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CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT 
 

PLE  
 

ACTA NÚM. 4/12 
 

 
A la ciutat de Sant Feliu de Llobregat, el dia 22 d’octubre 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 
 
CONSELLERS/ES ASSISTENTS 
 
PSC – CPM. 
    
ROSA BOLADERAS SERRAVIÑALS  
Regidora de Corbera de Llobregat 
 
JOSÉ GARCÍA PÉREZ 
Regidor de El Prat de Llobregat 
 
MIGUEL COMINO HARO 
Regidor de Sant Vicenç dels Horts  
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FERRAN GARCÉS MONTERO  
Regidor de Sant Coloma de Cervelló 
 
MARIA ASUNCIÓN MIRANDA CUEVAS   
Regidora de Castelldefels  
 
SRA. MARIA SOLER SALA  
Alcaldessa d’Abrera 
 
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 
 
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 
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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.  
 
MANUEL REYES LÓPEZ  
Alcalde de Castelldefels 
 
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 
 
CONSELLERS/ES NO ASSISTENTS 
 
JORDI MILÀ I EGEA (ERC-AM) 
Regidor de Vallirana 
 
LLUIS TOMÁS MORENO (PSC-CPM) 
Alcalde de Castellví de Rosanes 
 
FRANCESC GARCIA I GUINART (PSC-CPM) 
Regidor de Pallejà 
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RUTH MORENO SALAZAR (PSC-CPM) 
Regidora de Vallirana 
 
JAVIER GONZÁLEZ ABAD (PSC-CPM) 
Regidor de Martorell  
 
SECRETARI ACCIDENTAL 
 
Sr. Lluis González Roig 
 
INTERVENTOR ACCIDENTAL 
 
Sr. José Luis Sanz Arranz 
 
1.- Aprovar l’acta núm. 3/12, corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 16 de juliol. 
  
Els presents aproven per unanimitat l’acta núm. 3/12, corresponent a la sessió celebrada el dia 16 de 
juliol. 
 
2.- Donar compte dels Decrets de la Presidència que a continuació es relacionen: 
 

a) Decret núm. 82/12, de 25 de juliol, relatiu a aprovar la proposta provisional d’addenda 
pel curs escolar 2012-2013 al conveni de delegació de competències subscrit amb el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

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

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

Vist que en data 24 de juliol de 2012 la Direcció General del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha comunicat la proposta de finançament dels serveis 
de transport i menjador escolar del curs 2012-2013, per a l’actualització econòmica del conveni 
subscrit amb el Departament d’Ensenyament en relació a la gestió del servei de transport i menjador 
escolar i altres prestacions en matèria d’ensenyament, per un import total de 7.303.117,83€. Aquesta 
proposta resta condicionada a l’aprovació definitiva per part del propi Departament, però cal generar 
crèdit a partir de la mateixa per assumir les despeses derivades de les competències delegades, tot i 
condicionant la seva validació final a l’aprovació definitiva de la mateixa. 
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Atès que des del mes de març s’han dut a terme les reunions de planificació de 
transport escolar amb el Serveis Territorials d’Ensenyament del Baix Llobregat i que a començaments 
de setembre es contrastarà la informació amb els Serveis Territorials per tal de poder valorar si el 
pressupost inclòs en la proposta de finançament és suficient per cobrir les despeses de transport 
escolar i gratuïtats de menjador, segons consta a l’expedient. 

 
  Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i 
Polítiques Socials en data 25 de juliol de 2012, que s’incorpora a l’expedient, proposant l’aprovació 
amb caràcter d’urgència de la referida addenda per tal de realitzar l’adjudicació d’ajuts de menjador 
escolar del curs 2012-2013 i l’aprovació de l’actualització dels contractes de servei de transport escolar 
per al curs 2012-2013, i que no hi ha previst sessió de la Junta de Govern fins a finals del mes de 
setembre. 
 

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 us de les facultats que legalment tinc conferides 
 

RESOLC 
 

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

CONCEPTE IMPORT TOTAL € 
Transport obligatori          2.475.000,00 
Transport no obligatori 975.324,06 
Menjador obligatori centres públics         294.478,20 
Menjador obligatori centres concertats      296.558,40 
Menjador no obligatori 3.014.791,83 
5% de gestió 246.965,34 
Total    7.303.117,83 

 
SEGON.- Aquesta aprovació resta condicionada a l’efectiva signatura de l’esmentada 

Addenda per al curs escolar 2012-2013 del conveni marc entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat 
i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya de delegació de competències en 
matèria educativa.   
 

TERCER.- Traslladar a la Direcció General del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya la insuficiència de recursos econòmics per atendre les demandes d’ajuts de 
menjador escolar, atès que el total de sol·licituds és de 7.225 (sense incloure els IES amb jornada 
intensiva) i el cost total és de 3.997.643,64€, i que el cost de les demandes de les famílies que 
presenten majors dificultats socioeconòmiques és de 3.484.656,64€ i la partida d’ajuts de menjador 
escolar és de 3.014.791,63€. 

 
QUART.- Comunicar el present Decret al Departament d’Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya, perquè en tingui coneixement i als efectes oportuns. 
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CINQUÈ.- Donar compte del present Decret en la propera sessió de la Junta de 
Govern i del Ple que se celebrin.” 

 
b) Decret núm. 89/12, de 7 d’agost, relatiu a proposar la submissió a avaluació d’impacte 

ambiental, del projecte N/R: IAC 2995/2012 – “Calçades laterals C-31, P.K. 180+500 al 
187+100. Tram: Castelldefels – Viladecans”, promogut per la Direcció General de 
Carreteres del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 

 
“Atès que en data 23 de juliol de 2012, amb número d’entrada 3265 del Registre 

General d’aquesta entitat, va arribar un escrit de la Direcció General de Polítiques Ambientals del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya de petició d’informe, en relació a 
la necessitat de sotmetre a una avaluació ambiental, en el marc del que disposa el Reial Decret 
Legislatiu 1/2008, d’11 de gener, el projecte N/R: IAC 2995/2012 – “Calçades laterals C-31, P.K. 
180+500 al 187+100. Tram: Castelldefels – Viladecans”, promogut per la Direcció General de 
Carreteres del Departament de Territori i Sostenibilitat. 

 
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 a les Avaluacions d’Impacte Ambiental (AIA) 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 AIA. 

 
Atès que serà decisió facultativa de l’òrgan ambiental la submissió del projecte a l’AIA 

en els projectes públics o privats consistents en la realització d’obres, instal·lacions o qualsevol 
activitat compresa en l’Annex II del Reial Decret Legislatiu 1/2008 i els projectes públics o privats no 
inclosos en l’Annex I que puguin afectar directa o indirectament als espais de la Xarxa Natura 2000, 
d’acord amb el que s’estableix a l’article 3.2 del referit Reial Decret Legislatiu; i que l’actuació de 
referència es troba inclosa al Grup 9 del referit Annex II, ja que en el tram final de la carretera, en els 
entorns de la Murtra (PK 186,200 aprox.), la C-31 creua l’espai protegit del Delta del Llobregat, 
aquesta zona pertany a la Xarxa Natura 2000 i el PEIN Delta del Llobregat, és ZEPA i LIC ES0000146, 
d’acord amb la Directiva 92/43/CEE, i, a més, llinda amb el Parc Agrari del Baix Llobregat, i atès el que 
disposa l’article 1.3 de l’esmentat Reial Decret Legislatiu; l’actuació de referència s’ha de sotmetre per 
tant a una avaluació d’impacte ambiental. 
 

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

 
Vist que no hi ha previst sessió del Ple fins a finals del mes d’octubre 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 la submissió a avaluació d’impacte ambiental, en els termes 
establerts en 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, del projecte N/R: IAC 2995/2012 – “Calçades laterals C-
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31, P.K. 180+500 al 187+100. Tram: Castelldefels – Viladecans”, promogut per la Direcció General de 
Carreteres del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 
 

SEGON.- Comunicar el present Decret a la Direcció General de Carreteres del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i als Ajuntaments de 
Castelldefels, Gavà i Viladecans com a municipis afectats per l’actuació de referència, perquè en 
tinguin coneixement i als efectes previstos.   
 
  TERCER.-  Donar compte del present Decret en la propera sessió del Ple que se 
celebri.” 
 

c) Decret núm. 91/12, de 3 de setembre , relatiu a actualitzar el contracte de servei de 
menjador escolar pel curs  2012-2013, subscrit amb l’empresa Aramark Servicios de 
Catering S.L. 

 
Vist que per acord de la Junta de Govern d’aquesta entitat de data 16 de maig de 

2011 es va aprovar l’iinici de l’expedient  per procedir a la licitació del servei de menjador escolar pels 
cursos 2011-2012 i 2012-2013. 

 
Atès que per Decret de Presidència núm. 154/2011, de data 26 de juliol, es va aprovar 

l’adjudicació a l’empresa Aramark Servicios de Catering  S.L del contracte de servei de menjador 
escolar dels IES Mestres Busquets, Sert i les Marines, per als cursos  2011-2012 i 2012-2013. 

 
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 el Consell Comarcal del Baix Llobregat 
actualitzarà la relació de serveis a realitzar, tenint en compte que aquest consell Comarcal té la 
prerrogativa de modificar el contracte per raons d’interès públic i segons l’establert en els plecs 
reguladors i en la normativa aplicable. 
 

Atès que al mes de juliol la Generalitat de Catalunya comunica a aquest Consell 
Comarcal la proposta de fiançament dels serveis de transport i menjador escolar del curs 2012-2013, i 
es dota la partida pressupostària corresponent. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials de 3 de setembre de 2012, que s’incorpora a l’expedient, proposant l’actualització del referit 
contracte del servei de menjador amb les corresponents modificacions, tenint en compte que la 
Generalitat de Catalunya ha comunicat que es centres amb jornada compactada no gaudiran de 
gratuïtats de menjador, i l’Institut Mestres Busquets ha comunicat que realitzarà jornada compactada i 
que extingeix el servei de menjador, i en conseqüència no es contempla aquest centre en la proposta 
d’actualització del contracte. 

 
Vist que l’execució i vigència d’aquests contractes queda fixada per la totalitat del curs 

escolar 2011-2012, que s’inicia el dia 12 de setembre de 2011 fins al dia 22 de juny de 2012, i que no 
hi ha previst sessió de la Junta de Govern fins a finals del mes de setembre, es proposa la seva 
aprovació per Decret de Presidència. 

 
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 us de les facultats que legalment tinc conferides 
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RESOLC 

 
PRIMER.- Aprovar l’actualització del contracte de servei de menjador escolar, pel curs  

2012-2013, subscrit amb l’empresa Aramark Servicios de Catering S.L, adjudicat per Decret de 
Presidència núm. 154/2011, de data 26 de juliol, de conformitat amb les propostes relacionades en 
l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques Socials en data 3 de 
setembre de 2012, que s’incorpora a l’expedient, i de conformitat amb el següent detall:  
 

a)  El nombre estimat de comensals  que constitueix l’àmbit  de la prestació d’aquest 
servei  per al curs 2012-2013:  

 
Centre Municipi Import estimat 

ajuts 
Dies de menjador Nombre de 

comensal 
aprox. 

Nombre ajuts / 
aproximats  

Institut Jose Lluís Sert 
 Castelldefels 3,10€ * 

Dl i Dm de 13:30 a 15:00. 
Si el centre ho determina 
també es podrà prestar el 

servei el dj. 

 
20-25 

4 (dues tardes lectives) 
 
* L’import de l’ajut es concretarà en les adjudicacions que es realitzen d’acord amb la disponibilitat 
pressupostaria 
** Tot i que a l’inici no està previst l’assistència dels alumnes de l’Institut de les Marines podran assistir 
al servei de menjador al llarg del curs escolar si així s’estima convenient per part de les direccions dels 
centres escolars. 
 

b) L’Institut Mestres Busquets comunica que s’extingeix el servei de menjador del 
centre, i per aquest motius no es contempla aquest centre en el l’actualització del contracte. 
 
  SEGON.- Aprovar un increment del 85% de la variació experimentada pel IPC en els 
12 mesos anteriors. Si aquest import és superior al preu màxim de menjador que fitxi el departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya s’aplicarà aquest, de conformitat amb la clàusula 26 
dels Plecs de clàusules Administratives Particulars reguladors d’aquesta  licitació.  
 
  TERCER.- La present despesa anirà a càrrec de la partida pressupostària 32422706 
del pressupost previst per enguany.  L’existència de crèdits quedarà condicionada a l’actualització 
econòmica mitjançant la corresponent addenda que cada curs signa aquest Consell Comarcal amb la 
Generalitat de Catalunya. 
 
  QUART.-  Facultar al President d’aquesta entitat per a la signatura de quants 
documents siguin necessaris per a la formalització del present Decret. 
 

CINQUÈ.- Comunicar el present a l’empresa adjudicatària i als centres afectats, pel 
seu coneixement i efectes. 

 
SISÈ.- Donar compte del present Decret en la propera sessió de la Junta de Govern i 

del Ple que se celebrin.” 
 

d) Decret núm. 93/12, de 5 de setembre, relatiu a aprovar la pròrroga per al curs escolar 
2012-2013  i l’actualització dels corresponents contractes de servei de transport escolar 
a centres docents d’ensenyament de la comarca del Baix Llobregat. 
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“Atès que la Junta de Govern d’aquest Consell Comarcal amb data 3 de maig de 2010 
va aprovar l’inici de l’expedient per a l’adjudicació dels contractes de servei de transport escolar a 
centres docents d’ensenyament de la comarca del Baix Llobregat, així com el Plec de clàusules 
administratives particulars i econòmiques i el plec de prescripcions tècniques reguladors d’aquests 
contractes i amb data 19 de juliol de 2010 va aprovar adjudicar provisionalment els esmentats 
contractes elevant-se a definitius per Decret de la Presidència núm. 122/2010 de 27 d’agost. 

 
Atès que posteriorment la Junta de Govern d’aquest Consell Comarcal amb data 19 de 

juliol de 2010 va aprovar l’inici de l’expedient per a l’adjudicació del lot núm. 14 que anteriorment va 
quedar vacant, mitjançant el procediment negociat sense publicitat així com el Plec de clàusules 
administratives particulars i econòmiques i el plec de prescripcions tècniques reguladors d’aquests 
contractes, adjudicant-se provisionalment a l’empresa Transports Generals d’Olesa S.A.U., elevant-se 
a definitiu per Decret de la Presidència núm. 123/2010, de 27 d’agost. 

 
Atès que l’execució dels serveis i la vigència de tots aquests contractes van quedar 

fixats inicialment en dos cursos escolars; 2010-2011 i 2011-2012, amb la possibilitat de dues 
pròrrogues coincidint amb els cursos escolars 2012-2013 i 2013-2014. 

 
Atès que per al curs 2011-2012 i mitjançant Decret de la Presidència núm. 172/2011 

de 9 de setembre, es  van actualitzar tots aquests contractes amb un increment de l’1,95% sobre el 
cost total de cada servei, que inclou el preu del transport i dels acompanyants, d’acord amb els 
indicacions del Departament d’Ensenyament i dels acords presos amb la FECAV. 

 
Atès que per al present curs escolar 2012-2013 i com és habitual a l’inici de cada curs 

escolar i com a resultat de les reunions mantingudes amb els Serveis Territorials d’Ensenyament del 
Baix Llobregat, la inspecció, els ajuntaments afectats i els directors dels centres, el Consell Comarcal 
s’han actualitzat i modificat per raons d’interès públic, les característiques dels serveis contractats en 
funció de les necessitats actuals: 

 
- Per ampliació, disminució, substitució dels vehicles adscrits al servei, per altres de major o 

menor capacitat o adaptats per a discapacitats, que ha estat ocasionat per l’augment o 
disminució del alumnat. 

- Per modificació, incorporació de noves rutes o per supressió de rutes en funció de les 
necessitats del servei. 

- Altres que així ho consideri l’òrgan contractant atenent a l’especial dificultat i traçat de la ruta, 
així com a les necessitats específiques del servei. 

- Per indicació o requeriment dels Serveis Territorials d’Ensenyament i/o la Direcció General 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya i d’acord amb els criteris assenyalats pel 
Departament d’Ensenyament en la seva proposta de finançament del curs 2012-2013, 
aprovada per aquest Consell Comarcal per Decret de la Presidència núm. 82/2012, de 25 de 
juliol, en la que inclou els criteris que s’han utilitzat per a la seva elaboració.  

 
Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques Socials 

en data 4 de setembre de 2012, que s’adjunta a l’expedient on s’especifica la previsió del cost anual 
d’aquesta proposta  que es resumeix a les taules adjuntes de TEC obligatori i no obligatori, tenint en 
compte que malgrat que la despesa del transport no obligatori supera la quantitat proposada pel 
Departament d’Ensenyament, el Consell Comarcal assumeix aquests increments que es cobriran per 
una banda amb les aportacions que realitzen els ajuntaments i les pròpies AMPA’S, subscrivint 
diversos convenis de col·laboració a petició dels interessats i de mutu acord.  
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Vist l’annex núm. 1 que s’adjunta a l’expedient, on es detallen totes les rutes que 
inclou l’itinerari, horaris, nombre d’alumnes, vehicles i acompanyants així com l’empresa adjudicatària i 
els preus corresponents, amb l’aplicació del 10% d’IVA ja que per aquest curs escolar no s’ha establert 
cap increment pel carburant. 

 
Vist l’annex núm. 2 que s’adjunta a l’expedient, on es detallen totes les modificacions 

proposades respecte al curs anterior. 
 
Atès que la vigència i execució d’aquests contractes queda fixat per la totalitat del curs 

escolar 2012-2013, d’acord amb el calendari escolar aprovat pel Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, DOGC núm. 6149 de 14 de muny de 2012. 

 
Ates que la despesa prevista per aquests contractes s’imputarà a la partida 

pressupostària 324 22300 del pressupost d’aquest curs escolar i existència de crèdits quedarà 
condicionada a l’actualització econòmica mitjançant  la corresponent addenda que cada curs signa el 
Consell Comarcal amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

 
Vist que l’execució i vigència d’aquests contractes queda fixada per la totalitat del curs 

escolar 2012-2013, que s’inicia el dia 12 de setembre de 2012 fins al dia 22 de juny de 2013, i que no 
hi ha previst sessió de la Junta de Govern fins a finals del mes de setembre, es proposa la seva 
aprovació per Decret de Presidència. 

 
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 la pròrroga per al curs escolar 2012-2013 i l’actualització dels 

corresponents contractes de servei de transport escolar a centres docents d’ensenyament de la 
comarca del Baix Llobregat, d’acord amb les propostes relacionades en l’informe emès per la 
Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques Socials en data 5 de setembre de 2012, que 
s’incorpora a l’expedient, i que venen recollides als annexos que s’adjunten a l’expedient i s’aproven 
simultàniament al present Decret. 
 
  SEGON.- Aprovar la pròrroga per al curs escolar 2012-2013 i l’actualització del 
contracte de servei de transport escolar a centres docents d’ensenyament de la comarca del Baix 
Llobregat corresponent al lot 14 subscrit amb l’empresa a l’empresa Transports Generals d’Olesa 
S.A.U.,  d’acord amb les propostes relacionades en l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea 
d’Igualtat de Gènere i Polítiques Socials en data 5 de setembre de 2012, que s’incorpora a l’expedient, 
i que venen recollides als annexos que s’adjunten a l’expedient i s’aproven simultàniament al present 
Decret. 
 
  TERCER.- Aprovar l’increment del cost del servei que es derivi de l’aplicació del 10% 
en concepte d’IVA sobre el cost total de cada servei, que inclou el preu del transport i dels 
acompanyants, d’acord amb la legislació vigent. 
 
  QUART.- La present despesa anirà a càrrec de la partida pressupostària 324.22300 
del pressupost previst per enguany. 
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L’existència de crèdits quedarà condicionada a l’actualització econòmica mitjançant la 
corresponent addenda que cada curs signa aquest Consell Comarcal amb el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
 
  CINQUÈ.- Facultar al President d’aquesta entitat per a la signatura de quants 
documents siguin necessaris per a la formalització del present Decret. 
 

SISÈ.- Comunicar el present Decret als Serveis Territorials, als centres afectats, així 
com als transportistes afectats, pel seu coneixement i al seus efectes. 

 
SETÈ.- Donar compte del present Decret en la propera sessió de la Junta de Govern i 

del Ple que se celebrin.” 
 

3.-      Donar compte dels Acords de la Junta de Govern que a continuació es relacionen: 
 
Sessió del 16 de juliol 
 

a) Aprovar el Manifest de la XIV Marxa de la Gent Gran del Baix Llobregat, amb el lema Per 
l’envelliment actiu i la solidaritat intergeneracional. 

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

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

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

Gent Gran a la comarca del Baix Llobregat per fomentar l’envelliment actiu, donant cobertura a la 
Marxa de la Gent Gran que cada municipi de la comarca organitza l’1 d’octubre, Dia Internacional de la 
Gent Gran. 
 

Vist que aquest any 2012 se celebra la XIV Marxa de la Gent Gran a la comarca del 
Baix Llobregat. 

 
Vist que des d’aquesta entitat s’ha elaborat el Manifest i materials promocionals per a 

cada municipi amb la finalitat d’unificar els actes de les marxes a nivell comarcal. 
 
 

  Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials en data 28 de juny de 2012, que s’incorpora a l’expedient. 
 
  Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels 
següents 
 

ACORDS 
 

  PRIMER.- Aprovar el Manifest per a la XIV Marxa de la Gent Gran del Baix Llobregat 
2012, d’acord amb el document de Manifest que s’adjunta al present acord i s’aprova simultàniament. 
 
  SEGON.- Comunicar el present acord als ajuntaments de la comarca, perquè en 
tinguin coneixement i als efectes. 
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TERCER.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri.” 
 

b) Aprovar la subscripció d’un conveni amb els Ajuntaments del Prat de Llobregat, Sant 
Just Desvern i Viladecans, de col·laboració en el desenvolupament d’un servei 
d’assessoria de mobilitat internacional per a joves. 

 
“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 la línia d’actuació de donar suport a l’elaboració dels Plans locals de 
Joventut, el Consell Comarcal del Baix Llobregat posarà en marxa un servei d’assessoria de mobilitat 
internacional per a joves de la comarca, conjuntament amb els ajuntaments del Prat de Llobregat, Sant 
Just Desvern i Viladecans. 
 

Atès que aquest servei, que es prestarà en els esmentats municipis, constarà 
d’accions individuals d’assessorament presencial, telemàtic i telefònic a joves que vulguin marxar a 
l’estranger per raons d’estudis, feina i/o lleure, i també contempla la realització d’accions col·lectives o 
grupals per difondre programes d’activitat, així com l’elaboració de tot el material necessari per poder 
dur a terme el servei. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic en data 
9 de juliol de 2012, que s’incorpora a l’expedient. 

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

d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a favor de la Junta 
de Govern, i entre les que es troba la present. 
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  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 els Ajuntaments 
del Prat de Llobregat, Sant Just Desvern i Viladecans per al desenvolupament d’un servei d’assessoria 
de mobilitat internacional per a joves, de conformitat amb la minuta de conveni que s’incorpora a 
l’expedient i s’aprova simultàniament.  
 
  SEGON.- Facultar a la Presidència d’aquest Consell Comarcal, per a la signatura dels 
documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 

TERCER.- Habilitar la partida pressupostària corresponent per a la contractació del 
servei d’assessoria de mobilitat internacional que contempla el conveni de referència. 
 

QUART.- Comunicar el present acord als Ajuntaments del Prat de Llobregat, Sant Just 
Desvern i Viladecans, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 
  CINQUÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri per a la seva ratificació.” 
 
Sessió del 17 de setembre  
 

c) Aprovar la subscripció d’un conveni amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona, de 
col.laboració en el finançament i gestió del servei de transport adaptat per a persones 
amb mobilitat reduïda severa per l’any 2012. 

 
“Vist que des de l’any 1994, l’Entitat Metropolitana del Transport, actual Àrea 

Metropolitana de Barcelona (AMB), essent competent de la gestió de serveis públics de transport 
col·lectiu que discorren íntegrament en el seu àmbit territorial, i atès que diferents municipis de la 
comarca del Baix Llobregat pertanyen al seu àmbit territorial, ve subscrivint un conveni de col·laboració 
amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat per al finançament del servei i amb l’objecte de millorar la 
qualitat del servei de transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda a la comarca. 
 

Vist que per tal de millorar la prestació del servei i de diferents qüestions referides al 
seu finançament i organització, durant l’exercici 2006 ambdues entitats van subscriure un conveni de 
col·laboració que regula l’aportació de l’Entitat Metropolitana del Transport a favor del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat per a la gestió diària del servei de transport adaptat per a persones amb 
mobilitat reduïda de la comarca mitjançant la contractació d’una persona destinada de manera 
específica a la gestió del servei; i que per acord de la Junta de Govern de data 16 de novembre de 
2009 es va aprovar la modificació de la clàusula tercera de l’esmentat conveni, en el sentit d’afegir el 
cost del personal auxiliar administratiu que sigui necessari per dur a terme la gestió diària del servei de 
transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda de la comarca. 
 

 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 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. 
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Vist que per acord de la Junta de Govern de data 18 de juny de 2012 es va aprovar la 

distribució de l’aportació màxima atorgada per l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a l’any 2012 que 
ascendia a la quantitat de 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’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 821.700€ per al finançament de l’esmentat 
servei, sense incloure el cost dels/de les acompanyants; i que ascendia a la quantitat màxima de 
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, 
corresponent a l’exercici 2012, en el marc del conveni de col·laboració entre ambdues institucions 
subscrit en data 20 de juny de 2006. 
   

Vist que l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en data 18 de juliol de 2012, ha comunicat 
la proposta de pròrroga del conveni de col·laboració en la prestació del servei de transport adaptat per 
a persones amb mobilitat reduïda per a l’exercici 2012, així com l’autorització d’una despesa màxima 
de 64.000,00€ en concepte d’aportació econòmica a compte de les despeses de gestió del servei de 
transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda severa que presta aquest Consell Comarcal 
durant l’any 2012. 

 
Vist que la present proposta d’aportació econòmica no cobreix la totalitat de les 

despeses, sense el cost dels acompanyants, del servei de transport adaptat, de manera que la 
diferència, més les despeses dels acompanyants, hauran de ser assumides pels diferents ajuntaments, 
segons consta a l’expedient.  
   
  Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals en data 2 d’agost de 
2012, que s’adjunta a l’expedient. 
 

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

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

ACORDS 
 

  PRIMER.- Aprovar la pròrroga per a l’any 2012 del conveni amb l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona (AMB), de col·laboració en la prestació del servei de transport adaptat per  a persones 
amb mobilitat reduïda, d’acord amb la minuta de conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova 
simultàniament, i que preveu que per enguany l’AMB farà una aportació econòmica a favor d’aquesta 
entitat per import màxim de 821.700€ (vuit-cents vint-i-un mil set-cents euros). 
 

SEGON.- Acceptar la subvenció atorgada a aquest Consell Comarcal per l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona destinada al 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, corresponent a l’exercici 2012, en el marc del conveni de col·laboració prorrogat tàcita i 
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automàticament entre ambdues institucions, signat en data 20 de juny de 2006, per un import màxim 
de seixanta-quatre mil euros (64.000,00€). 
 

TERCER.- Facultar a la Presidència d’aquesta entitat, per a la signatura dels 
documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 
  QUART.- Comunicar el present acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, perquè en 
tingui coneixement i als efectes. 
 
  CINQUÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri en virtut de l’acord de Ple de 22 de juliol de 2011 de delegació de competències.” 
 

d) Aprovar la subscripció d’un conveni amb diferents entitats i institucions, de 
col.laboració per a la presentació de candidatura per acollir un Business Incubation 
Center de l’Agència Europea de l’Espai. 

 
“Atès que l’Agència Espacial Europea (ESA) té com a principal objectiu el 

desenvolupament de la capacitat espacial europea i garantir que la inversió en activitats espacials 
tingui un rendiment positiu vers la ciutadania dels estats membres, i que la coordinació entre els estats 
membres que formen part de l’ESA permeti desenvolupar programes i activitats d’un major impacte 
vers activitats realitzades de manera individual. 
 

Atès que la missió que té l’ESA, i per la que dissenya i orienta els seus projectes, és 
fonamentalment conèixer a fons el planeta Terra, el seu entorn espacial que l’envolta, el sistema solar i 
l’univers, però també el desenvolupament de tecnologies i serveis basats en satèl·lits i fomentar la 
indústria europea. 
 

Atès que l’ESA té una línia d’activitat anomenada “Xarxa de Centres d’Incubació 
d’Empreses” (BIC -Business Incubation Centers- Network) que tenen com a principal funció reduir la 
bretxa entre una idea empresarial basada en la transferència de tecnologia del món espacial o 
adreçada al sector espai i el desenvolupament d’aquesta idea en un projecte empresarial viable i d’èxit; 
i que està coordinada des de l’Oficina del Programa de Transferència de Tecnologia, que té com a 
principal missió la cerca de persones emprenedores amb idees innovadores per a que facin ús de la 
tecnologia espacial, les seves aplicacions i serveis.  
 

Atès que el Consell Comarcal del Baix Llobregat dins dels seus objectius d’afavorir el 
desenvolupament territorial de la comarca, a partir de la generació, creació i atracció d’activitat 
econòmica va realitzat a l’any 2010 un estudi per a definir la viabilitat per a la creació d’un Clúster 
d’Aviònica a la comarca del Baix Llobregat, que recollia una diagnosi que va permetre identificar els 
principals agents i actius del territori, amb una formulació detallada d’una sèrie de propostes per a la 
generació d’oportunitats de futur del sector de l’aviònica, l’aeronàutica i l’espai, tant a la comarca del 
Baix Llobregat com al conjunt de Catalunya. 
 

Vist que per acord de la Junta de Govern d’aquesta entitat en sessió celebrada el dia 
18 d’abril de 2011 es va aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Barcelona, Barcelona Activa, la Universitat Politècnica de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat per a la preparació i presentació de la candidatura de Catalunya per acollir un Business 
Incubation Center (BIC) de l’Agència Espacial Europea (ESA).  
 

Vist que per acord de la Junta de Govern de data 19 de desembre de 2011 es va 
aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona, la Universitat 
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Politècnica de Catalunya i La Caixa, a través de Caixa Capital Risc S.G.E.C.R., S.A. per a la 
preparació i presentació de la candidatura de Catalunya per acollir un Business Incubation Center 
(BIC) de l’Agència Espacial Europea (ESA). 
 

Atès que en les tasques de preparació de la candidatura s’ha considerat oportú 
incorporar a dues noves entitats que formaran part d’aquesta, com són la Diputació de Barcelona i 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona; fet que ha originat la modificació del conveni de referència per tal 
d’introduir a les noves entitats i els nous compromisos acordats per presentar la candidatura per acollir 
l’ESA BIC i el desenvolupament de les tasques associades en el marc del disseny d’aquesta ESA BIC 
Barcelona. 

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

7 de setembre de 2012, que s’adjunta a l’expedient, proposant deixar sense efecte l’anterior conveni i 
subscriure un de nou, que incorpori les noves entitats i que té com a objecte, d’una banda, el treball 
conjunt entre les parts per a presentar una candidatura per acollir un Centre d’Incubació d’Empreses 
de l’Agència Europea de l’Espai (ESA BIC), i d’una altra, en el cas que la candidatura sigui acceptada, 
regular el funcionament de l’incubadora ESA BIC i el suport a les empreses incubades. 
 

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.- Deixar sense efecte el conveni de col·laboració subscrit amb l’Ajuntament 
de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya i La Caixa, a través de Caixa Capital Risc 
S.G.E.C.R, S.A. per a la preparació i presentació de la candidatura de Catalunya per acollir un 
Business Incubation Center (BIC) de l’Agència Espacial Europea (ESA). 

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

Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, Caixa Capital Risc S.G.E.C.R., S.A., la Diputació de 
Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a la presentació de la candidatura per acollir un 
Business Incubation Center de l’Agència Europea de l’Espai (ESA BIC) i el desenvolupament de les 
tasques en el marc de l’ESA BIC Barcelona; de conformitat amb la minuta de conveni que s’adjunta a 
l’expedient i que s’aprova simultàniament. 
 

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

 
QUART.- Comunicar el present acord a l’Ajuntament de Barcelona, a la Universitat 

Politècnica de Catalunya, a Caixa Capital Risc S.G.E.C.R., S.A., a la Diputació de Barcelona i a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
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  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.” 
 

e) Aprovar la modificació de les aportacions econòmiques previstes en els convenis de 
col.laboració en la campanya anual 2012 del Servei de Control de Mosquits per a 
l’Ajuntament de Vallirana i Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea - AENA.  

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern, en sessió celebrada el 19 de desembre de 

2011, es va aprovar la pròrroga per l’any 2012 del conveni de col·laboració subscrit amb Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea-AENA i diversos ajuntaments, entre el que hi figura l’Ajuntament de 
Vallirana, per a la realització de les activitats de la campanya anual de control de mosquits; així com es 
va aprovar la quota de participació en el cost de la campanya per a l’any 2012 a aplicar a cadascú dels 
Ajuntaments i a AENA, que en el cas de l’Ajuntament de Vallirana corresponia a una aportació de 
9.805,68€ i en el cas d’AENA corresponia a una aportació de 17.378,34€. 
 

Atesa la situació econòmica i les dificultats creixents en les finances de tots els 
municipis que han implicat tensions de pressupost que han portat durant l’any 2012 a la discussió 
d’aquestes aportacions aprovades per aquest Consell Comarcal, segons consta a l’expedient. 
 
  Vist l’informe emès pels Co-directors del Servei de Control de Mosquits en data 3 de 
setembre de 2012, que s’adjunta a l’expedient, proposant aprovar la modificació a la baixa de les 
aportacions previstes per a l’any 2012 en els convenis subscrits amb l’Ajuntament de Vallirana i amb 
AENA. 
 

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 de les aportacions econòmiques previstes per a l’any 
2012 en els convenis de col·laboració subscrits amb l’Ajuntament de Vallirana i amb Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea-AENA, per a la realització de les activitats de la campanya anual de 
control de mosquits, en els següents termes: 

 
- Vallirana: 6.000€ 
- AENA:  15.378,34€ 

 
  SEGON.- Comunicar el present acord a l’Ajuntament de Vallirana i a AENA, perquè en 
tinguin coneixement i als efectes. 
 
  TERCER.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri.” 
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Sessió del 8 d’octubre  
 

f) Aprovar la incorporació dels Ajuntaments de Castelldefels i Gavà al conveni subscrit 
amb diferents Ajuntaments de col.laboració per a la prestació d’un servei d’assessoria 
de mobilitat internacional per a joves. 

 
“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 la línia d’actuació de donar suport a l’elaboració dels Plans locals de 
Joventut, el Consell Comarcal del Baix Llobregat ha posat en marxa un servei d’assessoria de mobilitat 
internacional per a joves de la comarca, conjuntament amb els ajuntaments del Prat de Llobregat, Sant 
Just Desvern i Viladecans, que s’ha materialitzat mitjançant la subscripció d’un conveni de 
col·laboració amb els esmentats ajuntaments per al desenvolupament del referit servei, que es va 
aprovar per acord de la Junta de Govern de data 16 de juliol de 2012.  
 

Atès que aquest servei, que es presta en els esmentats municipis, consta d’accions 
individuals d’assessorament presencial, telemàtic i telefònic a joves que vulguin marxar a l’estranger 
per raons d’estudis, feina i/o lleure, i també contempla la realització d’accions col·lectives o grupals per 
difondre programes d’activitat, així com l’elaboració de tot el material necessari per poder dur a terme 
el servei. 

 
Atès que els Ajuntaments de Castelldefels i Gavà han manifestat la seva voluntat 

d’incorporar-se al referit servei a partir del dia 15 d’octubre de 2012, en el primer cas, i a partir del dia 1 
de novembre de 2012, en el cas de l’Ajuntament de Gavà; segons consta a l’expedient. 

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

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

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

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la modificació del conveni de col·laboració subscrit amb els 
Ajuntaments del Prat de Llobregat, Sant Just Desvern i Viladecans per al desenvolupament d’un servei 
d’assessoria de mobilitat internacional per a joves en el sentit d’incorporar als Ajuntaments de 
Castelldefels i Gavà; de conformitat amb la minuta de conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova 
simultàniament.  
 
  SEGON.- Facultar a la Presidència d’aquest Consell Comarcal, per a la signatura dels 
documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 

TERCER.- Incrementar en un import total de 2.706,40€ la partida pressupostària 
337.22706 del pressupost previst per a l’any 2012. 

 
QUART.- Comunicar el present acord als Ajuntaments de Castelldefels, El Prat de 

Llobregat, Gavà, Sant Just Desvern i Viladecans, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 
  CINQUÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri per a la seva ratificació.” 
 

g) Aprovar una modificació en el contracte de transport escolar pel curs 2012-2013 
subscrit amb l’empresa UTE Autocares del Noreste SA - Autocares CER SA. 

 
“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.  

 
Vist que per Decret de Presidència núm. 93/2012, de 5 de setembre, es va aprovar la 

pròrroga per al curs escolar 2012-2013 i l’actualització dels corresponents contractes de servei de 
transport escolar a centres docents d’ensenyament de la comarca del Baix Llobregat, així com 
l’increment del cost del servei que es derivi de l’aplicació del 10% en concepte d’IVA sobre el cost total 
de cada servei, que inclou el preu del transport i dels acompanyants, d’acord amb la legislació vigent. 
 

Atès que, com és habitual amb l’inici de cada curs escolar i com a resultat de les 
reunions mantingudes amb els Serveis Territorials del Baix Llobregat, amb els ajuntaments afectats i 
amb els directors dels centres, aquest Consell Comarcal ha d’actualitzar i modificar per raons d’interès 
públic les característiques dels serveis contractats en funció de les necessitats actuals. 
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Atès que la ruta O325 CEE IRIS del municipi de Sant Vicenç dels Horts, adjudicada a 
l’empresa UTE Autocares del Noreste, SA y Autocares Cer, SA,  ha passat de transportar 13 alumnes 
a 19 amb un sol acompanyant; i que l’article 6.3 del Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula 
el servei escolar de transport per tal de facilitar el desplaçament de l’alumnat en l’educació obligatòria, 
estableix que quan l’alumnat usuari del servei escolar de transport sigui alumnat amb necessitats 
educatives especials derivades de disminucions greus o permanents, el nombre d’acompanyants serà 
d’un/a per cada 15 alumnes. 
 

Atès el que s’estableix en els Plecs de clàusules Administratives Particulars reguladors 
de les licitacions de referència, el Consell Comarcal del Baix Llobregat podrà modificar, per raons 
d’interès públic, les característiques del servei contractat, en els termes establerts a l’article 202 de la 
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.    
 
  Atès que s’han produït variacions en les necessitats del servei de transport escolar 
col·lectiu de la comarca, com és habitual a l’inici de cada curs escolar,  i que per tant s’ha de procedir a 
la modificació del contracte subscrit amb l’empresa UTE Autocares del Noreste, SA y Autocares Cer, 
SA, d’acord amb l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques Socials 
de 25 de setembre 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 UTE Autocares 
del Noreste, SA y Autocares Cer, SA 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 2012-2013, en el 
sentit d’incorporar una monitora més a la ruta O325 del CEE Iris del municipi de Sant Vicenç dels 
Horts, el que suposa un increment de 36,78€/ dia a partir del dia 1 d’octubre de 2012; quedant les 
condicions de la manera següent: 

 
O325 CEE IRIS (Sant Vicenç) 
 
ITINERARI MATI: Vallirana. Escut – Plaça del Sol – Cervelló. Raval Besons – parada bus – Sant Vicenç. CEE 
Iris 
 
HORARI D’ARRIBADA AL CENTRE: CEE Iris 9,30 H. 
 
KM EN UN SENTIT: 27 
N. ALUMNES TRANSPORTATS: 19 
ACOMPANYANT/S: 2 
N. VEHICLES CONTRACTATS: 1  
 
EMPRESA ADJUDICATÀRIA: UTE AUTOCARES DEL NORESTE, SA Y AUTOCARES CER, SA  
PREU/DIA TRANSPORT:  165,00 €  
PREU/DIA ACOMPANYANT:   73,56 € 
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TOTAL SERVEI:                238,56 € 
TOTAL (IVA INCLÒS):                262,42 € a partir de l’1 d’octubre 2012  
 
  SEGON.- La present despesa anirà a càrrec de la partida pressupostària 324.22300 
del pressupost previst per enguany. 
 
L’existència de crèdits quedarà condicionada a l’actualització econòmica mitjançant la corresponent 
addenda que cada curs signa aquest Consell Comarcal amb el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
  TERCER.- Facultar a la Presidència d’aquesta entitat per a la signatura de quants 
documents siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 

QUART.- Comunicar el present acord als Serveis Territorials, al centre afectat, així 
com a l’empresa UTE Autocares del Noreste, SA y Autocares Cer, SA, 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.” 
 

h) Informar sobre l’abast i grau d’especificació de l’informe de sostenibilitat ambiental del 
Pla General d’Ordenació Urbanística del municipi de Collbató. 

 
“Atès que en data 31 de juliol de 2012, amb número d’entrada 3313 del Registre 

General d’aquesta entitat, va arribar un escrit de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental dels 
Serveis Territorials 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) del Pla 
d’ordenació urbanística municipal (POUM) del municipi de Collbató (URB. 146-12).  
 

Vist que la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, 
estableix a l’article 5 i a l’annex I que els plans d’ordenació urbanística municipal (POUM) estan 
sotmesos a avaluació ambiental.  

 
Atès que el Departament de Territori i Sostenibilitat, com a òrgan ambiental, identifica 

al Consell Comarcal del Baix Llobregat com una de les administracions a consultar en el procés 
d’aprovació del POUM del municipi de Collbató, d’acord amb el que disposa l’article 18 de la Llei 
6/2009. 
 

Atès que l’article 32 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del Text refós de 
la Llei d’urbanisme, aprovada per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, estableix que l’avaluació 
ambiental dels instruments de planejament urbanístic que hi estiguin sotmesos d’acord amb la 
legislació en matèria d’avaluació ambiental de plans i programes s’integra en el procediment 
d’elaboració dels plans urbanístics, de conformitat amb la referida llei i amb el reglament que la 
desplega, i aquesta integració, d’acord amb la legislació en matèria d’avaluació ambiental de plans i 
programes, comporta necessàriament l’elaboració, per l’òrgan o la persona que promogui el pla, d’un 
informe de sostenibilitat ambiental preliminar (ISAP) i el lliurament d’aquest informe a l’òrgan ambiental 
perquè emeti el document de referència, havent efectuat les consultes necessàries, així com 
l’elaboració d’un informe de sostenibilitat ambiental d’acord amb el document de referència. 
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Vist que en aquest cas l’òrgan promotor és l’Ajuntament de Collbató, que ha elaborat 
l’ISA-preliminar (ISAP) del pla de referència, i l’òrgan ambiental és el Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, que haurà d’elaborar el document de referència, i que 
identifica al Consell Comarcal del Baix Llobregat com una de les entitats a les quals efectuar consultes. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics en data 1 d’octubre 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.- Donar-se per assabentat de l’informe de sostenibilitat ambiental preliminar 
(ISAP) i de l’avanç del Pla General d’Ordenació Urbanística municipal (POUM) del municipi de Collbató 
(URB. 146-12). 
 

SEGON.- Estimar  com a suficients l’abast i el grau d’especificació que es proposa en 
l’informe de sostenibilitat ambiental preliminar (ISAP) de referència i no incorporar suggeriments al 
respecte. 
 

TERCER.- Comunicar el present acord a l’Ajuntament de Collbató i 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.   

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

 
i) Informar favorablement la modificació de la franja horària de diversos establiments 

comercials en el municipi d’Abrera amb motiu de la fira “Shopping Night”, promoguda 
per l’Associació d’Empresaris i Comerciants d’Abrera. 

 
“Vist que l’Ajuntament d’Abrera en data 5 d’octubre de 2012, amb número d’entrada 

3864 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 d’Empresaris i Comerciants d’Abrera per dinamitzar el 
comerç local, per al dia 20 d’octubre de 2012 on els comerços adherits a la campanya estaran oberts 
fins a les 00.00 hores, amb diferents activitats d’animació al carrer així com la col·locació de carpes 
dels botiguers per exposar els seus productes, 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 d’Abrera 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. 
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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 5 d’octubre de 2012, que s’incorpora a 
l’expedient. 

 
Atès l’article 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 

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

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

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

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

següents 
 

ACORDS 
 

  PRIMER.- Informar favorablement la modificació de la franja horària de diversos 
establiments comercials en el municipi d’Abrera amb motiu de la fira “Shopping Night”, promoguda per 
l’Associació d’Empresaris i Comerciants d’Abrera, per al dia20 d’octubre 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 acord a l’Ajuntament d’Abrera, perquè en tingui 
coneixement i als efectes previstos. 
 
  TERCER.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri, de conformitat amb l’acord de Ple celebrat en data 22 de juliol de 2011 de delegació de 
competències del Ple a la Junta de Govern.” 
 
4.-  Aprovar inicialment l’ordenança fiscal reguladora de les tarifes aplicables al Cementiri 
comarcal de Roques Blanques per l’any 2013. 
 

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

“Vist l’escrit presentat per l’empresa concessionària del servei del Cementiri Comarcal de 
Roques Blanques, pel qual sol·licita l’actualització de tarifes de la ordenança reguladora de l’aprofitament i 
prestació de serveis del cementiri per a l’any 2013. 
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Atès que d’acord amb l’article 23 del plec de condicions i de la clàusula tretzena del 
contracte reguladors de la concessió administrativa del servei de cementiri, el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat ha d’aprovar anualment les tarifes a aplicar. 

 
Vist l'informe favorable de la Gerència. 

 
Vist l'informe de la Intervenció Comarcal, en el que també es recull la proposta de 

transferència de la quantitat percebuda per la concessionària entre els anys 1.992 i 2006 per serveis de 
conservació anticipada de tombes a cinquanta i cent anys, conservació anticipada per metre quadrat de 
parcel·la funerària  i conservació anticipada de columbari per cinquanta anys, terminis que van més enllà 
del límit temporal de la concessió -establert a l’any 2040-, quantitat que ha d’afectar-se al servei per tal de 
garantir els conceptes pels quals ha estat avançada un cop es renovi la concessió administrativa. 
 

Vist el que estableix l’article 17, apartat 1) i l’article 152 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. 
 
 
  Atès que per tractar-se d’una ordenança fiscal, la competència per a la seva aprovació i 
modificació correspon al Ple del Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
 

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

PRIMER.- Aprovar inicialment l’actualització de l'Ordenança fiscal per a l’aprofitament i 
prestació de serveis al Cementiri Comarcal de Roques Blanques, segons annex que forma part integrant 
del present acord. 
 

La gestió de les taxes es durà a terme mitjançant concessió administrativa a favor de 
l’empresa Gestió Integral Cementiris de Nomber, S.L, segons acord del Ple del Consell Comarcal de data 
26 de juliol de 1990. 
 

SEGON.- Exposar al públic l’actualització aprovada en les condicions establertes en l’art. 
17 apartats 1) i 2) 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. 

 
TERCER.- Donar per definitiu el present acord, als efectes previstos en els arts. 17 i 19 

apartat 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, si durant el termini d’exposició pública no es presenta cap reclamació. 
 
L’actualització de referència entrarà en vigor a partir de l’endemà de la publicació del text íntegre de 
l’ordenança fiscal en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
  QUART.-  Acceptar la transferència per part de l’empresa concessionària a favor del 
Consell Comarcal, en quant que titular del servei, de la quantitat de 458.328,57€, corresponent a 
tarifes percebudes, actualitzades d’acord a la variació de l’IPC, entre els anys 1992 i 2006 per serveis de 
conservació anticipada de tomba a cinquanta i cent anys, conservació anticipada per metre quadrat de 
parcel·la funerària  i conservació anticipada de columbari per 50 anys per als períodes que van més enllà 
del límit temporal de la concessió. 
 



 
25 

El primer 50%  es transferirà durant el mes de novembre d’enguany i el segon 50%  abans del 30 de març 
de 2013. Aquest segon 50% s’actualitzarà, si s’escau, d’acord a la variació positiva del IPC del període.  
 
Aquesta quantitat quedarà afectada als serveis i drets als quals correspon als quals efectes l’empresa 
adjudicatària facilitarà, conjuntament amb el pagament, una relació detallada dels titulars dels drets. 
 

CINQUÈ.- Comunicar el present acord a l’empresa Gestió Integral Cementiris de 
Nomber, S.L., perquè en tingui coneixement i als efectes oportuns”. 
 

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

5.-  Ratificar diferents nomenaments al Ple del Consell Econòmic i Social. 
 

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

“Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat, en els articles 24 i ss. del seu 
Reglament Orgànic, reconeix la figura del Consell Econòmic i Social (CES) com a òrgan de participació 
i representació en matèria econòmico-social. 
 

Atès que el Consell Econòmic i Social des del 17 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. 
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Vist que actualment formen part del CES, a més del propi Consell Comarcal, 

Comissions Obreres (CCOO), Unió General de Treballadors (UGT), la Petita i Mitjana Empresa de 
Catalunya (PIMEC) i els 30 ajuntaments de la comarca. 
 

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

 
Vist que per acord de Ple, en sessions celebrades el 20 de febrer, el 21 de maig i el 16 

de juliol de 2012, es va ratificar el nomenament dels representants de diferents entitats que formen part 
del Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat. 

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

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

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 15 d’octubre 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 dins del Ple, segons els acords que han estat notificats a aquest Consell Comarcal en data 
posterior al dia 16 de juliol 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 
Esparreguera Titular: Jaume Escudé Pascual 

 
L’Ajuntament d’Esparreguera ha fet una substitució del seu anterior representant per un canvi de 
Regidor de Promoció Econòmica, que ja es va ratificar en el Ple d’aquest Consell Comarcal de data 20 
de febrer de 2012. 
 

Entitat Membres del PLE 
INNOBAIX Titular: Anna Hernández i Bonancia 
Consorci de Turisme del Baix Llobregat Titular: Maria Asunción Miranda Cuervas 
Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat Titular: Miguel Comino Haro 

Universitat Politècnica de Catalunya Titular: Daniel López Codina 
Suplent: Jordi Berenguer i Sau 

 
SEGON.- Deixar sense representant a l’Ajuntament de Castelldefels fins que tornin a 

fer un nou nomenament per cessament de l’actual representant la Sra. Anna Maria Pérez Fernández. 
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TERCER.- Comunicar el present acord a les entitats que formen part del Consell 
Econòmic i Social del Baix Llobregat”. 
 

Els presents aproven per majoria absoluta el present acord amb el vot a favor dels 
membres presents dels grups comarcals del PSC, CIU, IC i ERC i l’abstenció dels representats del  
grup comarcal del Partit Popular i del representant de Plataforma per Catalunya. 
 
6.-   Aprovar una Moció relativa a l’estat de les infraestructures públiques i la mobilitat a la 
comarca del Baix Llobregat. 
 

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

“Atès que el Govern de l’Estat ha aprovat i traslladat al Congrés dels Diputats el 
projecte de Pressupostos Generals de l’Estat per al l’any 2013, que preveu que la inversió de 
l’Administració General de l’Estat a la Comarca del Baix Llobregat, que es concentra en el Ministerio 
de Fomento, serà de 33,4 milions d’euros. 
 

Atès que un any més els Pressupostos Generals de l’Estat no contemplen la 
realització de tot un seguit d’infraestructures planificades ja fa molts anys i, algunes d’elles, amb les 
obres aturades un cop iniciada la seva execució. 
 

Atès que al territori del Baix Llobregat es localitzen importants infraestructures de 
caràcter estratègic, no només per a la comarca sinó per al conjunt de Catalunya, i atès que l’estat 
actual de la xarxa vària no permet garantir un servei eficient de transport públic col·lectiu de viatgers 
per carretera i pel que fa al transport de mercaderies per la comarca travessen la major part dels fluxos 
de la Regió Metropolitana i també una part important del trànsit de pas entre la frontera francesa, el 
port, l’aeroport i la resta de la península. 
 

Atès que no es preveu un avenç significatiu en l’execució de la variant de Vallirana, ni 
tampoc es preveu cap inversió en la connexió del Cinturó del Litoral amb la C-32, i igualment, les obres 
de l’enllaç entre la A-2 i la AP-7 a Sant Andreu de la Barca i la connexió de la B-24 amb la A2 i la B-23 
a Pallejà i Molins de Rei sofreixen nous ajornaments. 
 

Atès que el projecte de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2013 només 
contemplen una partida simbòlica de 10.000 euros per al carril Bus-Vao de la B-23 entre Molins de Rei 
i Barcelona; una obra que, amb una inversió relativament baixa, tindria una gran repercussió en la 
millora del transport públic per carretera. 
 

Atès que en matèria ferroviària, els pressupostos no preveuen inversions per a l’accés 
de rodalies a l’aeroport del Prat de Llobregat, ni tampoc la línia R3 entre Castelldefels i Cornellà de 
Llobregat; i no hi ha cap partida per al soterrament de rodalies al seu pas per Sant Feliu de Llobregat, 
necessari per la seguretat i la millora de la mobilitat per la línia R4, i igualment desapareix qualsevol 
inversió en la xarxa de Rodalies. 
 

Atès que pel que fa al finançament del transport públic l’aportació de l’Estat a 
l’Autoritat del Transport Metropolità es manté un 30% inferior a la contribució al finançament realitzada 
a l’any 2010 provocant una pèrdua de qualitat dels serveis i increments de tarifes per als usuaris. 

 
Atès que la situació d’endarreriment de les infraestructures de mobilitat i la qualitat del 

transport públic al Baix Llobregat són una problemàtica àmpliament compartida pels agents econòmics 
i socials de la nostra comarca, tal com es va posar de manifest a la darrera sessió del Fòrum de la 
Mobilitat i les Infraestructures del Baix Llobregat celebrada el dia 20 de setembre. 
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Atès l’acord adoptat pel plenari d’aquest Consell Comarcal, en sessió celebrada el dia 

22 de maig de 2012, en relació als Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2012. 
  
Atès que des del Consell Comarcal del Baix Llobregat es valora positivament la 

inclusió en la proposta de Pressupostos Generals de l’Estat de 70M d’euros per als accessos 
viaris i ferroviaris al port de Barcelona, dos projectes llargament reclamats i molt necessaris per a 
la reactivació econòmica de la comarca i l’àrea metropolitana, i que amb la nova terminal portuària 
del moll Prat acabada aquest estiu i properament en funcionament a ple rendiment els problemes 
de mobilitat s’agreujaran en unes vies ja saturades si no s’executen aquest projectes; i atès que 
concretament el govern espanyol ha pressupostat 60M d’euros per a començar a construir les vies 
d’ample internacional a la Zona Franca, un projecte que es completarà amb 40M d’euros més fins 
el 2015 i també es contempla una partida de 10M d’euros per iniciar el projecte d’accessos al Port 
de Barcelona des del Cinturó Litoral. 
 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Reclamar al Govern de l’Estat la inversió en les infraestructures planificades 
i no contemplades al projecte de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2013 i que es relacionen 
a continuació: 
 

- Soterrament vies de Renfe a Sant Feliu de Llobregat. 
- Connexió Pallejà - Molins de Rei (AP-2, A-2, B-24). 
- Carril Bus-Vao B-23 entre Molins de Rei i Barcelona. 
- Línia de Rodalies entre Castelldefels i Cornellà de Llobregat. 
- Accés Rodalies a l’aeroport del Prat de Llobregat. 
- Perllongament C-32 i connexió amb B-23. El Prat – Sant Boi de Llobregat. 
- Túnel de la B-40 al terme municipal d’Abrera. 

 
SEGON.- Reclamar al Govern de l’Estat l’augment de la seva aportació al finançament 

del transport públic metropolità mitjançant l’Autoritat del Transport Metropolità. 
 

TERCER.- Reclamar l’augment de la inversió pressupostada del Ministerio de 
Fomento a les infraestructures actualment en obres: 
 

- Variant de Vallirana. 
- Connexió de la A-2 amb la AP-7. Sant Andreu de la Barca – El Papiol. 

 
QUART.- Sol·licitar una entrevista amb la Ministra de Foment del Govern d’Espanya 

per tractar sobre les inversions en infraestructures i mobilitat al Baix Llobregat. 
 

CINQUÈ.- Comunicar el present acord als municipis de la comarca i a les entitats 
participants al Fòrum de la Mobilitat i les Infraestructures del Baix Llobregat del passat dia 20 de 
setembre, sol·licitant per tots ells la seva aprovació, així com al Departament de Territori i Sostenibilitat 
de la Generalitat de Catalunya i al Ministerio de Fomento, perquè en tinguin coneixement i als efectes.” 
 
El Sr. President dóna la paraula al Sr. Lluís Ortega, portaveu del grup comarcal del Partit Popular, que 
diu: 
 
Nosaltres volem manifestar que, tot i que estem d’acord no en fer aquesta sinó moltes més inversions 
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d’infraestructures, també opinem que estem vivim una època molt nefasta econòmicament, una crisi 
econòmica molt important, latent, per tots coneguda i que també prioritzem i les prioritats ens diuen 
que sobretot hem d’aconseguir la xifra de dèficit que ens ha marcat Europa, tenim que prioritzar també 
amb l’estat del benestar per no afectar-lo, les pensions, l’atur i, dit això, evidentment tot i que volem, 
necessitem i encara demanem moltes més, no podrem donar suport i així ho farem en l’intenció de vot.  

 
Intervé el Sr. Jordi Albert, portaveu del grup comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya, que diu: 
 
Primer disculpar al nostre company, en Jordi Milà, que es troba precisament en un embús venint de 
Vallirana, just quan estem per aprovar aquesta moció, i per tant sembla un fet casual d’allò més oportú. 
Nosaltres estem totalment d’acord, lògicament. Aquesta és una Moció que l’any passat en aquests 
termes ja la vam presentar i que es va aprovar. Es una Moció doncs que defensa la inversió en 
infraestructures al Baix Llobregat tant important per la vertebració social i econòmica de  la comarca i 
per tant suport absolut a la moció que ens hagués agradat que tingués el suport unànime, doncs estem 
a la comarca del Baix Llobregat i estem parlant d’una qüestió que és prioritària i cabdal. No només pel 
que fa a la generació de l’economia, sinó també per la seva afectació al transport públic i, per tant el 
suport a la Moció per part de grup comarcal d’Esquerra. 

 
A continuació intervé el Sr. David Parada, portaveu del grup comarcal de Plataforma per Catalunya, 
que diu: 
 
Des del grup comarcal de Plataforma per Catalunya també votarem favorable aquesta Moció. Per 
nosaltres és molt trist veure que cada vegada, perquè és la segona vegada ja que es va presentar 
l’any passat aquesta Moció,  que cada vegada s’amplien les infraestructures que manquen d’inversió a 
la nostra comarca i amb el problema de que hi ha algunes que porten no una dècada sinó dues 
dècades com és el cas refent per exemple a la ciutat que soc jo, que és la de Sant Boi, que és una 
pota sud que tenia que estar a l’any 90 acabada i que estem a l’any 2012 i no tira cap endavant. 
Aquests projectes crec que estan menystinguts per tots els governs, el govern central que ha estat de 
diversos colors polítics i nosaltres creiem que al final no s’ha fet el que s’ha compromès moltes 
vegades a la nostra comarca, que si era una comarca industrial per recuperar una mica aquesta 
indústria i per recuperar una mica l’activitat econòmica són qüestions bàsiques per millorar l’economia 
de la nostra comarca i la mobilitat de les persones i de la gent que viu allà. Per tant nosaltres estem 
totalment d’acord amb aquesta Moció i esperem que al pròxim any no tinguem que presentar aquesta 
Moció amb més projectes fallits i es vagin reduint i puguem anar veient com es van acabant totes les 
coses que s’haurien de fer al Baix Llobregat. 
 
El Sr. President dóna la paraula a la Sra. Lidia Muñoz, portaveu del grup comarcal d’Iniciativa per 
Catalunya, que diu:  
 
En nom del meu grup també donar el ple suport a aquesta Moció, que ha estat  fruit del treball també 
de la jornada sobre mobilitat, una jornada amb molt contingut i molt interessant, i aquesta Moció doncs 
és aquest el recull, recull un ampli ventall d’inversions a mig fer i d’inversions compromeses que no es 
duran a terme en els pressupostos de d’estat de 2013 i que al cap i a la fi són inversions per facilitar la 
vida quotidiana de la gent, per garantir el dret a la mobilitat, per garantir aquest dret que nosaltres ens 
fem ressò. I també, a banda d’aquestes inversions de 2013, aquests dies corria una xifra que jo crec 
que és bastant representativa, que és l’execució dels pressupostos de 2012. Mentre que a Madrid  s’ha 
executat un 110% a Catalunya no arribem ni al 50%. Jo crec que també toca reivindicar per aquesta 
banda. I, per últim, agrair també com a membre de l’equip de govern de Sant Feliu de Llobregat la 
complicitat de tots els ajuntaments de la R4, del Consell Comarcal del Baix Llobregat, del Consell del 
Baix Penedès i de l’Alt Penedès l’esforç col·lectiu que s’ha demostrat per reivindicar el que seria 
l’inversió del soterrament de les vies de Sant Feliu i la supressió del pas a nivell, per entendre que no 
només és una reivindicació en clau local i en clau urbanística, d’adequació urbanística a la ciutat, sinó 
també que és una inversió que milloraria la seguretat de tota la R4 i alhora també garantiria el poder 
augmentar les freqüències en aquestes línees perquè ja no haurien de morir els trens a l’Hospitalet, 
com ho fan ara, sinó que podrien arribar fins a Vilafranca i fins a Molins. I aquesta és una reivindicació 
històrica també i aquesta Moció es fa ressò i volia agrair-ho públicament. 
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A continuació intervé el Sr. Jesús Arévalo, portaveu del grup comarcal de Convergència i Unió, que 
diu: 
 
El grup comarcal de Convergència i Unió, com no podia ser d’una altra manera, estarà a favor de totes 
aquestes inversions que, com bé deia la portaveu d’Iniciativa i ho rectifico una mica, era un 111/% 
d’inversió a Madrid i un 35, no arriba, escàs a Catalunya; per tant primer perquè és una inversió en el 
nostre país, Catalunya, i com no en la comarca del Baix Llobregat, evidentment estarem a favor. 
 
El Sr. President dóna la paraula al Sr. Lluís Ortega, portaveu del grup comarcal del Partit Popular, per 
fer un aclariment: 
 
Simplement una matització. Nosaltres, tal i com m’havia referit a la meva intervenció, hem dit de que 
estem a favor, com sempre hem estat, jo voldria aclarir a alguns companys i companyes de que aquí 
es parla d’arguments importants, vitals per la comarca, per la productivitat, igual que eren tant 
importants anys enrere, perquè, si no us enrecordeu malament els que ja esteu aquí fa temps, del 
soterrament de les línees de Sant Feliu fa anys que parlem i vam donar suport en el seu moment, del 
túnel de la 340 fa anys que parlem; vol dir que el que no hem fet quan època econòmicament boiant a 
Espanya i a Catalunya, ara el demanar sacrificis amb tot el que estem sacrificant actualment... Doncs  
vull més que res ressenyar-ho i possiblement als pressupostos pel 2014 això es podrà  demanar o ja 
vindrà donat des de l’estat seguríssim, però que ara mateix demanem comprensió, perquè pensem 
que això no s’ha fet quan es podia, no direm que es faci quan no es pot. 
 
El Sr. President dóna la paraula a la Sra. Maria Soler, portaveu del grup comarcal del PSC-CPM, que 
diu: 
 
Des del grup comarcal socialista evidentment reiterar-nos també en les paraules de suport que els 
grups han demostrat sobre aquesta Moció. El conseller d’Esquerra Republicana demanava unitat, 
doncs evidentment nosaltres també contribuirem necessàriament a aquesta unitat d’infraestructures 
necessàries per la nostra comarca, tant per millorar la vida del nostres ciutadans, com l’economia del 
nostre territori, com també la mobilitat; de manera que també li donarem el nostre suport. 
 
El Sr. President fa un aclariment i diu: 
 
Aclarir el fet de que institucionalment intentem, des del punt de vista de la comarca, sobreposar els 
partits polítics que governen en determinats moments. Jo, i crec també recordar a l’historia del Consell 
Comarcal l’anterior presidenta, hem reivindicat sempre les infraestructures del Baix Llobregat, governi 
qui governi, perquè per nosaltres, per vosaltres, per tots, per als ajuntaments que integrem aquesta 
comarca, la comarca és allò que és més important en la nostra quotidianitat. 
 
Hem fet molt èmfasi en insistir en aquelles infraestructures que tenen un caràcter o va lligat a la nostra 
competitivitat, creiem que som i podem ser encara més un motor econòmic. Representem vora del 
10% del PIB de Catalunya, estem en un nivell de destrucció d’empreses important, tenim en dos 
sectors, però en un que té molt a veure amb les infraestructures, que és el sector de l’exportació, un 
moment important per intentar incidir. Per tant, vull amb aquesta intervenció aclarir que l’esperit 
d’aquesta declaració, que surt  també del Fòrum de la Mobilitat respon a aquest esperit.  
 

Els presents aproven per majoria absoluta el present acord amb el vot a favor dels 
membres presents dels grups comarcals del PSC, CIU, IC, ERC i Plataforma per Catalunya i el vot en 
contra dels representants del grup comarcal del Partit Popular. 
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7.-   Aprovar inicialment els expedients de modificació de crèdit 6/2012 del Consell Comarcal i 
1/2012 del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona. 
 

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

“Vist l’acord de la Junta de Govern d’aquest Consell Comarcal de data 8 d’octubre 
d’enguany que aprova la incorporació del Ajuntaments de Castelldefels i Gavà al conveni subscrit amb 
diferents ajuntaments de col·laboració per a la prestació d’un servei d’assessoria de mobilitat internacional 
per a joves que preveu una aportació de  796,00€  per a l’exercici 2012. 
 

Vist que el conveni col·lectiu  del personal del Consell Comarcal a l’article 26 preveu la 
possibilitat de concedir bestretes reintegrables als treballadors d’aquesta entitat i vist que està previst  
establir un procediment de concessió de bestretes al personal  del Consell Comarcal que requereix 
l’habilitació de la partida pressupostaria 920 83000 “Préstecs i bestretes a curt termini al personal” amb la 
contrapartida en el pressupost d’ingressos de la partida 83000 “Reintegrament de bestretes i préstecs 
personal”. 
 

Vist l’acord de la Junta de Govern del Patronat Comarcal del Baix Llobregat, de data 
22 d’octubre d’enguany, que aprovar  inicialment la modificació de crèdits 1/2012 per elevar-la 
posteriorment al Consell Comarcal del Baix Llobregat per a la seva aprovació definitiva. 
 

Atès el que estableix l’article 177 i següents del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que 
aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l’article 13 apartat 8 dels Estatuts del 
Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat i l’article 11 de les Bases d’execució del 
Pressupost. 
 

Vist l’informe de la Gerent del Consell Comarcal. 
 

Vist l’informe de l’Interventor Accidental. 
   

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

ACORDS 
  

PRIMER.- Aprovar la modificació de crèdits 6/2012 del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat d’acord al que  s’estableix a l’article 179 i següents del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, 
que aprova el Text refós de Llei Reguladora de les Hisendes Locals, d’acord al següent detall: 
 
DESPESES  Crèdit inicial Altes Crèdit final 
     

920 83000 
Prestecs i bestretes curt termini al 
personal 0,00 30.000,00 30.000,00 

337 22706 Servei assessoria joventut 1.910,40 796,00 2.706,40 
 Total despeses 1.910,4 30.796 32.706,4 
     
INGRESSOS Crèdit inicial Altes Crèdit final 

83000 
Reintegrament bestrets i préstecs al 
personal 0,00 30.000,00 30.000,00 

46203 Ajuntaments joventut 1.910,40 796,00 2.706,40 
 Total ingressos 1.910,4 30.796 32.706,4 
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SEGON.- Aprovar la modificació de crèdits 1/2012 del Patronat Comarcal de Serveis a 

la Persona del Baix Llobregat, d’acord al següent detall: 
 
DESPESES  Crèdit inicial Altes Crèdit final 
     

230 83000 
Préstecs i bestretes curt termini al 
personal 0,00 20.000,00 20.000,00 

     
 Total despeses 0,00 20.000,00 20.000,00 
     
INGRESSOS Crèdit inicial Altes Crèdit final 

83000 
Reintegrament bestrets i préstecs al 
personal 0,00 20.000,00 20.000,00 

     
 Total ingressos 0,00 20.000,00 20.000,00 

 
TERCER.- Exposar al públic el present acord en els termes previstos a l’article 169  

del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals. 
 

QUART.-  El present acord s’entendrà definitiu si en el termini d’exposició pública no hi 
ha cap reclamació en contra del mateix.” 

 
A continuació intervé el Sr. Lluís Ortega, portaveu del grup comarcal del Partit Popular, que diu: 
 
Simplement per aclarir la nostra intenció de vot, nosaltres com que no participem en la decisió 
d’aquestes partides ni com ha d’anar, evidentment 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, CIU, IC i ERC, l’abstenció del representant de 
Plataforma per Catalunya i el vot en contra dels representants del  grup comarcal del Partit Popular. 
 
8.-   Precs i preguntes. 

 
No es formulen 
 
 

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


