, l’empresa ha donat una roda 
de premsa, s’ha parlat aquí com si a casa no tinguéssim la informació. A mi això em sembla una mica 
ridícul personalment, perquè no sé què necessitem aquí per tenir més informació, perquè fins i tot hi ha 
hagut unes reivindicacions de canvis de llei i de vàries coses per part de l’empresa promotora i així ho 
han assentit els consellers quan se’ls hi ha preguntat per part de la premsa, no ha estat una informació 
que hagués sortit en El Periódico, han sortit articles signats per un periodista però si que hi han hagut 
preguntes als consellers o preguntes a altres persones en les quals si que s’han afirmat coses i s’han 
dit que s’estan negociant una sèrie de condicions. Jo crec que el que es tindria que demanar és que 
amb les condicions que hi han actualment, espero que no hi hagi cap grup comarcal ni nacional que 
estigui a favor d’algunes condicions que s’han demanat. Per altra part es parla, si que és cert que el 
Baix Llobregat té 70.000 persones que estan a l’atur i és molt difícil que quan una persona promet 
molts llocs de treball negar-li. A una persona li preguntes si vol treballar i li dóna igual de què quan 
porta dos anys o tres anys a l’atur, això està clar, però els polítics el que tenen que fer és fer política i 
governar i buscar un futur a vint anys vista, no buscar un futur de tres anys vista o de deu anys vista. I 
crec que en aquest sentit qui ens garantitza que els treballadors d’aquest complexe o de les obres 
seran treballadors del Baix Llobregat quan s’ha demanat per part d’aquesta empresa una modificació 
de la llei d’estrangeria o s’ha parlat de construir una sèrie de vivendes per aquests treballadors? Ens 
ho estan dient clarament, perquè ells el que volen és mà d’obra barata per mantenir uns beneficis 
espectaculars com són els que tenen a Macao o a Las Vegas, que és el que ells busquen, beneficis 
simplement. Per això demanen la modificació de la llei laboral i tot això. I jo crec que des del Consell 
Comarcal o des dels responsables polítics el que es tindria que fer és, si hi ha algú que estigui a favor 
d’algun projecte d’aquest estil i en aquest espai, és a dir, tal i com està ara o tal i com s’ha plantejat, 
no. Jo crec que això seria la postura coherent de tots els partits polítics aquí, i després ja entrarem en 
matisos ideològics o de programa, en la qual hi haurà alguns que demanin unes certes coses en el 
Parc Agrari i altres que no els importi tant fer algun projecte urbanístic o relatiu, però jo crec que hi ha 
informació suficient i sempre des dels ajuntaments del Baix Llobregat i des de molts llocs se li pregunta 
als alcaldes i sempre diuen el mateix, que no hi ha informació, quan han vist com han declarat 
consellers, com hi ha una empresa que ha fet una roda de premsa ja dues vegades aquí a Catalunya 
atenent als mitjans de comunicació. Jo crec que hi ha informació suficient per poder dir que les 
propostes que han plantejat no estem d’acord, altra cosa és que potser  si que s’estigui d’acord des del 
món polític i que tot valgui per intentar una odissea o un oasis aquí a qualsevol lloc. 
 
Intervé el Sr. Lluís Ortega, portaveu del grup comarcal del Partir Popular, que diu: 
 
Ens queda per acabar el punt anterior, molt senzillament i molt ràpidament, simplement mireu quan el 
Sr. Huguet fa el seu viatge a Madrid per parlar del tema d’”Eurovegas”. Va ser evidentment la 
legislatura anterior. Si al novembre complíem dos anys d’aquesta nova legislatura doncs fa dos anys i 
escacs que el Sr. Huguet, que era el conseller del tema, es va anar a Madrid i ningú pensava que això 
podria anar, ni es parlava de que podria anar a parar a Barcelona, tothom parlava de Madrid, si es que 
es parlava, si es que es somiava, i es va anar no per espantar i dir no vingueu, no, es va anar per dir 
veniu cap aquí, per negociar veniu cap aquí i de veritat que no tinc el plaer ni el gust de poder parlar 
amb el Sr. Huguet per dir-li que ho ratifiqui, segur que el portaveu d’Esquerra Republicana ho té més a 
l’abast, no? Però de veritat que quan va anar, i pensem que estem en la bona línia, va anar per 
reclamar i reivindicar que vingués al Baix Llobregat, que havia terreny de sobres per poder ubicar-ho i 
els que sabeu del tema sabeu que és així, però bé, és un tema que ja està enllestit, de veritat, i 
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esperem que l’economia productiva que vingui aquí tinguem el encert de no cometre errors. També 
parlem del primer tema, de la primera moció, no cometre errors del passat, de l’any 2001, 2002, 2003, 
2004 i que van esclatar al 2008 amb una bombolla immobiliària mundial i sobretot a Espanya, que ens 
ha ocasionat aquest índex d’atur, amb aquesta economia tant summament deficitària com la que tenim 
ara. Aprenguem d’això per fer les coses més ben fetes ara i no parlem res de si s’ha fet bé Terra Mítica 
o no, que pot ser que hi hagin hagut errors, però aquí parlem d’avui per demà, i intentar fer les coses 
més ben fetes, i d’això es tracta. 
 
I, pensant en la moció d’ara, la diferència d’aquesta moció i la d’abans pensem que totes dues, des del 
respecte més gran, de veritat, totes dues volen el millor per la comarca, de veritat, la diferència és que 
la una tanca portes i l’altra la deixa mig oberta, i entenem que és lo correcte, per intentar almenys tenir, 
demanar informació, negociar i intentar optar a que pugui tenir ubicació aquí al Baix Llobregat. Tenir 
ubicació el què? Una cosa tant necessària com és l’economia i aquesta implantació d’aquest tipus 
d’indústria hotelera, de restauració, també de joc en una part, golf, oci, teatres, un complex 
importantíssim. I això que pot sonar o veure’s una mica estrany, pensem que quan tinguem més 
informació podrem opinar plenament. I amb aquesta moció, que avanço que votarem que si, pensem 
que es deixa la porta oberta i com que el que necessitem és una mica d’optimisme per intentar a veure 
si canviem l’apatia actual que tenim econòmica, jo penso que és el que es convé ara, i és donar 
optimisme i lo que si estem totalment d’acord evidentment, que contempla aquesta moció, és tant 
senzill com que pensem que és absurd que amb aquestes reunions, aquestes visites que es fan al 
Parc Agrari, el President del Consell Comarcal no estigui dintre d’aquesta visita. Ja no dic els 
portaveus del Consell Comarcal, però el President, això és una cosa que és reprobable i penso que no 
pot ser així i això ho dic des del Partit Popular, però pensem que el correcte és intentar, i jo no sé si al 
final s’aconseguirà o no, perquè aquí potser estem debatent una cosa que després es queda a Madrid, 
però qui aconsegueixi allò començarà el seu repunt i per algun lloc es té que començar i les coses 
estan com estan avui i aquí. I ara mateix l’única cosa que se’ns ofereix per poder implantar-se una 
cosa de magnitud és aquesta i després ja veurem si n’hi ha o no, o trobem o no treballs d’esclavitud o 
no. Nosaltres no ho tolerarem, us ho asseguro. No sé què fan a Macao, perquè a Macao no sé si hi ha 
algun “Eurovegas”, a Singapur em sembla que són uns sous correctes, a Las Vegas que funciona fa 
50 o 60 anys sembla que allí no hi ha esclavitud, està abolida de quan la guerra de secessió i llavors 
aquí a Espanya suposo que tampoc arribarà els sous d’esclavitud ni coses d’aquesta índole. Per això, 
repeteixo, volem ser optimistes i mirar cap endavant, no cap enrere. 
 
El Sr. President intervé, per fer una matització: 
 
Al Parc Agrari no ens consta cap visita ni a Can Comas ni a cap lloc de cap persona, per tant és difícil 
anar-hi o no anar-hi si no consta cap visita de cap inversor. 
 
A continuació intervé el Sr. Jordi Albert, portaveu del grup comarcal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, que diu: 
 
Aquesta moció l’haguéssim entès al mes de febrer quan començaven a enviar els globus sonda de 
caràcter informatiu i haguéssim entès que des d’aquest Consell Comarcal de bones a primeres, com 
d’altra banda ho va fer Esquerra Republicana en el seu Consell Nacional, marqués un posicionament i 
digués aquest, pel que diuen, és el model que volen implementar i per tant demanem que es faciliti 
més informació i que una qüestió d’aquest tipus que no és només d’abast comarcal, sinó que és una 
qüestió d’abast nacional, doncs no pot ser que es dirimeixi només per part del Govern de la 
Generalitat. Hi ha molts agents implicats i hi ha d’haver la participació d’aquest agents implicats. Per 
tant aquesta moció al mes de febrer no hi hauria problema, però a aquestes alçades de la partida em 
sembla que aquesta moció ha quedat molt i molt enrere. Per tant ara hem de fer un pas endavant, el 
pas que hem fet en la moció anterior. Ja tenim suficient informació malauradament via mitjans de 
comunicació i això és un deure important que ha tingut, un dèficit informatiu important i una manca de 
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respecte, fins i tot diria, cap les institucions per part del Govern de la Generalitat, que ha preferit 
informar als mitjans de comunicació enlloc d’informar als càrrecs electes escollits democràticament en 
les diferents institucions del país. I per tant el que ara mateix a l’alçada de la partida hem de demanar 
és que el model “Eurovegas” al Baix Llobregat no ha de venir. No hem de demanar informació sobre si 
aquest model serà més light o no serà tant light, si faran més habitacions o faran menys habitacions, 
sabem que això vindrà i això és un atac, un nou atac a una comarca ja de per si que rep, semblem les 
escombraries del país, al Baix Llobregat tot hi cap. I per tant com a Consell Comarcal hauríem de 
demanar i hauríem d’exigir el respecte que mereix la nostra comarca. 
 
Davant d’una situació que a més atempta claríssimament contra el que creiem i a més no ho creiem 
només molts dels ciutadans i ciutadanes del Baix Llobregat sinó que fins i tot les institucions europees 
han elogiat el model de Parc Agrari, el model de tenir un espai com el Parc Agrari al peu, a l’entrada 
d’una gran ciutat com és Barcelona, això no ho podem sacrificar i, per tant, qualsevol amenaça per 
petita que sigui l’hem de combatre, i davant d’aquesta qüestió ara mateix és el moment de passar a 
l’acció, no és el moment d’estar reclamant una informació, perquè quan de debò ja ho tinguem a sobre, 
no tindrem temps a la reacció. I per tant el vot d’Esquerra Republicana de Catalunya en aquest sentit 
serà contrari a la moció presentada pel grup comarcal del Partit Socialista de Catalunya.  
 
 
El Sr. President dóna la paraula al Sr. Ivan Arcas, conseller del grup comarcal d’ICV-EUIA-EPM, que 
diu: 
 
Nosaltres dir que d’entrada el nostre posicionament davant d’aquesta moció serà també el vot en 
contra i voldria fer una mica d’explicació d’aquest vot, perquè crec que és important i ens agradaria 
poder-ho compartir amb tots vosaltres. 
 
Mireu, en primer lloc, jo crec que en aquests moments els polítics, la gent que ens dediquem 
activament a la política hauríem d’assumir el repte de separar el que és la institució, de la política i de 
la ideologia i quan parlo d’ideologia parlo de models i parlo d’interessos, però estic parlant d’ideologia. 
Per tant, el que avui hi ha damunt de la taula no és tant el possible conflicte de la responsabilitat 
institucional que, evidentment sempre ha estat al damunt de la taula, sinó també la necessitat de que 
els homes i dones que fem política ens posicionem política i ideològicament al voltant de models que 
ens poden agradar o no. Nosaltres pensem que la proposta d’”Eurovegas” és una sortida tàctica, no la 
veiem estratègica, la sortida estratègica que entenem que té el nostre país va per la línia de la feina 
conjunta i consensuada que durant molts anys ha estat al damunt de la taula en marcs com el Pla 
Estratègic Metropolità, etc. Per tant, aquesta sortida pot ser tàctica però no és estratègica, i per tant 
aquest tipus de debat ens preocuparia que pogués acabar anant per aquí. I també voldria fer una 
reflexió per tranquil·litat de tots els consellers i conselleres, jo vaig estudiar història i també va ser una 
decisió tàctica que estratègicament no me’n vaig sortir gaire perquè és una carrera molt complicada 
d’estudiar i després d’exercir. Però alguna cosa aprenies estudiant història i una de les coses que vaig 
aprendre és que el primer que es fa per desqualificar l’adversari és intentar desqualificar la base de les 
dades que utilitza per defensar-se i això històricament ha passat moltes vegades. El primer que fas 
quan vols carregar-te algú és intentar menysprear o menystenir la base de la informació que aquest 
algú posa al damunt de la taula. Jo per la vostra tranquil·litat voldria dir-vos que en aquests moments 
possiblement no tenim dades oficials, és cert que a data d’avui el Govern de la Generalitat encara no 
ha donat la cara en aquest tema ni amb les institucions ni amb els ciutadans, però dir-vos que hi ha un 
important volum d’informació, que s’ha treballat de manera científica, de manera rigorosa i que avui hi 
ha advocats, hi ha arquitectes, hi ha biòlegs, hi ha ecòlegs, que estan generant informació a partir de 
les dades que tenim i que aquesta informació la podeu consultar tant a la plataforma per exemple 
d’”Aturem Eurovegas”, on estan linkades aquestes fonts,  com també a la pàgina web del Centre 
d’Estudis Comarcals. I estic parlant-vos d’informació no ideològica, no partidista, sinó d’informació feta 
amb criteris científics i el que ens diu aquesta informació és que més enllà del fet evident de que avui 
hi ha algú que encara no ha vingut a donar la cara al territori, hi ha un model, el model “Eurovegas”, 
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que en el cas del Baix Llobregat ens pot fer a mig termini més mat que bé. I davant d’això nosaltres 
hem decidit que estem en contra del model d’”Eurovegas” i davant d’això també us diré que hem de 
votar en contra d’aquesta moció perquè nosaltres no volem estar en una posició en la que pugui 
acabar semblant que donaríem suport alguna cosa si no es posa a damunt de la taula realment el 
debat sobre el model. 
 
Intervé el Sr. Jesús Arévalo, portaveu del grup comarcal de Convergència i Unió, que diu: 
 
Tal i com he explicat abans en la meva intervenció defensant el posicionament del grup comarcal de 
Convergència i Unió, en el context de crisi econòmica en el que estem a nivell general al nostre país i 
en concret a la comarca del Baix Llobregat, no podem rebutjar d’entrada un projecte que pugui 
representar una recuperació econòmica o generació de llocs de treball. Abans explicava que aquesta 
moció presentada al punt anterior era excloent i que aquesta moció per contra, i per això tindrà el 
nostre vot favorable, demana a la Generalitat de Catalunya que ens doni informació a la comarca, tant 
als municipis afectats com al propi Consell Comarcal. Per tant, entenem que ningú té la certesa de que 
vindrà aquí, com abans s’ha dit en alguna intervenció, i no podem discutir d’allò que encara no sabem 
si vindrà, però en tot cas si que estem d’acord a demanar més informació per la comarca i no rebutjar 
d’entrada aquest projecte.  
 
El Sr. President dóna la paraula a la Sra. Maria Soler, portaveu del grup comarcal del PSC-CPM, que 
diu 
 
Moltes gràcies. Em sumo als agraïments que abans feia el Vice-President Arcas en relació al to, 
evidentment agrair també als grups que donen suport a aquesta moció. Dir-li al Vice-President Arcas 
que jo també vaig estudiar Història i que, a banda d’ensenyar-nos com es guanyaven o es perdien les 
batalles, a més a més també hi havia un altre dels criteris importants en la història que és el de la 
prudència. I en aquest cas el grup comarcal del PSC aporta una moció que intenta ser prudent. És 
veritat que hi poden haver informacions més o menys científiques, algunes d’elles especulatives i altres 
més o menys certes. Nosaltres preferim que la informació sigui absolutament certificada i ens la doni 
qui l’ha de donar abans d’emetre consideracions i sobretot abans de tancar qualsevol porta. Es deia 
abans que aquesta moció obria portes, bé des del meu punt de vista ni les obre ni les tanca, les portes, 
en tot cas les deixa ni obertes ni tancades, simplement esperem a posicionar-nos a que tinguem tota la 
informació, la documentació, les dades i tota aquella base informativa de la que ara mateix no 
disposem, no en tenim, de manera que creiem que aquest criteri de prudència històrica ens obliga de 
moment a esperar-nos, considerant això si que el model d’”Eurovegas” no és el nostre model, 
considerant també que aquest model no encaixa amb el nostre model de comarca i amb el nostre 
model territorial. Però malgrat tot abans de posicionar-nos i tancar-nos la porta en aquest cas potser 
millor esperar-se que la informació sigui més justificada, més sòlida i vingui sobretot de les institucions 
de les que ha de venir. 
 

Els presents aproven per majoria absoluta el present acord amb el vot a favor dels 
membres presents dels grups comarcals del PSC-CPM, CIU i PP, l’abstenció del representant del grup 
comarcal de Plataforma per Catalunya i el vot en contra dels representants presents dels grups 
comarcals d’ICV-EUiA-EPM i ERC-AM. 
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13.- Donar suport a la resolució del Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat relativa a la 
reivindicació de la necessitat de desplegar polítiques públiques en l’àmbit de la promoció 
econòmica i l’ocupació, així com de la funció de les administracions locals com a actor central 
en la seva prestació. 

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

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

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

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

 
Vist que l’ACT Baix va entrar en vigor el dia 1 de gener de 2011 en substitució del 

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

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

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

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

 
Vista la Resolució de la Comissió Executiva del Consell Econòmic i Social, aprovada 

per unanimitat en sessió ordinària celebrada el dia 18 de juny de 2012, en relació al model de 
desplegament de les polítiques actives d’ocupació, que ha estat comunicada al Ple d’aquest Consell 
Comarcal sol·licitant la seva ratificació i suport al text aprovat. 
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Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 

d’aquesta entitat en data 9 de juliol de 2012, que s’adjunta, proposant la ratificació i suport a 
l’esmentada Resolució, atès que té com a objectiu principal reivindicar la necessitat del desplegament 
de polítiques públiques en el àmbit de la promoció econòmica i l’ocupació i la reivindicació de les 
administracions locals com un actor central en la prestació d’aquestes. 
 

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

ACORDS 
 

  PRIMER.- Ratificar i donar suport a la Resolució del Consell Econòmic i Social del Baix 
Llobregat, aprovada per la Comissió Executiva en sessió ordinària celebrada el dia 18 de juny de 2012, 
en relació al model de desplegament de les polítiques actives d’ocupació, d’acord amb Resolució que 
s’adjunta al present acord. 
 

SEGON.- Notificar l’esmentada ratificació a les diferents entitats que conformen el 
Consell Econòmic i Social, perquè en tinguin coneixement i als efectes.” 
 
ANNEX 
 
La Comissió Executiva del Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat, en sessió ordinària celebrada 
el dia 18 de juny de dos mil dotze, ha aprovat per unanimitat la següent resolució, el text de la qual es 
transcriu literalment: 

 
 

RESOLUCIÓ DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA DEL CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DEL BAIX LLOBREGAT 
EN RELACIÓ AL MODEL DE DESPLEGAMENT DE LES POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ 

 
 

La població del Baix Llobregat està exposada a una major vulnerabilitat social i a un increment de risc d’exclusió 
social com a conseqüència de la situació de crisi que afecta al mercat de treball i al conjunt de l’economia, on la 
comarca no és aliena a la dinàmica negativa catalana, espanyola i europea. 
 
El Baix Llobregat en els darrers quatre anys,  ha patit una forta destrucció de llocs de treball, al voltant de 44.000 
persones han perdut la seva feina,  fruit de la reducció de les plantilles que algunes empreses han hagut de fer 
per ajustar les seves estructures a les dinàmiques productives actuals, però també, com a resultat del 
tancament d’altres que no han pogut subsistir en aquesta conjuntura desfavorable, en concret, més de 3.300 
empreses han cessat la seva activitat en aquest període. 
 
Un altre efecte, d’aquesta dinàmica negativa del mercat de treball, és l’increment del nombre de persones en 
situació d’atur, on des d’inicis del 2008 s’ha incrementat en gairebé 38.000 persones, situant la xifra de persones 
desocupades en gairebé 70.000 en el primer trimestre de 2012. 
 
La cruesa i durada d’aquesta situació de crisi està provocant que les persones tinguin una major dificultat per 
trobar feina, fent incrementar les situacions d’atur de llarga durada i per tant, l’esgotament de les prestacions o 
subsidis per desocupació. Així, a la comarca, en el primer trimestre de 2012, el 32% de les persones en atur no 
tenien cap tipus de prestació per desocupació, quan a inicis de la crisi aquesta proporció es situava en el 18%. 
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Aquesta situació fa necessària i imprescindible l’articulació d’un conjunt de polítiques actives d’ocupació que 
serveixen per acompanyar a aquestes persones cap a la seva inserció laboral, gràcies al suport i millora de la 
seva ocupabilitat. Però també, i de manera complementària, iniciatives públiques que fomentin la creació i 
generació d’ocupació, donant suport a les noves iniciatives empresarials així com recolzant a les empreses ja 
existents, a partir de la generació d’entorns territorials favorables per a la generació i el creixement econòmic i 
social. 
 
Davant d’aquesta realitat, la comissió executiva del Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat aprova per 
unanimitat els següents acords que recull la present resolució: 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer.- La Comissió Executiva del Consell Econòmic i Social (CES) del Baix Llobregat vol manifestar la 
necessitat de desenvolupar polítiques actives d’ocupació i de foment de l’ocupació d’acord a les necessitats 
actuals de la comarca i que siguin efectives per pal·liar els efectes negatius de la conjuntura econòmica i laboral 
actual sobre les persones i les empreses del territori. 
 
Segon.- La Comissió Executiva del Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat vol reivindicar el paper actiu i 
central que les administracions públiques locals porten desenvolupant, des de fa més de dues dècades, en la 
prestació de polítiques actives d’ocupació i de desenvolupament econòmic local. 
 
Tercer.- En relació al punt anterior, la Comissió Executiva del CES del Baix Llobregat vol reconèixer i posar en 
valor els serveis locals d’ocupació de cadascun dels 30 ajuntaments de la comarca, així com el paper de suport  
a la seva gestió que realitza el consell comarcal. Aquests serveis han demostrat la seva utilitat i vàlua, on 
conjuntament i en coordinació amb les Oficines de Treball del Servei d’Ocupació de Catalunya, són un bon 
instrument per donar resposta a la situació actual que pateixen les persones aturades mitjançant la millora de la 
seva ocupabilitat i l’acompanyament a la inserció laboral, garantint la cohesió social i territorial de la comarca. 
 
Quart.- La Comissió Executiva del CES del Baix Llobregat vol posar en valor el nou Acord de Concertació 
Territorial per al desenvolupament econòmic local del Baix Llobregat (ACT-Baix), on el conjunt d’administracions 
locals, ajuntaments i consell comarcal, i els principals agents socials i econòmics, de manera concertada han 
fixat les estratègies del territori, i gràcies a la suma d’esforços, l’aprofitament de sinèrgies i l’optimització de 
recursos, es treballa de forma coordinada pel desenvolupament econòmic i social de la comarca. Aquest ACT-
Baix, és la continuïtat de la tradició de concertació i cooperació existent a la comarca del Baix Llobregat. 
 
Cinquè.-  La Comissió Executiva del CES del Baix Llobregat vol posar en valor l’expertesa que els ajuntaments i  
consell comarcal tenen en la gestió conjunta i mancomunada de serveis i projectes en l’àmbit de la promoció 
econòmica i l’ocupació, exemples com els serveis d’orientació i intermediació laboral, programes de formació 
ocupacional, projectes i plans de xoc de recol·locació i iniciatives en el suport i foment de la creació d’empreses,  
i el foment de la innovació territorial, són alguns exemples d’àmbits on el treball coordinat i mancomunat té una 
dilatada tradició i un fort arrelament a la comarca. 
 
Sisè.- La Comissió Executiva del CES del Baix Llobregat sol·licita al Ple del Consell Comarcal i dels 30 
ajuntaments de la comarca que ratifiquin i donin suport a la present resolució. 
 
Setè.- La Comissió Executiva del CES del Baix Llobregat aprova fer arribar aquesta resolució al Conseller 
d’Empresa i Ocupació i a la Secretària d’Ocupació i Relacions Laborals de la Generalitat de Catalunya, per 
deixar palès el posicionament dels principals agents socials i econòmics de la comarca i les administracions 
locals davant del model de desplegament de les polítiques actives d’ocupació. 
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Vuitè.- La Comissió Executiva del CES del Baix Llobregat acorda fer difusió pública de la present resolució. 
 

Els presents aproven per majoria absoluta el present acord amb el vot a favor dels 
membres presents dels grups comarcals del PSC-CPM, CIU, ICV-EUiA-EPM i ERC-AM, i l’abstenció 
dels representants presents del grup comarcal del Partit Popular i del representant del grup comarcal 
de Plataforma per Catalunya. 
 
14.-  Precs i preguntes. 
 
El Sr. President dóna la paraula al Sr. Lluís Ortega, portaveu del grup comarcal del Partit Popular, que 
diu:  
 
Simplement volem excusar la presència del nostre company, Manuel Reyes, per actes del seu 
municipi, al Ple d’avui. 
 
 

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


