
 
 

CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT 
 

PLE  
 

ACTA NÚM. 5/2013 
 

 
A la ciutat de Sant Feliu de Llobregat, el dia setze de desembre de dos mil tretze. Quan 

són les divuit hores es reuneixen a la sala de sessions del Consell Comarcal del Baix Llobregat, 
els i les membres integrants del Ple del Consell Comarcal que a continuació es relacionen. 
Aquesta sessió, de caràcter ordinari, se celebra sota la Presidència de l’Il·lm. Sr. Joaquim Balsera 
García i assistits pel Secretari Accidental de l’entitat, Sr. Lluis González Roig. 
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1.- Aprovar l’acta núm. 4/13, corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 21 
d’octubre. 
  
Els presents aproven per unanimitat l’acta núm. 4/13, corresponent a la sessió celebrada el dia 21 
d’octubre. 
 
2.- Donar compte dels Decrets de la Presidència que a continuació es relacionen: 
 

a) Decret núm. 155/13, de 14 d’octubre, relatiu a nomenar funcionària interina a la Sra. 
Cristina Ferré Espín, per al projecte Joves per l’Ocupació. 

 
“Vist que per Decret de Presidència núm. 124/2012, de 17 de desembre, es va 

aprovar l’inici del procés del selecció per al nomenament temporal d’un/a funcionari/ària interí/a per 
al projecte “Aturats de llarga durada” i quatre funcionaris/àries interins/es per al projecte “Joves per 
l’Ocupació”, amb la categoria de tècnics/ques superiors de l’escala d’administració especial, 
subescala tècnica, grup A1, adscrits/es a l’Àrea de Desenvolupament Estratègic del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat; així com les bases reguladores de la referida convocatòria. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 2/2013, de 7 de gener, es va nomenar 
temporalment funcionària interina a la Sra. Montserrat Fuentes Arrévola, amb DNI 43.503.796-D, 
per al projecte “Joves per l’Ocupació”, amb la categoria de tècnica superior de l’escala 
d’administració especial, subescala tècnica, grup A1, adscrita a l’Àrea de Desenvolupament 
Estratègic d’aquesta entitat. 
 

Atès que en data 9 d’octubre de 2013 la Sra. Fuentes ha presentat un escrit, amb 
número d’entrada 3761 del Registre General d’aquesta entitat, on comunicava la seva intenció de 
causar baixa voluntària del programa a partir del dia 20 d’octubre d’enguany per motius 
professionals. 
 

Vist que a data d’avui en el programa Joves per l’Ocupació hi ha 76 persones 
joves actives fent alguna de les actuacions que contempla el programa, atès que el rati per 
persona tècnica que realitza tasques de tutorització dels joves participants és d’un màxim de 20 
persones joves per persona tècnica adscrita al programa, i que estem obligats, d’acord a l’Ordre 
EMO/293/2012, a tenir contractades quatre persones tècniques realitzant tasques de tutorització. 
 

Atès el nombre actual de joves participants en el projecte i ateses les instruccions 
rebudes des del SOC per a l’execució del mateix, el Coordinador de l’Àrea ha sol·licitat realitzar la 
substitució de la Sra. Fuentes a la major brevetat per poder atendre als joves assignats a 
l’esmentada treballadora, fent les tasques de tutora, formadora i de promoció d’empreses. 



 
Atès que la Sra. Cristina Ferré Espín va resultar reserva del procés de selecció de 

referència i actualment es troba disponible per cobrir l’esmentada vacant.  
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals d’aquesta entitat en 
data 14 d’octubre de 2013, que s’adjunta a l’expedient. 

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

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

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

RESOLC 
 

PRIMER.- Nomenar temporalment funcionària interina a la Sra. Cristina Ferré 
Espín, amb DNI 46.568.917-N, per al projecte “Joves per l’Ocupació”, amb la categoria de tècnica 
superior de l’escala d’administració especial, subescala tècnica, grup A1, adscrita a l’Àrea de 
Desenvolupament Estratègic del Consell Comarcal del Baix Llobregat, durant l’execució del 
projecte al qual estigui adscrita la funcionària interina, des del dia 21 d’octubre de 2013 i fins la 
data màxima del dia 27 de març de 2014, amb un sou brut mensual de 2.046,73€ (1109,05€ de 
salari base, 473,35€ de complement de destí - nivell 21 i 464,33€ de complement específic) per 
catorze mensualitats i una jornada de 37,5 hores setmanals. 
 
Si el Consell Comarcal del Baix Llobregat veiés reduït o suprimit el finançament extern d’aquest 
programes d’actuació, es produiria el cessament per desaparició de causa, segons preveu l’article 
10.3. de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. 

 
SEGON.- Donar d’alta a l’esmentada treballadora en el Règim General de la 

Seguretat Social. 
 

TERCER.- Disposar notificar aquest nomenament a la Sra. Cristina Ferré Espín, 
perquè prengui possessió de la referida plaça. 
 

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

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

b) Decret núm. 193/13, de 20 de novembre, relatiu a aprovar la modificació de crèdits 
7/2013. 

 
“Vist l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 27 de juny 

d’enguany, que aprova  la concessió de diversos ajuts econòmics, en el març del règim regulador i la 
convocatòria del Catàleg de serveis 2013 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”  que inclou 
entre altres les següents subvencions: 

- 10.800,00 € per l’actuació “Disseny de l’estratègia del Baix Llobregat en el marc del RIS 3”  



- 17.244,00 € per l’actuació “Baix Llobregat: Innova crea i ocupa” 
- 23.870,00€ per l’actuació “Qualificació de persones aturades per a la mobilitat sectorial cap 
a l’activitat turística “; 

i vist l’informe del Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic que sol·licita habilitar les 
partides necessàries per desenvolupar les actuacions. 
 

Vist els comunicats de la Direcció General de Patrimoni en relació a les subvencions 
a l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat que suposa una subvenció addicional de 9.578,11€ respecte a 
la prevista en el pressupost inicial i vist l’informe de la Coordinadora d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials  que proposa incrementar en aquesta quantitat la partida  322 22699 “Arxiu Comarcal”  per 
poder realitzar les actuacions previstes per l’Arxiu per a l’any 2013. 
   

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

Vist l’informe de la Gerent. 
 

Vist l’informe d’intervenció. 
 

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

RESOLC 
  

PRIMER.- Aprovar la modificació de crèdits 7/2013 de crèdits generats per 
compromisos d’ingressos, d’acord al que  s’estableix a l’article 179 i següents del Reial Decret 
2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de Llei Reguladora de les Hisendes Locals; 
d’acord al següent detall: 
 
1. CRÈDITS GENERATS    
     
DESPESES  Crèdit inicial Altes  Crèdit final 
     
241 22708 Ris3- Disseny d’estratègia 0,00 10.800,00 10.800,00 
241 13175 Ret. Pers. Innova, crea i ocupa 38.822,27 17.244,00 56.066,27 
241 13176 Ret. Pers. Pla competitivitat turística 42.765,06 23.870,00 66.635,06 
332 22699 Arxiu Comarcal 17.051,24 9.578,11 26.629,35 
 Total despeses 98.638,57 61.492,11 160.130,68 
    
INGRESSOS Crèdit inicial Altes  Crèdit final 
46104 Diputació – RIS3 0,00 10.800,00 10.800,00 

46105 Diputació- Innova crea i ocupa 0,00 17.244,00 17.244,00 

46106 Diputació – Pla competivitat turística 0,00 23.870,00 23.870,00 

45064 Generalitat – Museu i arxius comarcals 34.735,68 9.578,11 44.313,79 

 Total ingressos 34.735,68 61.492,11 96.227,79 

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

Govern i del Ple que se celebrin.” 
 
 



 
c) Decret núm. 198/13, de 3 de desembre, relatiu a aprovar un conveni de col·laboració 

amb el Servei d’Ocupació de Catalunya i l’empresa Hotelera Sant Just, S.A., per a la 
realització de pràctiques no laborals en entorn productiu en el marc del projecte 
innovador  Pla de competitivitat del sector turístic del Baix Llobregat: innovació i 
ocupació. 

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

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

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

Vist que els projectes poden ser de dos tipus: 
- Projectes experimentals o projectes pilot que abordin la creació, el desenvolupament i la 

posada en marxa d’accions integrades que dinamitzin l’ocupació, l’activitat econòmica dels 
territoris i sectors productius i que responguin a una diagnosi i planificació prèvia. 

- Projectes consolidats en determinats sectors o territoris amb potencials efecte 
multiplicatiu, que aportin un valor afegit i que siguin susceptibles de ser transferits a altres 
entorns. 

 
Atès que els projectes s’hauran d’emmarcar dins dels següents programes, tot i 

que es prioritzaran els projectes que actuïn transversalment en els dos programes: 
- Innovació en els sectors i les empreses. 
- Innovació en l’ocupació. 

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

d’altres, els ajuntaments, els consell comarcals i les entitats dependents o vinculades a aquestos, i 
les institucions i entitats sense ànim de lucre que acreditin tenir experiència en la realització de 
projectes ocupacionals i/o de promoció econòmica del territori. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 113/2012, de 9 de novembre, es va 
aprovar la sol·licitud de la referida subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat 
de Catalunya per a la realització del projecte innovador “Pla de competitivitat del sector turístic del 
Baix Llobregat: innovació i ocupació”, que contempla dos projectes concrets, “Qualificació de 
persones aturades per a la mobilitat sectorial cap a l’activitat turística” i “Pla d’innovació integral del 
sector turístic”; i que per acord de la Junta de Govern de data 17 de desembre de 2012, entre 
d’altres, es va acceptar l’esmentada subvenció (núm. d’expedient: PIE-122-2012). 

 
Atès que dins del projecte concret “Qualificació de persones aturades per a la 

mobilitat sectorial cap a l’activitat turística” una de les accions que s’estan realitzant és l’acció 4. 
“Pla formatiu adaptat al sector turístic del Baix Llobregat”, que suposa la realització de cursos de 
formació per a millorar l’ocupabilitat de les persones aturades que participen i que les especialitats 
formatives que es realitzaran són les de cambrer/a de pisos–auxiliar de neteja i ajudant de 
cambrer/a. 



 
Atès que per a millorar i complementar la formació realitzada per les persones 

participants en els cursos s’ha considerat adient realitzar pràctiques no laborals en entorns 
productius i que per aquesta raó s’han buscat empreses interessades en acollir a les persones que 
s’han format en alguna de les dues especialitats formatives per a que puguin realitzar pràctiques 
no laborals; i que l’empresa Hotelera Sant Just, S.A. ha manifestat el seu interès en acollir a dues 
persones, una que ha realitzat l’especialitat  de cambrer/a de pisos–auxiliar de neteja i una altra 
que ha fet l’especialitat d’ajudant de cambrer/a. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 3 de desembre de 2013, que s’incorpora a l’expedient, proposant la 
subscripció del referit conveni amb caràcter d’urgència atès que l’inici de les pràctiques està 
previst pel dia 5 de desembre d’enguany.  

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

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

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

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

 
RESOLC 

 
PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb el Servei 

d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya i l’empresa Hotelera Sant Just, S.A. amb 
CIF A58216664, per a la realització de pràctiques no laborals en entorn productiu en el marc del 
projecte innovador “Pla de competitivitat del sector turístic del Baix Llobregat: innovació i ocupació” 
(núm. d’expedient PIE-122-2012); de conformitat amb la minuta de conveni que s’incorpora a 
l’expedient i s’aprova simultàniament.  
 

SEGON.- Comunicar el present Decret a l’empresa Hotelera Sant Just, S.A. i al 
Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, perquè en tinguin coneixement i 
als efectes. 
 

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

d) Decret núm. 199/13, de 3 de desembre, relatiu a aprovar la subscripció d’un conveni 
de col·laboració amb el Servei d’Ocupació de Catalunya i l’empresa Accor Hoteles 
Espanya, S.A., per a la realització de pràctiques no laborals en entorn productiu en 
el marc del projecte innovador  Pla de competitivitat del sector turístic del Baix 
Llobregat: innovació i ocupació. 

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

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



 
Vist que l’objecte d’aquest programa és impulsar la realització d’actuacions 

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

Vist que els projectes poden ser de dos tipus: 
- Projectes experimentals o projectes pilot que abordin la creació, el desenvolupament i la 

posada en marxa d’accions integrades que dinamitzin l’ocupació, l’activitat econòmica dels 
territoris i sectors productius i que responguin a una diagnosi i planificació prèvia. 

- Projectes consolidats en determinats sectors o territoris amb potencials efecte 
multiplicatiu, que aportin un valor afegit i que siguin susceptibles de ser transferits a altres 
entorns. 

 
Atès que els projectes s’hauran d’emmarcar dins dels següents programes, tot i 

que es prioritzaran els projectes que actuïn transversalment en els dos programes: 
- Innovació en els sectors i les empreses. 
- Innovació en l’ocupació. 

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

d’altres, els ajuntaments, els consell comarcals i les entitats dependents o vinculades a aquestos, i 
les institucions i entitats sense ànim de lucre que acreditin tenir experiència en la realització de 
projectes ocupacionals i/o de promoció econòmica del territori. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 113/2012, de 9 de novembre, es va 
aprovar la sol·licitud de la referida subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat 
de Catalunya per a la realització del projecte innovador “Pla de competitivitat del sector turístic del 
Baix Llobregat: innovació i ocupació”, que contempla dos projectes concrets, “Qualificació de 
persones aturades per a la mobilitat sectorial cap a l’activitat turística” i “Pla d’innovació integral del 
sector turístic”; i que per acord de la Junta de Govern de data 17 de desembre de 2012, entre 
d’altres, es va acceptar l’esmentada subvenció (núm. d’expedient: PIE-122-2012). 

 
Atès que dins del projecte concret “Qualificació de persones aturades per a la 

mobilitat sectorial cap a l’activitat turística” una de les accions que s’estan realitzant és l’acció 4. 
“Pla formatiu adaptat al sector turístic del Baix Llobregat”, que suposa la realització de cursos de 
formació per a millorar l’ocupabilitat de les persones aturades que participen i que les especialitats 
formatives que es realitzaran són les de cambrer/a de pisos–auxiliar de neteja i ajudant de 
cambrer/a. 
 

Atès que per a millorar i complementar la formació realitzada per les persones 
participants en els cursos s’ha considerat adient realitzar pràctiques no laborals en entorns 
productius i que per aquesta raó s’han buscat empreses interessades en acollir a les persones que 
s’han format en alguna de les dues especialitats formatives per a que puguin realitzar pràctiques 
no laborals; i que l’empresa Accor Hoteles Espanya, S.A. ha manifestat el seu interès en acollir a 
dues persones que han realitzat l’especialitat  de cambrer/a de pisos–auxiliar de neteja. 
 

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



subscripció del referit conveni amb caràcter d’urgència atès que l’inici de les pràctiques està 
previst pel dia 5 de desembre d’enguany.  

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

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

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

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

 
RESOLC 

 
PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb el Servei 

d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya i l’empresa Accor Hoteles Espanya, S.A. 
amb CIF A08371346, per a la realització de pràctiques no laborals en entorn productiu en el marc 
del projecte innovador “Pla de competitivitat del sector turístic del Baix Llobregat: innovació i 
ocupació” (núm. d’expedient PIE-122-2012); de conformitat amb la minuta de conveni que 
s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament.  
 

SEGON.- Comunicar el present Decret a l’empresa Accor Hoteles Espanya, S.A. i 
al Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, perquè en tinguin coneixement i 
als efectes. 
 

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

e) Decret núm. 202/13, de 4 de desembre, relatiu a aprovar la subscripció d’un conveni 
de col·laboració amb l’Ajuntament de Castellví de Rosanes en el marc dels 
programes de col·laboració social en administracions públiques, amb persones 
perceptores de prestacions d’atur. 

 
“Vist que per Decret de Presidència núm. 139/2013, de 20 de setembre, es va 

aprovar la sol·licitud de subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de 
Catalunya per un import de 5.400,00€, on 4.800,00€ són per a despeses del treball social i 
600,00€ per a la realització de la formació, per al projecte “Arranjament i manteniment d'espais 
públics del Baix Llobregat”, dins la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la 
realització d’actuacions de forment de l'ocupació, mitjançant programes de col·laboració social en 
administracions públiques, amb persones perceptores de prestacions d’atur, aprovada per l’Ordre 
EMO/206/2013, de 2 de setembre. 

 
Atès que el referit projecte es realitzarà en el municipi de Castellví de Rosanes i té 

una durada prevista de sis mesos, amb la participació de dues persones. 
 

Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat, conjuntament amb l’Ajuntament 
de Castellví de Rosanes i l’Oficina de Treball del Servei d’Ocupació de Catalunya, va realitzar el 



procés de selecció de les persones a participar en el programa de col·laboració social i que com a 
resultat d’aquest procés van ser seleccionades dues persones que presentaven els criteris que 
marca l’Ordre de referència. 

 
Vist que per Decret de Presidència núm. 200/2013, de 3 de desembre, es va 

acceptar la subvenció de referència per un import total de 5.400,00€, on 4.800,00€ són per la 
retribució de les persones adscrites al projecte i 600,00€ per a la realització de la formació, d’acord 
amb el següent detall: 
 

Nom i cognoms Import total 
retribució 

Import subvenció 
retribució 

Import subvenció 
formació 

Import total 
subvenció 

Maria Ángeles Roldán Blanco 5.405,40€ 2.400,00€ 300,00€ 2.700,00€ 
Francisco Fuentes Martín 6.368,40€ 2.400,00€ 300,00€ 2.700,00€ 

 
Atès que el Consell Comarcal del Baix Llobregat han acordat subscriure un 

conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Castellví de Rosanes on es fixaran els termes de 
relació i coordinació entre ambdues entitats per a la gestió del projecte, així com la part de les 
despeses que contempla el projecte i que ha d’assumir l’esmentat ajuntament. 
 

Atès que l’Ajuntament de Castellví de Rosanes assumeix les despeses derivades 
de la retribució total a percebre per les dues persones que realitzaran el projecte de col·laboració 
social i que no estan cobertes per la subvenció del SOC, que ascendeix a un import de 6.973,80€ i 
les despeses de cotitzacions per ATP i EP que són un total de 408,00€, 204,00€ per persona. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 3 de desembre de 2013, que s’incorpora a l’expedient, proposant la 
subscripció del conveni de referència amb caràcter d’urgència atès que l’esmentat projecte de 
col·laboració s’ha d’iniciar abans del dia 5 de desembre d’enguany. 

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

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

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

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

 
RESOLC 

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

de Castellví de Rosanes en el marc dels programes de col·laboració social en administracions 
públiques, amb persones perceptores de prestacions d’atur; de conformitat amb la minuta de 
conveni que s’annexa i s’aprova simultàniament.  

 
SEGON.- Comunicar el present Decret a l’Ajuntament de Castellví de Rosanes, 

perquè en tingui coneixement i als efectes. 



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

f) Decret núm. 203/13, de 4 de desembre, relatiu a aprovar la modificació de crèdits 
8/2013. 

 
“Vista la Resolució del Director del Servei d’Ocupació de Catalunya que atorga a 

aquest Consell Comarcal un  ajut total de cinc mil quatre-cents euros (5.400,00€) amb càrrec a la 
partida  pressupostària  corresponent, per a la retribució i formació de les persones adscrites al 
programa de col·laboració social arranjament i manteniment d’espais naturals  i vist el Decret 
202/2013, de 4 de desembre, que aprova la subscripció d’un conveni amb l’Ajuntament de Castellví 
de Rosanes en el marc dels programes de col·laboració socials en administracions públiques, amb 
persones perceptores de prestacions d’atur, que preveu una aportació de sis mil nou-cents setanta-
tres euros amb vuitanta cèntims (6.973,80€). 
 

Vista la Resolució del Director del Servei d’Ocupació de Catalunya que atorga a 
aquest Consell Comarcal una subvenció de dos-cents vint-i-quatre mil tres-cents seixanta-cinc euros 
amb trenta-vuit cèntims (224.365,38€). 
 

Vistos els informes del Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic en els 
que sol·licita habilitar les partides necessàries per a l’execució del projecte. 
   

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

Vist l’informe de la Gerent. 
 

Vist l’informe d’intervenció. 
 

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

RESOLC 
  

PRIMER.- Aprovar la modificació de crèdits 8/2013 de crèdits generats per 
compromisos d’ingressos, d’acord al que  s’estableix a l’article 179 i següents del Reial Decret 
2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de Llei Reguladora de les Hisendes Locals; 
d’acord al següent detall: 
 
1. CRÈDITS GENERATS    
     
DESPESES  Crèdit inicial Altes  Crèdit final 
241 13171 Retrib.  Personal 2013/PANP/SPO/0051 0,00 162.136,40 162.136,40 
241 16071 Seg. Soc. 2013/PANP/SPO/0051 0,00 55.435,99 55.435,99 
241 16271 Formació 2013/PANP/SPO/0051 0,00 11.250,00 11.250,00 
241 14378 Retrib. – col·laboració social 0,00 11.773,80 11.773,80 
241 16078 Seg. Social – col·laboració social 0,00 408,00 408,00 
241 16278 Formació-col·laboració social 0,00 600,00 600,00 
 Total despeses 0,0 241.604,19 241.604,19 



    
INGRESSOS Crèdit inicial Altes  Crèdit final 
45077 Generalitat-2013/PANP/SPO/0051 0,00 224.365,38 224.365,38 

46277 Ajuntaments -2013/PANP/SPO/0051 0,00 4.457,01 4.457,01 

45078 Generalitat- col·laboració social 0,00 5.400,00 5.400,00 

46278 Ajuntaments- col·laboració social 0,00 7.381,80 7.381,80 

 Total ingressos 0,0 241.604,19 241.604,19 

 
SEGON.- Ratificar el present Decret a la propera sessió de la Junta de Govern i del 

Ple que se celebrin.” 
 

g) Decret núm. 204/13, de 4 de desembre, relatiu a aprovar la subscripció d’un conveni 
de col·laboració amb el Servei d’Ocupació de Catalunya i l’empresa A4 Berlin, 
S.C.P., per a la realització de pràctiques no laborals en entorn productiu en el marc 
del projecte innovador Pla de competitivitat del sector turístic del Baix Llobregat: 
innovació i ocupació. 

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

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

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

Vist que els projectes poden ser de dos tipus: 
- Projectes experimentals o projectes pilot que abordin la creació, el desenvolupament i la 

posada en marxa d’accions integrades que dinamitzin l’ocupació, l’activitat econòmica dels 
territoris i sectors productius i que responguin a una diagnosi i planificació prèvia. 

- Projectes consolidats en determinats sectors o territoris amb potencials efecte 
multiplicatiu, que aportin un valor afegit i que siguin susceptibles de ser transferits a altres 
entorns. 

 
Atès que els projectes s’hauran d’emmarcar dins dels següents programes, tot i 

que es prioritzaran els projectes que actuïn transversalment en els dos programes: 
- Innovació en els sectors i les empreses. 
- Innovació en l’ocupació. 

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

d’altres, els ajuntaments, els consell comarcals i les entitats dependents o vinculades a aquestos, i 
les institucions i entitats sense ànim de lucre que acreditin tenir experiència en la realització de 
projectes ocupacionals i/o de promoció econòmica del territori. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 113/2012, de 9 de novembre, es va 
aprovar la sol·licitud de la referida subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat 
de Catalunya per a la realització del projecte innovador “Pla de competitivitat del sector turístic del 
Baix Llobregat: innovació i ocupació”, que contempla dos projectes concrets, “Qualificació de 
persones aturades per a la mobilitat sectorial cap a l’activitat turística” i “Pla d’innovació integral del 



sector turístic”; i que per acord de la Junta de Govern de data 17 de desembre de 2012, entre 
d’altres, es va acceptar l’esmentada subvenció (núm. d’expedient: PIE-122-2012). 

 
Atès que dins del projecte concret “Qualificació de persones aturades per a la 

mobilitat sectorial cap a l’activitat turística” una de les accions que s’estan realitzant és l’acció 4. 
“Pla formatiu adaptat al sector turístic del Baix Llobregat”, que suposa la realització de cursos de 
formació per a millorar l’ocupabilitat de les persones aturades que participen i que les especialitats 
formatives que es realitzaran són les de cambrer/a de pisos–auxiliar de neteja i ajudant de 
cambrer/a. 
 

Atès que per a millorar i complementar la formació realitzada per les persones 
participants en els cursos s’ha considerat adient realitzar pràctiques no laborals en entorns 
productius i que per aquesta raó s’han buscat empreses interessades en acollir a les persones que 
s’han format en alguna de les dues especialitats formatives per a que puguin realitzar pràctiques 
no laborals; i que l’empresa A4 Berlin, S.C.P. ha manifestat el seu interès en acollir a una persona 
que ha realitzat l’especialitat  d’ajudant de cambrer/a. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 4 de desembre de 2013, que s’incorpora a l’expedient, proposant la 
subscripció del referit conveni amb caràcter d’urgència atès que l’inici de les pràctiques està 
previst pel dia 5 de desembre d’enguany.  

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

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

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

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

conferides 
 

RESOLC 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb el Servei 
d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya i l’empresa A4 Berlin, S.C.P. amb CIF 
J65590390, per a la realització de pràctiques no laborals en entorn productiu en el marc del 
projecte innovador “Pla de competitivitat del sector turístic del Baix Llobregat: innovació i ocupació” 
(núm. d’expedient PIE-122-2012); de conformitat amb la minuta de conveni que s’incorpora a 
l’expedient i s’aprova simultàniament.  
 

SEGON.- Comunicar el present Decret a l’empresa A4 Berlin, S.C.P. i al Servei 
d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, perquè en tinguin coneixement i als 
efectes. 
 

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



h) Decret núm. 206/13, de 4 de desembre, relatiu a aprovar la subscripció d’un conveni 
de col·laboració amb el Servei d’Ocupació de Catalunya i l’empresa Gastrotel, S.L., 
per a la realització de pràctiques no laborals en entorn productiu en el marc del 
projecte innovador  Pla de competitivitat del sector turístic del Baix Llobregat: 
innovació i ocupació. 

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

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

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

Vist que els projectes poden ser de dos tipus: 
- Projectes experimentals o projectes pilot que abordin la creació, el desenvolupament i la 

posada en marxa d’accions integrades que dinamitzin l’ocupació, l’activitat econòmica dels 
territoris i sectors productius i que responguin a una diagnosi i planificació prèvia. 

- Projectes consolidats en determinats sectors o territoris amb potencials efecte 
multiplicatiu, que aportin un valor afegit i que siguin susceptibles de ser transferits a altres 
entorns. 

 
Atès que els projectes s’hauran d’emmarcar dins dels següents programes, tot i 

que es prioritzaran els projectes que actuïn transversalment en els dos programes: 
- Innovació en els sectors i les empreses. 
- Innovació en l’ocupació. 

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

d’altres, els ajuntaments, els consell comarcals i les entitats dependents o vinculades a aquestos, i 
les institucions i entitats sense ànim de lucre que acreditin tenir experiència en la realització de 
projectes ocupacionals i/o de promoció econòmica del territori. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 113/2012, de 9 de novembre, es va 
aprovar la sol·licitud de la referida subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat 
de Catalunya per a la realització del projecte innovador “Pla de competitivitat del sector turístic del 
Baix Llobregat: innovació i ocupació”, que contempla dos projectes concrets, “Qualificació de 
persones aturades per a la mobilitat sectorial cap a l’activitat turística” i “Pla d’innovació integral del 
sector turístic”; i que per acord de la Junta de Govern de data 17 de desembre de 2012, entre 
d’altres, es va acceptar l’esmentada subvenció (núm. d’expedient: PIE-122-2012). 

 
Atès que dins del projecte concret “Qualificació de persones aturades per a la 

mobilitat sectorial cap a l’activitat turística” una de les accions que s’estan realitzant és l’acció 4. 
“Pla formatiu adaptat al sector turístic del Baix Llobregat”, que suposa la realització de cursos de 
formació per a millorar l’ocupabilitat de les persones aturades que participen i que les especialitats 
formatives que es realitzaran són les de cambrer/a de pisos–auxiliar de neteja i ajudant de 
cambrer/a. 
 



Atès que per a millorar i complementar la formació realitzada per les persones 
participants en els cursos s’ha considerat adient realitzar pràctiques no laborals en entorns 
productius i que per aquesta raó s’han buscat empreses interessades en acollir a les persones que 
s’han format en alguna de les dues especialitats formatives per a que puguin realitzar pràctiques 
no laborals; i que l’empresa Gastrotel, S.L. ha manifestat el seu interès en acollir a quatre 
persones han realitzat l’especialitat d’ajudant de cambrer/a. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 4 de desembre de 2013, que s’incorpora a l’expedient, proposant la 
subscripció del referit conveni amb caràcter d’urgència atès que l’inici de les pràctiques està 
previst pel dia 9 de desembre d’enguany.  

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

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

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

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

 
RESOLC 

 
PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb el Servei 

d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya i l’empresa Gastrotel, S.L. amb CIF 
B86598216, per a la realització de pràctiques no laborals en entorn productiu en el marc del 
projecte innovador “Pla de competitivitat del sector turístic del Baix Llobregat: innovació i ocupació” 
(núm. d’expedient PIE-122-2012); de conformitat amb la minuta de conveni que s’incorpora a 
l’expedient i s’aprova simultàniament.  
 

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

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

i) Decret núm. 207/13, de 4 de desembre, relatiu a aprovar la subscripció d’un conveni 
de col·laboració amb el Servei d’Ocupació de Catalunya i l’empresa Hotel 
Economique Catalunya, S.L., per a la realització de pràctiques no laborals en entorn 
productiu en el marc del projecte innovador Pla de competitivitat del sector turístic 
del Baix Llobregat: innovació i ocupació. 

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

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

Vist que l’objecte d’aquest programa és impulsar la realització d’actuacions 
innovadores i experimentals per tal de dinamitzar econòmicament els territoris, reforçar la 



competitivitat de sectors productius i generar i facilitar més ocupació; per tal de donar resposta a 
les necessitats específiques del territori de manera transversal amb intervencions que cerquen 
afavorir la innovació en el desenvolupament local, l’activitat dels sectors productius i l’ocupabilitat.  
 

Vist que els projectes poden ser de dos tipus: 
- Projectes experimentals o projectes pilot que abordin la creació, el desenvolupament i la 

posada en marxa d’accions integrades que dinamitzin l’ocupació, l’activitat econòmica dels 
territoris i sectors productius i que responguin a una diagnosi i planificació prèvia. 

- Projectes consolidats en determinats sectors o territoris amb potencials efecte 
multiplicatiu, que aportin un valor afegit i que siguin susceptibles de ser transferits a altres 
entorns. 

 
Atès que els projectes s’hauran d’emmarcar dins dels següents programes, tot i 

que es prioritzaran els projectes que actuïn transversalment en els dos programes: 
- Innovació en els sectors i les empreses. 
- Innovació en l’ocupació. 

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

d’altres, els ajuntaments, els consell comarcals i les entitats dependents o vinculades a aquestos, i 
les institucions i entitats sense ànim de lucre que acreditin tenir experiència en la realització de 
projectes ocupacionals i/o de promoció econòmica del territori. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 113/2012, de 9 de novembre, es va 
aprovar la sol·licitud de la referida subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat 
de Catalunya per a la realització del projecte innovador “Pla de competitivitat del sector turístic del 
Baix Llobregat: innovació i ocupació”, que contempla dos projectes concrets, “Qualificació de 
persones aturades per a la mobilitat sectorial cap a l’activitat turística” i “Pla d’innovació integral del 
sector turístic”; i que per acord de la Junta de Govern de data 17 de desembre de 2012, entre 
d’altres, es va acceptar l’esmentada subvenció (núm. d’expedient: PIE-122-2012). 

 
Atès que dins del projecte concret “Qualificació de persones aturades per a la 

mobilitat sectorial cap a l’activitat turística” una de les accions que s’estan realitzant és l’acció 4. 
“Pla formatiu adaptat al sector turístic del Baix Llobregat”, que suposa la realització de cursos de 
formació per a millorar l’ocupabilitat de les persones aturades que participen i que les especialitats 
formatives que es realitzaran són les de cambrer/a de pisos–auxiliar de neteja i ajudant de 
cambrer/a. 
 

Atès que per a millorar i complementar la formació realitzada per les persones 
participants en els cursos s’ha considerat adient realitzar pràctiques no laborals en entorns 
productius i que per aquesta raó s’han buscat empreses interessades en acollir a les persones que 
s’han format en alguna de les dues especialitats formatives per a que puguin realitzar pràctiques 
no laborals; i que l’empresa Hotel Economique Catalunya, S.L. ha manifestat el seu interès en 
acollir a dues persones que han realitzat l’especialitat  de cambrer/a de pisos–auxiliar de neteja. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 4 de desembre de 2013, que s’incorpora a l’expedient, proposant la 
subscripció del referit conveni amb caràcter d’urgència atès que l’inici de les pràctiques està 
previst pel dia 9 de desembre d’enguany.  

 



Vist que no hi ha previst sessió de la Junta de Govern fins a finals del mes de 
desembre i que és necessari, segons consta en l’expedient, aprovar la subscripció del conveni de 
referència, es considera convenient aprovar-ho per Decret de Presidència ratificant-lo en la 
propera sessió de la Junta de Govern que se celebri. 
 

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

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

 
RESOLC 

 
PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb el Servei 

d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya i l’empresa Hotel Economique Catalunya, 
S.L. amb CIF B55138770, per a la realització de pràctiques no laborals en entorn productiu en el 
marc del projecte innovador “Pla de competitivitat del sector turístic del Baix Llobregat: innovació i 
ocupació” (núm. d’expedient PIE-122-2012); de conformitat amb la minuta de conveni que 
s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament.  
 

SEGON.- Comunicar el present Decret a l’empresa Hotel Economique Catalunya, 
S.L. i al Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, perquè en tinguin 
coneixement i als efectes. 
 

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

j) Decret núm. 208/13, de 4 de desembre, relatiu a aprovar la subscripció d’un conveni 
de col·laboració amb el Servei d’Ocupació de Catalunya i l’empresa NH Hoteles 
España, S.L., per a la realització de pràctiques no laborals en entorn productiu en el 
marc del projecte innovador  Pla de competitivitat del sector turístic del Baix 
Llobregat: innovació  i ocupació. 

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

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

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

Vist que els projectes poden ser de dos tipus: 
- Projectes experimentals o projectes pilot que abordin la creació, el desenvolupament i la 

posada en marxa d’accions integrades que dinamitzin l’ocupació, l’activitat econòmica dels 
territoris i sectors productius i que responguin a una diagnosi i planificació prèvia. 



- Projectes consolidats en determinats sectors o territoris amb potencials efecte 
multiplicatiu, que aportin un valor afegit i que siguin susceptibles de ser transferits a altres 
entorns. 

 
Atès que els projectes s’hauran d’emmarcar dins dels següents programes, tot i 

que es prioritzaran els projectes que actuïn transversalment en els dos programes: 
- Innovació en els sectors i les empreses. 
- Innovació en l’ocupació. 

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

d’altres, els ajuntaments, els consell comarcals i les entitats dependents o vinculades a aquestos, i 
les institucions i entitats sense ànim de lucre que acreditin tenir experiència en la realització de 
projectes ocupacionals i/o de promoció econòmica del territori. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 113/2012, de 9 de novembre, es va 
aprovar la sol·licitud de la referida subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat 
de Catalunya per a la realització del projecte innovador “Pla de competitivitat del sector turístic del 
Baix Llobregat: innovació i ocupació”, que contempla dos projectes concrets, “Qualificació de 
persones aturades per a la mobilitat sectorial cap a l’activitat turística” i “Pla d’innovació integral del 
sector turístic”; i que per acord de la Junta de Govern de data 17 de desembre de 2012, entre 
d’altres, es va acceptar l’esmentada subvenció (núm. d’expedient: PIE-122-2012). 

 
Atès que dins del projecte concret “Qualificació de persones aturades per a la 

mobilitat sectorial cap a l’activitat turística” una de les accions que s’estan realitzant és l’acció 4. 
“Pla formatiu adaptat al sector turístic del Baix Llobregat”, que suposa la realització de cursos de 
formació per a millorar l’ocupabilitat de les persones aturades que participen i que les especialitats 
formatives que es realitzaran són les de cambrer/a de pisos–auxiliar de neteja i ajudant de 
cambrer/a. 
 

Atès que per a millorar i complementar la formació realitzada per les persones 
participants en els cursos s’ha considerat adient realitzar pràctiques no laborals en entorns 
productius i que per aquesta raó s’han buscat empreses interessades en acollir a les persones que 
s’han format en alguna de les dues especialitats formatives per a que puguin realitzar pràctiques 
no laborals; i que l’empresa NH Hoteles España, S.L. ha manifestat el seu interès en acollir a una 
persona que ha realitzat l’especialitat  de cambrer/a de pisos–auxiliar de neteja. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 4 de desembre de 2013, que s’incorpora a l’expedient, proposant la 
subscripció del referit conveni amb caràcter d’urgència atès que l’inici de les pràctiques està 
previst pel dia 9 de desembre d’enguany.  

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

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

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



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

 
RESOLC 

 
PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb el Servei 

d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya i l’empresa NH Hoteles España, S.L. amb 
CIF B58511882, per a la realització de pràctiques no laborals en entorn productiu en el marc del 
projecte innovador “Pla de competitivitat del sector turístic del Baix Llobregat: innovació i ocupació” 
(núm. d’expedient PIE-122-2012); de conformitat amb la minuta de conveni que s’incorpora a 
l’expedient i s’aprova simultàniament.  
 

SEGON.- Comunicar el present Decret a l’empresa NH Hoteles España, S.L. i al 
Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, perquè en tinguin coneixement i 
als efectes. 
 

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

 
k) Decret núm. 209/13, de 9 de desembre, relatiu a aprovar la subscripció d’un conveni 

de col·laboració amb el Servei d’Ocupació de Catalunya i l’empresa Sueño del 
Paladar, S.L., per a la realització de pràctiques no laborals en entorn productiu en el 
marc del projecte innovador Pla de competitivitat del sector turístic del Baix 
Llobregat: innovació  i ocupació. 

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

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

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

Vist que els projectes poden ser de dos tipus: 
- Projectes experimentals o projectes pilot que abordin la creació, el desenvolupament i la 

posada en marxa d’accions integrades que dinamitzin l’ocupació, l’activitat econòmica dels 
territoris i sectors productius i que responguin a una diagnosi i planificació prèvia. 

- Projectes consolidats en determinats sectors o territoris amb potencials efecte 
multiplicatiu, que aportin un valor afegit i que siguin susceptibles de ser transferits a altres 
entorns. 

 
Atès que els projectes s’hauran d’emmarcar dins dels següents programes, tot i 

que es prioritzaran els projectes que actuïn transversalment en els dos programes: 
- Innovació en els sectors i les empreses. 
- Innovació en l’ocupació. 

 



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

Vist que per Decret de Presidència núm. 113/2012, de 9 de novembre, es va 
aprovar la sol·licitud de la referida subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat 
de Catalunya per a la realització del projecte innovador “Pla de competitivitat del sector turístic del 
Baix Llobregat: innovació i ocupació”, que contempla dos projectes concrets, “Qualificació de 
persones aturades per a la mobilitat sectorial cap a l’activitat turística” i “Pla d’innovació integral del 
sector turístic”; i que per acord de la Junta de Govern de data 17 de desembre de 2012, entre 
d’altres, es va acceptar l’esmentada subvenció (núm. d’expedient: PIE-122-2012). 

 
Atès que dins del projecte concret “Qualificació de persones aturades per a la 

mobilitat sectorial cap a l’activitat turística” una de les accions que s’estan realitzant és l’acció 4. 
“Pla formatiu adaptat al sector turístic del Baix Llobregat”, que suposa la realització de cursos de 
formació per a millorar l’ocupabilitat de les persones aturades que participen i que les especialitats 
formatives que es realitzaran són les de cambrer/a de pisos–auxiliar de neteja i ajudant de 
cambrer/a. 
 

Atès que per a millorar i complementar la formació realitzada per les persones 
participants en els cursos s’ha considerat adient realitzar pràctiques no laborals en entorns 
productius i que per aquesta raó s’han buscat empreses interessades en acollir a les persones que 
s’han format en alguna de les dues especialitats formatives per a que puguin realitzar pràctiques 
no laborals; i que l’empresa Sueño del Paladar, S.L. ha manifestat el seu interès en acollir a dues 
persones que han realitzat l’especialitat d’ ajudant de cambrer/a. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 9 de desembre de 2013, que s’incorpora a l’expedient, proposant la 
subscripció del referit conveni amb caràcter d’urgència atès que l’inici de les pràctiques està 
previst pel dia 10 de desembre d’enguany.  

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

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

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

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

 
RESOLC 

 
PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb el Servei 

d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya i l’empresa Sueño del Paladar, S.L. amb 
CIF B65377798, per a la realització de pràctiques no laborals en entorn productiu en el marc del 
projecte innovador “Pla de competitivitat del sector turístic del Baix Llobregat: innovació i ocupació” 
(núm. d’expedient PIE-122-2012); de conformitat amb la minuta de conveni que s’incorpora a 
l’expedient i s’aprova simultàniament.  
 



SEGON.- Comunicar el present Decret a l’empresa Sueño del Paladar, S.L. i al 
Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, perquè en tinguin coneixement i 
als efectes. 
 

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

 
l) Decret núm. 210/13, de 9 de desembre, relatiu a aprovar la subscripció d’un conveni 

de col·laboració amb l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana amb la finalitat de 
promoure el Programa “Start-Up Catalonia, Xarxa d’Acceleradores de Catalunya”. 

 
“Vist que la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Empresa i 

Ocupació, té constituïda la xarxa d’acceleradores Start-Up Catalonia,  que té com objectiu posar 
en marxa un conjunt d’acceleradores que donin suport al creixement d’empreses innovadores, 
amb vocació internacional, i amb capacitat per créixer i crear nous llocs de treball. 
 

Atès que la xarxa d’acceleradores s’ha posat en funcionament per donar suport a 
les noves empreses catalanes que ja estan constituïdes i que tenen un projecte escalable amb 
capacitat per créixer i crear llocs de treball, i que aquest model d’acceleradora consisteix en donar 
suport a un màxim de 25 empreses per any, rebent un suport i assessorament tècnic que els hi 
permet una professionalització de les empreses participants i els seus equips, tot ajudant a les 
persones emprenedores que encapçalin aquestes empreses a ser bones directives.  
 

Atès que aquesta xarxa d’acceleradores actualment ja té en funcionament tres 
acceleradores ubicades al Tecno Campus de Mataró, a Esade Creapolis de Sant Cugat del Vallès 
i al Parc Científic de Girona; i que l’objectiu del Govern de la Generalitat de Catalunya és obrir una 
quarta acceleradora durant aquest any 2013 a la comarca del Baix Llobregat. 
 

Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat, conjuntament amb la Universitat 
Politècnica de Catalunya, van manifestar l’objectiu compartit de gestionar de manera conjunta 
l’Acceleradora Start-up de la comarca del Baix Llobregat.  
 

Vist que aquest Consell Comarcal garanteix en el territori del Baix Llobregat una 
concertació institucional i una suma d’actors, tant públics com privats, que poden aportar valor al 
projecte d’acceleració i generar sinèrgies de relació amb d’altres projectes similars que es realitzen 
a la comarca del Baix Llobregat al voltant del suport a l’emprenedoria i al teixit productiu de la 
comarca; i que la Universitat Politècnica de Catalunya aporta un valor afegit a la gestió d’aquest 
dispositiu al garantir una transferència de coneixement científic i tècnic al món empresarial, gràcies 
a l’activitat que realitza des de les seves diferents escoles universitàries i centres i grups de 
recerca que disposa. 
 

Atès que davant d’aquest interès manifestat pel Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana de la Generalitat de Catalunya ha decidit 
establir un marc de col·laboració amb aquesta entitat per a la promoció, difusió i suport al 
programa “Start-up Catalonia”, Xarxa d’Acceleradores del Pla de Govern 2013-2013. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 5 de desembre de 2013, que s’incorpora a l’expedient, proposant la 
subscripció del conveni de referència amb caràcter d’urgència atès que està previst realitzar l’acte 
de signatura del mateix el dia 13 de desembre d’enguany. 



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

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

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

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

 
RESOLC 

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

Suport a l’Empresa Catalana amb la finalitat de promoure el Programa “Start-Up Catalonia, Xarxa 
d’Acceleradores de Catalunya”, i concretament, la de l’àmbit d’actuació del Baix Llobregat; de 
conformitat amb la minuta de conveni que s’annexa i s’aprova simultàniament.  

 
SEGON.- Comunicar el present Decret a l’Agència de Suport a l’Empresa 

Catalana, perquè en tingui coneixement i als efectes. 
 
  TERCER.- Ratificar el present Decret en la propera sessió de la Junta de Govern i 
del Ple que se celebrin.” 
 

m) Decret núm. 211/13, de 9 de desembre, relatiu a aprovar la subscripció d’un conveni 
de col·laboració amb el Servei d’Ocupació de Catalunya i l’empresa Gerard 
Corporation, S.A, per a  la realització de pràctiques no laborals en entorn productiu 
en el marc del projecte innovador Pla de competitivitat del sector turístic del Baix 
Llobregat: innovació i ocupació. 

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

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

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

Vist que els projectes poden ser de dos tipus: 
- Projectes experimentals o projectes pilot que abordin la creació, el desenvolupament i la 

posada en marxa d’accions integrades que dinamitzin l’ocupació, l’activitat econòmica dels 
territoris i sectors productius i que responguin a una diagnosi i planificació prèvia. 

- Projectes consolidats en determinats sectors o territoris amb potencials efecte 
multiplicatiu, que aportin un valor afegit i que siguin susceptibles de ser transferits a altres 
entorns. 



 
Atès que els projectes s’hauran d’emmarcar dins dels següents programes, tot i 

que es prioritzaran els projectes que actuïn transversalment en els dos programes: 
- Innovació en els sectors i les empreses. 
- Innovació en l’ocupació. 

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

d’altres, els ajuntaments, els consell comarcals i les entitats dependents o vinculades a aquestos, i 
les institucions i entitats sense ànim de lucre que acreditin tenir experiència en la realització de 
projectes ocupacionals i/o de promoció econòmica del territori. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 113/2012, de 9 de novembre, es va 
aprovar la sol·licitud de la referida subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat 
de Catalunya per a la realització del projecte innovador “Pla de competitivitat del sector turístic del 
Baix Llobregat: innovació i ocupació”, que contempla dos projectes concrets, “Qualificació de 
persones aturades per a la mobilitat sectorial cap a l’activitat turística” i “Pla d’innovació integral del 
sector turístic”; i que per acord de la Junta de Govern de data 17 de desembre de 2012, entre 
d’altres, es va acceptar l’esmentada subvenció (núm. d’expedient: PIE-122-2012). 

 
Atès que dins del projecte concret “Qualificació de persones aturades per a la 

mobilitat sectorial cap a l’activitat turística” una de les accions que s’estan realitzant és l’acció 4. 
“Pla formatiu adaptat al sector turístic del Baix Llobregat”, que suposa la realització de cursos de 
formació per a millorar l’ocupabilitat de les persones aturades que participen i que les especialitats 
formatives que es realitzaran són les de cambrer/a de pisos–auxiliar de neteja i ajudant de 
cambrer/a. 
 

Atès que per a millorar i complementar la formació realitzada per les persones 
participants en els cursos s’ha considerat adient realitzar pràctiques no laborals en entorns 
productius i que per aquesta raó s’han buscat empreses interessades en acollir a les persones que 
s’han format en alguna de les dues especialitats formatives per a que puguin realitzar pràctiques 
no laborals; i que l’empresa Gerard Corporation, S.A. ha manifestat el seu interès en acollir a sis 
persones que han realitzat les especialitats de cambrer/a de pisos–auxiliar de neteja i d’ ajudant 
de cambrer/a. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 9 de desembre de 2013, que s’incorpora a l’expedient, proposant la 
subscripció del referit conveni amb caràcter d’urgència atès que l’inici de les pràctiques està 
previst pel dia 10 de desembre d’enguany.  

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

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

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

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



 
RESOLC 

 
PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb el Servei 

d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya i l’empresa Gerard Corporation, S.A. amb 
CIF A43067172, per a la realització de pràctiques no laborals en entorn productiu en el marc del 
projecte innovador “Pla de competitivitat del sector turístic del Baix Llobregat: innovació i ocupació” 
(núm. d’expedient PIE-122-2012); de conformitat amb la minuta de conveni que s’incorpora a 
l’expedient i s’aprova simultàniament.  
 

SEGON.- Comunicar el present Decret a l’empresa Gerard Corporation, S.A. i al 
Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, perquè en tinguin coneixement i 
als efectes. 
 

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

n) Decret núm. 212/13, de 9 de desembre, relatiu a aprovar la subscripció d’un conveni 
de col·laboració amb el Servei d’Ocupació de Catalunya i l’empresa Rancho Hotel, 
S.A., per a  la realització de pràctiques no laborals en entorn productiu en el marc 
del projecte innovador Pla de competitivitat del sector turístic del Baix Llobregat: 
innovació i ocupació.  

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

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

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

Vist que els projectes poden ser de dos tipus: 
- Projectes experimentals o projectes pilot que abordin la creació, el desenvolupament i la 

posada en marxa d’accions integrades que dinamitzin l’ocupació, l’activitat econòmica dels 
territoris i sectors productius i que responguin a una diagnosi i planificació prèvia. 

- Projectes consolidats en determinats sectors o territoris amb potencials efecte 
multiplicatiu, que aportin un valor afegit i que siguin susceptibles de ser transferits a altres 
entorns. 

 
Atès que els projectes s’hauran d’emmarcar dins dels següents programes, tot i 

que es prioritzaran els projectes que actuïn transversalment en els dos programes: 
- Innovació en els sectors i les empreses. 
- Innovació en l’ocupació. 

 
 
 
 



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

Vist que per Decret de Presidència núm. 113/2012, de 9 de novembre, es va 
aprovar la sol·licitud de la referida subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat 
de Catalunya per a la realització del projecte innovador “Pla de competitivitat del sector turístic del 
Baix Llobregat: innovació i ocupació”, que contempla dos projectes concrets, “Qualificació de 
persones aturades per a la mobilitat sectorial cap a l’activitat turística” i “Pla d’innovació integral del 
sector turístic”; i que per acord de la Junta de Govern de data 17 de desembre de 2012, entre 
d’altres, es va acceptar l’esmentada subvenció (núm. d’expedient: PIE-122-2012). 

 
Atès que dins del projecte concret “Qualificació de persones aturades per a la 

mobilitat sectorial cap a l’activitat turística” una de les accions que s’estan realitzant és l’acció 4. 
“Pla formatiu adaptat al sector turístic del Baix Llobregat”, que suposa la realització de cursos de 
formació per a millorar l’ocupabilitat de les persones aturades que participen i que les especialitats 
formatives que es realitzaran són les de cambrer/a de pisos–auxiliar de neteja i ajudant de 
cambrer/a. 
 

Atès que per a millorar i complementar la formació realitzada per les persones 
participants en els cursos s’ha considerat adient realitzar pràctiques no laborals en entorns 
productius i que per aquesta raó s’han buscat empreses interessades en acollir a les persones que 
s’han format en alguna de les dues especialitats formatives per a que puguin realitzar pràctiques 
no laborals; i que l’empresa Rancho Hotel, S.A. ha manifestat el seu interès en acollir a tres 
persones que han realitzat l’especialitat de cambrer/a de pisos–auxiliar de neteja. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 9 de desembre de 2013, que s’incorpora a l’expedient, proposant la 
subscripció del referit conveni amb caràcter d’urgència atès que l’inici de les pràctiques està 
previst pel dia 10 de desembre d’enguany.  

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

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

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

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

RESOLC 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb el Servei 
d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya i l’empresa Rancho Hotel, S.A. amb CIF 
A08193732, per a la realització de pràctiques no laborals en entorn productiu en el marc del 
projecte innovador “Pla de competitivitat del sector turístic del Baix Llobregat: innovació i ocupació” 
(núm. d’expedient PIE-122-2012); de conformitat amb la minuta de conveni que s’incorpora a 
l’expedient i s’aprova simultàniament.  



 
SEGON.- Comunicar el present Decret a l’empresa Rancho Hotel, S.A. i al Servei 

d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, perquè en tinguin coneixement i als 
efectes. 
 

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

 
o) Decret núm. 213/13, de 9 de desembre, relatiu a aprovar la subscripció d’un conveni 

de col·laboració amb el Servei d’Ocupació de Catalunya i l’empresa Turistvictor, 
S.L. per a  la realització de pràctiques no laborals en entorn productiu en el marc del 
projecte innovador Pla de competitivitat del sector turístic del Baix Llobregat: 
innovació i ocupació. 

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

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

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

Vist que els projectes poden ser de dos tipus: 
- Projectes experimentals o projectes pilot que abordin la creació, el desenvolupament i la 

posada en marxa d’accions integrades que dinamitzin l’ocupació, l’activitat econòmica dels 
territoris i sectors productius i que responguin a una diagnosi i planificació prèvia. 

- Projectes consolidats en determinats sectors o territoris amb potencials efecte 
multiplicatiu, que aportin un valor afegit i que siguin susceptibles de ser transferits a altres 
entorns. 

 
Atès que els projectes s’hauran d’emmarcar dins dels següents programes, tot i 

que es prioritzaran els projectes que actuïn transversalment en els dos programes: 
- Innovació en els sectors i les empreses. 
- Innovació en l’ocupació. 

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

d’altres, els ajuntaments, els consell comarcals i les entitats dependents o vinculades a aquestos, i 
les institucions i entitats sense ànim de lucre que acreditin tenir experiència en la realització de 
projectes ocupacionals i/o de promoció econòmica del territori. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 113/2012, de 9 de novembre, es va 
aprovar la sol·licitud de la referida subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat 
de Catalunya per a la realització del projecte innovador “Pla de competitivitat del sector turístic del 
Baix Llobregat: innovació i ocupació”, que contempla dos projectes concrets, “Qualificació de 
persones aturades per a la mobilitat sectorial cap a l’activitat turística” i “Pla d’innovació integral del 
sector turístic”; i que per acord de la Junta de Govern de data 17 de desembre de 2012, entre 
d’altres, es va acceptar l’esmentada subvenció (núm. d’expedient: PIE-122-2012). 



 
Atès que dins del projecte concret “Qualificació de persones aturades per a la 

mobilitat sectorial cap a l’activitat turística” una de les accions que s’estan realitzant és l’acció 4. 
“Pla formatiu adaptat al sector turístic del Baix Llobregat”, que suposa la realització de cursos de 
formació per a millorar l’ocupabilitat de les persones aturades que participen i que les especialitats 
formatives que es realitzaran són les de cambrer/a de pisos–auxiliar de neteja i ajudant de 
cambrer/a. 
 

Atès que per a millorar i complementar la formació realitzada per les persones 
participants en els cursos s’ha considerat adient realitzar pràctiques no laborals en entorns 
productius i que per aquesta raó s’han buscat empreses interessades en acollir a les persones que 
s’han format en alguna de les dues especialitats formatives per a que puguin realitzar pràctiques 
no laborals; i que l’empresa Turistvictor, S.L. ha manifestat el seu interès en acollir a una persona 
que ha realitzat l’especialitat de cambrer/a de pisos–auxiliar de neteja. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 9 de desembre de 2013, que s’incorpora a l’expedient, proposant la 
subscripció del referit conveni amb caràcter d’urgència atès que l’inici de les pràctiques està 
previst pel dia 10 de desembre d’enguany.  

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

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

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

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

 
RESOLC 

 
PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb el Servei 

d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya i l’empresa Turistvictor, S.L. amb CIF 
B61832069, per a la realització de pràctiques no laborals en entorn productiu en el marc del 
projecte innovador “Pla de competitivitat del sector turístic del Baix Llobregat: innovació i ocupació” 
(núm. d’expedient PIE-122-2012); de conformitat amb la minuta de conveni que s’incorpora a 
l’expedient i s’aprova simultàniament.  
 

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

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

 
 

 



p) Decret núm. 214/13, de 9 de desembre, relatiu a aprovar la subscripció d’un conveni 
de col·laboració amb el Servei d’Ocupació de Catalunya i l’empresa Nubersol 
Ibérica, S.L., per a  la realització de pràctiques no laborals en entorn productiu en el 
marc del projecte innovador  Pla de competitivitat del sector turístic del Baix 
Llobregat: innovació i ocupació.  

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

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

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

Vist que els projectes poden ser de dos tipus: 
- Projectes experimentals o projectes pilot que abordin la creació, el desenvolupament i la 

posada en marxa d’accions integrades que dinamitzin l’ocupació, l’activitat econòmica dels 
territoris i sectors productius i que responguin a una diagnosi i planificació prèvia. 

- Projectes consolidats en determinats sectors o territoris amb potencials efecte 
multiplicatiu, que aportin un valor afegit i que siguin susceptibles de ser transferits a altres 
entorns. 

 
Atès que els projectes s’hauran d’emmarcar dins dels següents programes, tot i 

que es prioritzaran els projectes que actuïn transversalment en els dos programes: 
- Innovació en els sectors i les empreses. 
- Innovació en l’ocupació. 

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

d’altres, els ajuntaments, els consell comarcals i les entitats dependents o vinculades a aquestos, i 
les institucions i entitats sense ànim de lucre que acreditin tenir experiència en la realització de 
projectes ocupacionals i/o de promoció econòmica del territori. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 113/2012, de 9 de novembre, es va 
aprovar la sol·licitud de la referida subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat 
de Catalunya per a la realització del projecte innovador “Pla de competitivitat del sector turístic del 
Baix Llobregat: innovació i ocupació”, que contempla dos projectes concrets, “Qualificació de 
persones aturades per a la mobilitat sectorial cap a l’activitat turística” i “Pla d’innovació integral del 
sector turístic”; i que per acord de la Junta de Govern de data 17 de desembre de 2012, entre 
d’altres, es va acceptar l’esmentada subvenció (núm. d’expedient: PIE-122-2012). 

 
Atès que dins del projecte concret “Qualificació de persones aturades per a la 

mobilitat sectorial cap a l’activitat turística” una de les accions que s’estan realitzant és l’acció 4. 
“Pla formatiu adaptat al sector turístic del Baix Llobregat”, que suposa la realització de cursos de 
formació per a millorar l’ocupabilitat de les persones aturades que participen i que les especialitats 
formatives que es realitzaran són les de cambrer/a de pisos–auxiliar de neteja i ajudant de 
cambrer/a. 
 



Atès que per a millorar i complementar la formació realitzada per les persones 
participants en els cursos s’ha considerat adient realitzar pràctiques no laborals en entorns 
productius i que per aquesta raó s’han buscat empreses interessades en acollir a les persones que 
s’han format en alguna de les dues especialitats formatives per a que puguin realitzar pràctiques 
no laborals; i que l’empresa Nubersol Ibérica, S.L. ha manifestat el seu interès en acollir a tres 
persones que han realitzat l’especialitat d’ ajudant de cambrer/a. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 9 de desembre de 2013, que s’incorpora a l’expedient, proposant la 
subscripció del referit conveni amb caràcter d’urgència atès que l’inici de les pràctiques està 
previst pel dia 10 de desembre d’enguany.  

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

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

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

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

 
RESOLC 

 
PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb el Servei 

d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya i l’empresa Nubersol Ibérica, S.L. amb 
CIF B65411423, per a la realització de pràctiques no laborals en entorn productiu en el marc del 
projecte innovador “Pla de competitivitat del sector turístic del Baix Llobregat: innovació i ocupació” 
(núm. d’expedient PIE-122-2012); de conformitat amb la minuta de conveni que s’incorpora a 
l’expedient i s’aprova simultàniament.  
 

SEGON.- Comunicar el present Decret a l’empresa Nubersol Ibérica, S.L. i al 
Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, perquè en tinguin coneixement i 
als efectes. 
 

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

q) Decret núm. 217/13, de 10 de desembre, relatiu a aprovar la subscripció de sengles 
convenis de col·laboració amb diferents Ajuntaments, en el marc dels programes 
mixt treball i formació adreçat a persones aturades promogut pel Servei d’Ocupació 
de Catalunya. 

 

“Vist que per Decret de Presidència núm. 147/2013, de 25 de setembre, es va 
aprovar la sol·licitud de subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de 
Catalunya per un import de 257.759,94€ per als projectes que tot seguit es relacionen i d’acord 
amb la següent distribució per accions, dins la convocatòria per a la concessió de subvencions per 
a la realització del Programa mixt Treball i Formació adreçat a persones aturades, prioritàriament 
de 30 anys o més, que hagin exhaurit la prestació per desocupació i/o subsidi, aprovada per 
l’Ordre EMO/210/2013, de 2 de setembre: 



 
· Experiència laboral (Bloc 1):  

- Subvenció sol·licitada: 229.060,56€ 
- Nombre de contractacions: 29 

· Formació (Bloc 2): 
- Subvenció sol·licitada: 13.050,00€ 
- Nombre de persones beneficiàries de les accions formatives: 29 

· Coordinació i prospecció d’empreses (Bloc 3): 
- Subvenció sol·licitada: 15.649,38€ 
- Persones a contractar: 1 

 
Vist que per Decret de Presidència núm. 205/2013, de 4 de desembre, es va 

acceptar la subvenció de referència per un import total de 224.365,38€ d’acord amb el que es 
detalla: 

 
- Bloc 1. Experiència laboral. 25 contractes: 197.466,00€ 
- Bloc 2. Formació (25 contractes): 11.250,00€ 
- Bloc 3. Coordinació i prospecció d’empreses. 1 contracte: 15.649,38€ 

 
Atès que el Consell Comarcal del Baix Llobregat, per tal de regular la 

col·laboració amb els ajuntaments participants i fixar les obligacions de les diferents parts, ha de 
subscriure un conveni de col·laboració amb cadascun dels ajuntaments, on també s’establiran les 
despeses que contempla el projecte que no són subvencionables pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya, i que assumiran cadascun dels ajuntaments participants. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 4 de desembre de 2013, que s’incorpora a l’expedient, proposant la 
subscripció dels convenis de referència amb caràcter d’urgència per tal de poder donar inici al 
procés de selecció de les persones a contractar, tant del Bloc 1, però sobretot del Bloc 3, que han 
d’iniciar la seva feina abans del dia 16 de desembre d’enguany. 

 
Vist que no hi ha previst sessió prèvia de la Junta de Govern i que és necessari, 

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

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

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

RESOLC 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció de sengles convenis de col·laboració amb els 
Ajuntaments de Corbera de Llobregat, Pallejà, Sant Just Desvern, Cervelló, Sant Esteve 
Sesrovires, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat, el Papiol, Collbató, Begues, Sant 
Climent de Llobregat, la Palma de Cervelló i Castellví de Rosanes, en el marc dels programes mixt 
treball i formació adreçat a persones aturades promogut pel Servei d’Ocupació de Catalunya; de 
conformitat amb la minuta de convenis que s’annexen i s’aproven simultàniament.  



 
SEGON.- Comunicar el present Decret als ajuntaments participants, perquè en 

tinguin coneixement i als efectes. 
 
  TERCER.- Ratificar el 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 21 d’octubre 
 

a) Aprovar la pròrroga i actualització per l’any 2013 dels convenis subscrits amb els 
ajuntaments de la comarca, reguladors del finançament dels Equips d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència. 

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

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

Vist que en sessió plenària del dia 26 de febrer de 2007 es va aprovar 
definitivament la constitució del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat com 
a organisme autònom local de caràcter administratiu creat pel Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, amb personalitat jurídica pública pròpia i patrimoni independent, per tal de gestionar els 
serveis de Transport Adaptat per a persones amb mobilitat reduïda, els Equips d’Atenció a la 
Infància i Adolescència, i el Programa d’Atenció Primària. 

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

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

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

Infància i Adolescència donen a la població dels diferents municipis, així com compensar les 
despeses produïdes per la seva gestió, és necessari prorrogar i actualitzar els corresponents 
convenis de col·laboració per al present exercici 2013 entre el Consell Comarcal i els diferents 
municipis del territori, que regulen el finançament de les despeses generades per la contractació i 
el funcionament dels Equips d’Atenció a la Infància i Adolescència del Baix Llobregat, i que no són 
imputables al Contracte Programa 2012-2015 del Departament de Benestar Social i Família de la 
Generalitat de Catalunya.  
 
  Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals en data 4 d’octubre 
de 2013, que s’incorpora a l’expedient. 

 



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

 
ACORDS 

 
  PRIMER.- Aprovar, per a l’exercici 2013, l’Annex de pròrroga al conveni de 
col·laboració regulador del finançament de l’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència I (EAIA I) 
del Baix Llobregat, subscrit entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i els ajuntaments de 
Cornellà de Llobregat i Sant Just Desvern, d’acord amb la minuta de pròrroga del conveni que 
s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament. 
 

SEGON.- Aprovar, per a l’exercici 2013, l’Annex de pròrroga al conveni de 
col·laboració regulador del finançament de l’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència II (EAIA II) 
del Baix Llobregat, subscrit entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i els ajuntaments de 
Viladecans, Castelldefels, Sant Climent de Llobregat i Begues, d’acord amb la minuta de pròrroga 
del conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament. 
 

TERCER.- Aprovar, per a l’exercici 2013, l’Annex de pròrroga al conveni de 
col·laboració regulador del finançament de l’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència III (EAIA 
III) del Baix Llobregat, subscrit entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i els ajuntaments de 
Sant Boi de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, Vallirana, Cervelló, Santa Coloma de Cervelló i 
Torrelles de Llobregat, d’acord amb la minuta de pròrroga del conveni que s’incorpora a l’expedient 
i s’aprova simultàniament. 

 
QUART.- Aprovar, per a l’exercici 2013, l’Annex de pròrroga al conveni de 

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

 
CINQUÈ.- Aprovar, per a l’exercici 2013, l’Annex de pròrroga al conveni de 

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

SISÈ.- Aprovar, per a l’exercici 2013, l’Annex de pròrroga al conveni de 
col·laboració regulador del finançament de l’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència VI (EAIA 
VI) del Baix Llobregat, subscrit entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i els ajuntaments del 
Prat de Llobregat i Gavà, d’acord amb la minuta de pròrroga del conveni que s’incorpora a 
l’expedient i s’aprova simultàniament. 
 



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

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

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

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

b) Aprovar l’actualització del contracte de servei de vigilància privada sense armes al 
recinte del Parc Torreblanca subscrit amb l’empresa Gebisa Seguridad SA. 

 
“Vist que per acord de Junta de Govern de 18 d’abril de 2011 es va aprovar l’inici 

de l’expedient per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert de conformitat amb l’article 122 de 
la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, del contracte del servei de 
vigilància privada del Parc de Torreblanca, per preus unitaris de 14,23 €/hora sense IVA, per a la 
primera anualitat del contracte i de 14,66 €/hora sense IVA, per a la segona anualitat del contracte; 
així com el Plec de clàusules econòmiques i administratives particulars, i el Plec de prescripcions 
tècniques particulars, reguladors d’aquest contracte; i que per Decret de Presidència núm. 
159/2011, de 5 d’agost, es va aprovar adjudicar a l’empresa Gebisa Seguridad, S.A. el referit 
contracte per un import, per preus unitaris de 12,29 €/hora sense IVA, per a la primera anualitat del 
contracte i de 12,80 €/hora sense IVA, per a la segona anualitat del contracte, el que suposa un 
import total per les dos anualitats del contracte de 75.308,64€ sense IVA, 13.555,55€ d’IVA i 
88.864,19€ IVA inclòs. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 148/2013, de 25 de setembre, es va 
aprovar la pròrroga del referit contracte per 1 (un) any, amb efectes retroactius del dia 13/09/2013 i 
fins al dia 12/09/2014. 

 
Atès que el Plec de clàusules administratives particulars de la referida licitació 

estableix que no es revisarà el preu de la contracta durant els dos anys inicials i que en el cas de 
fer-se efectiva cadascuna de les pròrrogues es revisaria el preu aplicant un increment del 85% de 
l'IPC de Catalunya dels dotze mesos immediatament anteriors a la pròrroga. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador Serveis Tècnics d’aquesta entitat en data 14 
d’octubre de 2013, que s’incorpora a l’expedient, proposant la revisió del preu de la contracta de 
referència atès que ja han transcorregut els dos primers anys. 

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

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

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

següents 
 
 



ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar l’actualització del contracte subscrit amb l’empresa Gebisa 
Seguridad, S.A., amb CIF A-96297254, per a la prestació del servei de vigilància privada del Parc 
de Torreblanca, d’acord amb el que estableix el Plec de clàusules econòmiques i administratives 
regulador del contracte de referència, en el sentit de que el preu aplicable durant el període 
13/09/13 – 12/09/14 sigui de 12,85 €/hora sense IVA. 
 

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

TERCER.- Comunicar el present acord a l’empresa Gebisa Seguridad, S.A., 
perquè en tingui coneixement i als efectes. 
 

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

c) Aprovar l’actualització del contracte de servei de recollida selectiva de vidre a la 
zona nord i oest de la comarca subscrit amb l’empresa Nordvert SL. 

 
"Vist que per acord de la Junta de Govern de data 4 de juny de 2012 es va 

aprovar l’inici de l’expedient per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert, del contracte de 
serveis de recollida selectiva del vidre en la via pública i en generadors singulars en les zones 
Nord i Oest de la comarca del Baix Llobregat, amb el següent preu de licitació: preu unitari que 
s’estableix en 0,040939 €/Kg sense IVA de vidre recollit, transportat i dipositat a la planta de 
reciclatge de l’empresa Daniel Rosas, S.A. al Prat de Llobregat o (en cas excepcional) a la planta 
de l’empresa Santos Jorge, S.A. a Mollet del Vallès; així com el Plec de clàusules econòmiques i 
administratives particulars, i el Plec de prescripcions tècniques particulars, reguladors d’aquest 
contracte; i que per Decret de Presidència núm. 86/2012, de 30 de juliol, es va aprovar adjudicar a 
l’empresa NORDVERT, S.L. el referit contracte per un preu unitari per import de 0,0344250€, 
sense IVA, de vidre recollit, transportat i dipositat a la planta de tractament de l’empresa Daniel 
Rosas, S.A. al Prat de Llobregat o (en cas excepcional) a la planta de l’empresa Santos Jorge, 
S.A. a Mollet del Vallès; el que suposa un import màxim per a la primera anualitat, sense IVA, de 
30.704,28€ (trenta mil set-cents quatre euros amb vint-i-vuit cèntims d’euro). El percentatge d’IVA 
d’aplicació serà el que estigui vigent en cada moment. 
 

Vist que el contracte de referència tindrà una durada inicial de 2 anys a comptar 
des de la data d’inici del servei que haurà de ser de l’1/10/12, podent-se prorrogar 1 cop mitjançant 
una pròrroga com a màxim d'1 any per acord de l’òrgan de contractació; amb una durada màxima 
del contracte, pròrroga inclosa, de 3 anys com a màxim. 

 
Atès que el Plec de clàusules administratives particulars de la referida licitació 

estableix que un cop finalitzada la primera anualitat del contracte els preus es revisaran anualment 
de conformitat amb el 85% de l’IPC nacional que publica l'Institut Nacional d'Estadística (INE) en la 
seva pàgina web (http://www.ine.es/varipc/index.do) del període d’1 any immediatament anterior. 

 
Vist l’informe emès pel Coordinador Serveis Tècnics d’aquesta entitat en data 15 

d’octubre de 2013, que s’incorpora a l’expedient, proposant la revisió dels preus del contracte de 
referència, amb efectes des de l’01/10/13, atès que ja ha transcorregut la seva primera anualitat. 



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

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

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

següents 
ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar l’actualització del contracte subscrit amb l’empresa 

NORDVERT, S.L., amb CIF B43540285, de serveis de recollida selectiva del vidre en la via 
pública i en generadors singulars en les zones Nord i Oest de la comarca del Baix Llobregat, 
d’acord amb el que estableix el Plec de clàusules econòmiques i administratives regulador del 
contracte de referència, en el sentit de que el preu aplicable a la recollida selectiva de vidre sigui 
0,034513 €/Kg amb efectes durant el període 01/10/13 – 30/09/14, d’acord amb el que es detalla: 
 
Concepte €/Kg sense IVA inicials % de 

revisió  
€/Kg revisat 

Preu recollida selectiva de vidre vigent 01/10/13-
30/09/14 

0,034425 0,255 0,034513 

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

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

TERCER.- Comunicar el present acord a l’empresa NORDVERT, S.L., perquè en 
tingui coneixement i als efectes. 
 

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

d) Aprovar l’inici del procediment d’inspecció biennal de la instal·lació juvenil Alberg 
de Joventut Cal Ganxo de Castelldefels. 

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

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

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



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

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

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

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

 
Atès que la última visita d’inspecció de l’alberg de joventut Cal Ganxo del municipi 

de Castelldefels es va realitzar el dia 4 de novembre de 2011, i que s’aproxima la data de 
realització de la següent, segons consta a l’expedient. 

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

per la Coordinadora del Departament de Joventut en data 4 d’octubre de 2013, que s’adjunta a 
l’expedient. 

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

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar l’inici de l’expedient per al procediment d’inspecció biennal de 
la instal·lació alberg de joventut Cal Ganxo, del municipi de Castelldefels, per tal de requerir al 
titular la documentació i verificar que l’instal·lació compleix amb tots els requisits pertinents per a la 
realització de l’activitat; en el marc del Reglament d’instal·lacions destinades a activitats amb 
infants i joves, aprovat pel Decret 140/2003, de 10 de juny.  
 

SEGON.- Facultar a la Presidència d’aquesta entitat per a la signatura dels 
documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 
  TERCER.- Notificar el present acord a l’alberg de joventut Cal Ganxo, perquè en 
tingui coneixement i als efectes. 



 
QUART.- Facultar al President d’aquesta entitat per tancar el referit expedient un 

cop s’hagi verificat que l’esmentada instal·lació compleix els requisits pertinents per al realització 
de l’activitat. 
 
  CINQUÈ- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri.” 
 

e) Aprovar la sol·licitud conjunta amb la Universitat Politècnica de Catalunya al 
Govern de la Generalitat de Catalunya per assumir les tasques de gestió i 
funcionament de l’acceleradora que s’ha d’ubicar a la comarca del Baix Llobregat i 
que formarà part de la Xarxa d’acceleradores Start-up Catalonia.  

 
“Vist que la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Empresa i 

Ocupació, té constituïda la xarxa d’acceleradores Start-Up Catalonia,  que té com objectiu posar 
en marxa un conjunt d’acceleradores que donin suport al creixement d’empreses innovadores, 
amb vocació internacional, i amb capacitat per créixer i crear nous llocs de treball. 
 

Atès que la xarxa d’acceleradores Start-Up s’ha posat en funcionament per donar 
suport a les noves empreses catalanes que ja estan constituïdes i que tenen un projecte escalable 
amb capacitat per créixer i crear llocs de treball; i que aquest model d’acceleradora consisteix en 
donar suport a un màxim de 25 empreses per any, rebent un suport i assessorament tècnic que 
els hi permet una professionalització de les empreses participants i els seus equips, tot ajudant a 
les persones emprenedores que encapçalin aquestes empreses a ser bones directives.  

 
Atès que les acceleradores Start-up fomenten l’adquisició de contactes, trobades 

de networking i proporciona l’acompanyament individualitzat de 72 hores d’un tutor que 
acompanyarà a les empreses en les primeres etapes de creixement i també d’accés a una xarxa 
de mentors; i, a més, busquen aconseguir que les empreses participants captin inversió privada i 
que totes les empreses que participin avancin en el seu pla d’internacionalització. 
 

Vist que aquesta xarxa d’acceleradores actualment ja té en funcionament tres 
acceleradores ubicades al Tecno Campus de Mataró, a Esade Creapolis de Sant Cugat del Vallès 
i al Parc Científic de Girona, i que l’objectiu del Govern de la Generalitat de Catalunya és obrir una 
quarta durant aquest any 2013 a la comarca del Baix Llobregat, tal i com va explicar públicament 
el Sr. Pere Torres, Secretari d’Empresa i Competitivitat de la Generalitat de Catalunya, en la 
darrera assemblea general d’INNOBAIX celebrada el passat 26 de juny de 2013. A més, aquesta 
xarxa estarà formada per un total de vuit centres, un cop es posin en funcionament quatre més 
durant l’any 2014, que s’ubicaran a Barcelona, Tarragona, Lleida i Catalunya Central. 
 

Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat i la Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC) tenen l’objectiu de gestionar de manera conjunta l’Acceleradora Start-up de la 
Comarca del Baix Llobregat, i que ambdues entitats tenen una dilatada trajectòria en la gestió de 
projectes i serveis en l’àmbit del desenvolupament econòmic local, tant de manera individual com 
de manera conjunta; i que aquesta experiència les situa com entitats que poden assegurar una 
gestió més eficient d’aquest recurs i garantir un major impacte territorial a l’hora de posar en marxa 
aquesta nova acceleradora a la comarca del Baix Llobregat. 
 

Vist que un exemple d’aquest treball conjunt dins d’aquest àmbit ha estat la 
preparació i definició d’una candidatura conjunta per acollir una Centre d’Incubació d’Empreses de 
l’Agència Espacial Europea (ESA BIC), que en breu tindrà l’aprovació definitiva per part de l’ESA i 
estarà ubicada al Parc Mediterrani de la Tecnologia. 



 
Atès que aquest Consell Comarcal garanteix en el territori del Baix Llobregat una 

concertació institucional i una suma d’actors, tant públics com privats, que poden aportar valor al 
projecte d’acceleració i generar sinèrgies de relació amb d’altres projectes similars que es realitzen 
a la comarca del Baix Llobregat al voltant del suport a l’emprenedoria i al teixit productiu de la 
comarca. 
 

Vist que la Universitat Politècnica de Catalunya aporta un valor afegit a la gestió 
d’aquest dispositiu al garantir una transferència de coneixement científic i tècnic al món 
empresarial, gràcies a l’activitat que realitza des de les seves diferents escoles universitàries i 
centres i grups de recerca que disposa. 
 

Atès que el model de gestió conjunt entre aquest Consell Comarcal i la Universitat 
Politècnica de Catalunya que es planteja en aquesta sol·licitud per a l’acceleradora Start-up 
permetrà un treball en xarxa entre els diferents actors que a la comarca del Baix Llobregat 
desenvolupen un paper actiu en el desenvolupament econòmic local i en la promoció i suport al 
teixit productiu local. 
 

Atès que aquesta xarxa de treball conjunt i cooperatiu està integrada per actors 
rellevants dins del suport a la teixit productiu a la comarca, com són el conjunt d’ajuntaments de la 
comarca, l’associació INNOBAIX, els principals agents socials i econòmics de la comarca, a més 
de la pròpia UPC i del Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
 

Atès que aquesta nova iniciativa es relaciona i es vincula amb d’altres projectes 
dins d’aquest àmbit, com poden ser els que presta l’associació Innobaix al voltant de 
l’emprenedoria corporativa, el foment de la innovació i el suport a l’emprenedoria social; i com 
també amb les serveis d’emprenedoria i suport a les empreses de la comarca que presten els 
diferents ajuntaments de la comarca, o la futura Incubadora de l’Agència Espacial Europea. 
 

Vist que el model de gestió que es sol·licita per aquesta Acceleradora Start-up de 
manera conjunta entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i la Universitat Politècnica de 
Catalunya és la que millor pot garantir una coordinació màxima entre els diferents recursos que es 
destinen a la comarca al suport al creixement d’empreses innovadores del territori, i permetrà 
interrelacionar i coordinar els diferents projectes que es realitzen al territori en aquest àmbit, 
assegurant una major eficiència dels recursos que es destinen, assegurar els màxims esforços de 
totes les entitats implicades en el suport a les empreses i a la seva dinamització. 
  

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 21 d’octubre de 2013, que s’incorpora a l’expedient. 
 

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

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



ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la sol·licitud conjunta entre el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat i la Universitat Politècnica de Catalunya al Govern de la Generalitat de Catalunya per 
assumir les tasques de gestió i funcionament de l’acceleradora que s’ha d’ubicar a la comarca del 
Baix Llobregat i que formarà part de la Xarxa d’acceleradores Start-up Catalonia.  
 
Aquesta sol·licitud la realitzen conjuntament el Consell Comarcal del Baix Llobregat i la Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC), que assumiran conjuntament les tasques de gestió de 
l’acceleradora del Baix Llobregat. 
 

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

 
TERCER.- Comunicar el present acord al Departament d’Empresa i Ocupació de 

la Generalitat de Catalunya, adjuntant la documentació necessària als efectes de formalitzar 
l’esmentada sol·licitud, i a la Universitat Politècnica de Catalunya, perquè en tinguin coneixement i 
als efectes. 
 

QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri per a la seva ratificació.” 
 
Sessió del 4 de novembre 
 

f) Aprovar la pròrroga per l’any 2014 del conveni subscrit amb el Consell Esportiu del 
Baix Llobregat, de col·laboració en el desenvolupament de les seves activitats. 

 
“Atès que el Consell Comarcal del Baix Llobregat té entre els seus objectius donar 

a conèixer i promoure entre els ciutadans i ciutadanes les activitats que s’impulsin des de l’àmbit 
municipal, especialment les activitats amb abast supramunicipal. 
 

Atès que el Consell Esportiu del Baix Llobregat és una entitat sense afany de 
lucre i d’existència obligatòria, creada pel Decret 267/1990, de 8 d’octubre, de regulació dels 
Consells Esportius, que té entre els seus objectius principals impulsar la creació de les condicions 
i les estructures necessàries per posar l’esport escolar al servei i abast dels ciutadans i ciutadanes 
de la comarca, que entén la pràctica esportiva com un mitjà per al desenvolupament social, cívic, 
cultural i educatiu de les persones i la societat, i que té la voluntat de col·laborar amb els ens 
municipals i supramunicipals. 
 

Vist que per acord de la Junta de Govern de data 7 de maig de 2012 es va 
aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb el Consell Esportiu del Baix Llobregat en 
el desenvolupament de la seva activitat mitjançant la cessió temporal de l’ús de l’edifici NÚM. 7 
ubicat en el recinte del Parc Torreblanca, propietat del Consell Comarcal del Baix Llobregat, per a 
destinar-lo a seu del Consell Esportiu del Baix Llobregat; i que per Decret de Presidència núm. 
130/2012, es va aprovar la pròrroga per a l’any 2013 del referit conveni. 

 
Vist que la clàusula setena de l’esmentat conveni estableix que tindrà una 

vigència des del dia 01/01/12 fins al dia 31/12/12, podent-se prorrogar mitjançant acord exprés 
d’ambdues entitats per períodes anuals. 

 



Atès que en data 12 de desembre de 2013, amb número d’entrada 3320 del 
Registre General d’aquesta entitat, el Consell Esportiu del Baix Llobregat ha presentat un escrit on 
expressa la seva voluntat de prorrogar per a l’any 2014 el conveni de col·laboració de referència, 
que s’adjunta a l’expedient. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals d’aquesta entitat en 
data 20 d’octubre de 2013, que s’adjunta a l’expedient. 
 

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

ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la pròrroga per a l’any 2014 del conveni de col·laboració 

subscrit amb el Consell Esportiu del Baix Llobregat en el desenvolupament de la seva activitat 
mitjançant la cessió temporal de l’ús de l’edifici NÚM. 7 ubicat en el recinte del Parc Torreblanca, 
propietat del Consell Comarcal del Baix Llobregat, per a destinar-lo a seu del Consell Esportiu del 
Baix Llobregat; amb efectes des del dia 1 de gener de 2014 i fins al dia 31 de desembre de 2014 i 
amb l’actualització de les despeses corrents anuals previstes al conveni de referència. 

 
SEGON.- A partir del proper dia 1 de gener de 2014 s’emetrà la corresponent 

nota de càrrec actualitzada corresponent al primer semestre de l’any 2014 per l’import que resulti 
d’aplicar sobre l’import de despeses que s’annexa, l’increment de l’IPC anual de l’any 2013 una 
vegada aquest sigui publicat. 
 

TERCER.- Comunicar el present acord al Consell Esportiu del Baix Llobregat, 
perquè en tingui coneixement i als efectes. 
 
  QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri de conformitat amb l’acord de Ple de delegació de competències en la Junta de Govern de 
data 22 de juliol de 2011.” 
 

g) Aprovar la pròrroga del conveni subscrit amb l’Ajuntament de Molins de Rei, de 
col·laboració en la gestió de l’equipament Centre Ocupacional i pel 
Desenvolupament Joan N. García-Nieto. 

 
“Vist que en data 9 de desembre de 1991 el Consell Comarcal del Baix Llobregat, 

la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Molins de 
Rei van subscriure un conveni de col·laboració amb l’objecte de desenvolupar, promoure i 
executar el projecte urbanístic de construcció d’un equipament de promoció econòmica com a 
centre de promoció de projectes econòmics de caràcter supralocal al polígon industrial El Pla de 
Molins de Rei, que es va anomenar “Centre Ocupacional i pel desenvolupament Joan N. García-
Nieto”. 

 



Vist que aquesta entitat, per acord de la Comissió de Govern celebrada en data 
25 d’octubre de 1994 es va aprovar la darrera modificació del text del conveni a subscriure amb 
l’Ajuntament de Molins de Rei regulador de la posta en funcionament de l’equipament ubicat en el 
polígon industrial El Pla de Molins de Rei, destinat a centre de formació i ocupació, que havia estat 
aprovat en sessió plenària celebrada en data 28 de juny de 1994. 
 

Vist que per acord de la Comissió de Govern en sessió celebrada en data 28 de 
maig de 2001 es va aprovar una addenda al referit conveni, en la que es recollien diferents 
actualitzacions i modificacions en el règim d’ús dels espais de l’equipament anomenat “Centre 
Ocupacional i pel desenvolupament Joan N. García-Nieto”. 
 

Vist que per acord de la Junta de Govern en sessió celebrada el 18 d’octubre de 
2010 es va aprovar una addenda de modificació al conveni de referència, que regula les 
condicions d’ús de la totalitat dels espais per part de l’Ajuntament de Molins de Rei per tal de 
donar resposta als interessos manifestats per ambdues entitats, i que per acord de la Junta de 
Govern en sessió celebrada el 3 d’octubre de 2011 es va aprovar la pròrroga de l’esmentada 
addenda. 
 

Vist que per acord de la Junta de Govern de data 22 d’octubre de 2012 es va 
aprovar la pròrroga de l’addenda de modificació al conveni de referència, així com es va aprovar la 
subscripció d’un annex a l’addenda de modificació a l’esmentat conveni. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 117/2013, d’1 d’agost, es va aprovar 
donar-se per assabentats de la modificació proposada per l’Ajuntament de Molins de Rei referent a 
l’eliminació de la divisió que separa els mòduls G i H de la planta primera de l’edifici “Centre 
Ocupacional i pel desenvolupament Joan N. García-Nieto”, ubicat al polígon “El Pla” de Molins de 
Rei. 
 
  Vist que el Manifesten Sisè de l’esmentada addenda determina que inicia la seva 
vigència en la data de la seva signatura i que tindrà una vigència inicial d’un any; i que exhaurit 
aquest termini caldrà ser prorrogada de forma expressa per períodes anuals, fins a un màxim de 
quatre anys (inclòs termini inicial i pròrrogues). 
 

Atès que en data 15 d’octubre de 2013, amb número d’entrada 3853 del Registre 
General d’aquesta entitat, l’Ajuntament de Molins de Rei ha comunicat el Decret d’Alcaldia núm. 
1879 de 3 d’octubre de 2013 d’aprovació de la tercera i darrera pròrroga de l’addenda de 
referència. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals d’aquesta entitat en 
data 18 d’octubre de 2013, que s’adjunta a l’expedient, proposant la tercera i última pròrroga de 
l’esmentada addenda atès que és voluntat d’aquest Consell Comarcal mantenir els acords 
establerts al conveni de col·laboració vigents, amb el manteniment dins de les instal·lacions del 
centre un espai per a la Fundació Ecom, en les mateixes condicions, tant d’espai disponible, com 
de règim de despeses i d’activitats a realitzar, en què es troba en el moment de la subscripció de 
l’addenda i de la seva modificació; i atès que com a contraprestació per la utilització completa de 
l’equipament, l’Ajuntament de Molins de Rei farà efectiu a aquesta entitat la quantitat anual de 
8.000€ (vuit mil euros), que es satisfarà en dos pagament del 50% (4.000 €), els mesos de 
novembre i abril de cada anualitat en què l’addenda es trobi en vigor. 
 



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 de l’addenda de modificació al conveni de 
col·laboració subscrit amb l’Ajuntament de Molins de Rei per a la gestió de l’equipament anomenat 
“Centre Ocupacional i pel desenvolupament Joan N. García-Nieto”, ubicat al polígon “El Pla” de 
Molins de Rei, formalitzat en data 28 de desembre de 1994. 

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

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

TERCER.- Comunicar el present acord a l’Ajuntament de Molins de Rei, perquè en 
tinguin coneixement i als efectes. 
 

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

h) Aprovar la subscripció de sengles convenis amb la Direcció General de Formació 
Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, de col·laboració per la 
realització de pràctiques curriculars de dos estudiants a l’Àrea d’Informàtica i Noves 
Tecnologies. 

 
“Vist que l’acolliment en pràctiques d’alumnes de diferents àmbits educatius és 

una pràctica habitual en les administracions públiques, amb l’objectiu de contribuir a la formació 
professional de l’estudiant en el seu període de pràctiques, tal i com preveuen els itineraris 
formatius d’un gran número de disciplines. 
 

Atès que el Consell Comarcal del Baix Llobregat ha format part en anteriors 
ocasions i mitjançant diferents àrees de treball d’aquests programes de pràctiques en col·laboració 
amb diferents institucions acadèmiques, havent estat una experiència positiva tant pel que fa a la 
formació de l’alumne com pel que fa a la seva col·laboració en les tasques assignades. 
 

Vist que des de fa un temps el Departament d'Informàtica d’aquesta entitat vol 
acollir alumnes en pràctiques que col·laborin en les diferents tasques que s’han de portar a terme 
des del departament i que s’ha contactat amb la Direcció General de Formació Professional Inicial 
i Ensenyaments de Règim Especial de la Generalitat de Catalunya, atès que el seu objectiu és 
establir propostes de formació institucional per a uns estudiants del Cicle de Grau Mig 
d'Administració de Sistemes Informàtics i Xarxes, un de l'Institut Daniel Blanxart i Pedrals del 
municipi d’Olesa de Montserrat i un altre de l'Institut Bernat El Ferrer del municipi de Molins de Rei, 
ambdós durant el curs 2013. 
 



Vist que, d’acord amb els informes emesos pels Tècnics del Departament 
d’Informàtica i Noves Tecnologies d’aquesta entitat en data 21 i 30 d’octubre de 2013, que 
s’adjunten a l’expedient, seria d’interès disposar de l’alumne Jairo Vílchez Pérez de l’Institut Daniel 
Blanxart i Pedrals i de l’alumne Francesc Arquero Alvarez de l’Institut Bernat El Ferrer, perquè 
realitzin les seves pràctiques curriculars en el Departament d’Informàtica d’aquest Consell 
Comarcal. 

 
  Vist que per regular l’estada en pràctiques dels referits alumnes és necessari la 
subscripció de sengles convenis de col·laboració amb la Direcció General de Formació 
Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya a través dels quals es determinin els compromisos i responsabilitats de 
les parts, el text dels quals s’adjunta al present acord. 
 

Vist que l’estada en pràctiques, d’acord amb la normativa vigent, no suposa cap 
vinculació ni dret de caire laboral per aquesta entitat i pels alumnes, així com tampoc cap 
contraprestació econòmica a favor d’aquests alumnes; i que el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat actuarà en tot moment com a col·laborador de la Direcció General de Formació 
Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial en la realització de les referides pràctiques. 
 

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

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció de sengles convenis de col·laboració amb la 
Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial del 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per l’acolliment en règim de 
pràctiques en el Departament d’Informàtica i Noves Tecnologies del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat de l’alumne de l'Institut Daniel Blanxart i Pedrals del municipi d’Olesa de Montserrat, 
Jairo Vílchez Pérez, amb DNI 47.955.067-K, i de l’alumne de l'Institut Bernat El Ferrer del municipi 
de Molins de Rei, Francesc Arquero Alvarez, amb DNI 47.985.049-B; de conformitat amb la minuta 
de convenis que s’incorporen a l’expedient i s’aproven simultàniament.  
 
L’estada en pràctiques dels esmentats alumnes no suposarà cap vinculació ni dret de caire laboral 
per aquesta entitat i pels alumnes, així com tampoc cap contraprestació econòmica a favor 
d’aquests alumnes. 
 

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

TERCER.- Comunicar el present acord a la Direcció General de Formació 
Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, perquè en tingui coneixement i als efectes. 
 



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

i) Aprovar la subscripció d’un conveni amb la Fundación Acción Social, Educación y 
Tiempo Libre Esplai, de col.laboració  en el projecte de certificació formativa  
Beca.mos. 

 
“Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat mitjançant la seva Àrea de 

Desenvolupament Estratègic realitza programes ocupacionals que tenen com a principal objectiu 
millorar l’ocupabilitat de les persones que es troben en procés de recerca de feina, i que 
contemplen accions d’orientació laboral, d’acompanyament a la inserció laboral i de formació 
professionalitzadora i/o de competències transversals, que mitjançant un acompanyament i 
seguiment individualitzat permet que les persones que hi participen incrementin les seves 
possibilitats d’inserció laboral. 
 

Vist que la Fundación Acción Social, Educación y Tiempo Libre Esplai és una 
entitat que té com objectiu l’educació en el temps lliure de nens i joves, la lluita contra l’exclusió 
social i el desenvolupament associatiu, promovent projectes d’inclusió que afavoreixen la millora 
de la qualitat de vida dels col·lectius en risc d’exclusió social mitjançant l’ús de les TIC. 
 

Atès que un dels projectes que promou l’esmentada entitat és el projecte 
“Beca.MOS” que, conjuntament amb l’empresa Microsoft, ofereix a les persones joves de 16 a 30 
anys la certificació MOS (Microsoft Office Specialist) que els hi permetrà incrementar les seves 
possibilitats d’ocupabilitat i acreditar les competències i coneixements digitals. 
 

Vist que la certificació MOS inclou el nivell bàsic dels programes de Word 2010, 
Excel 2010 i Powerpoint 2010, que té una validesa internacional i també convalida crèdits de lliure 
elecció a algunes de les universitats de l’Estat, sent a més la certificació oficial en TIC per als 
estudiants universitaris reconeguda per CERTIUNI; i que no té cap cost econòmic per als joves 
que accedeixen al programa, ja que el seu cost està subvencionat per la Fundación Acción Social, 
Educación y Tiempo Libre Esplai. 
 

Atès que aquest Consell Comarcal ha valorat positivament col·laborar amb la 
Fundación Acción Social, Educación y Tiempo Libre Esplai per tal de poder integrar dins de tots 
els projectes ocupacionals que desenvolupa l’esmentada acreditació per tal de millorar 
l’ocupabilitat de les persones que hi participen gràcies a l’acreditació dels seus coneixements en 
matèria d’ofimàtica mitjançant el certificat MOS; i atès que serà la referida entitat la que assumeix 
les despeses de tot el procés, dotant, a més, a les entitats participants que així ho requereixin les 
llicències d’Office 2010 per poder ser instal·lades als ordinadors, així com el software necessari 
per portar a terme la certificació. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 30 d’octubre de 2013, que s’incorpora a l’expedient.  

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

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

 



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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni amb la Fundación Acción Social, 
Educación y Tiempo Libre Esplai, de col·laboració en el projecte de certificació formativa; de 
conformitat amb la minuta de conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament.  
 
  SEGON.- Facultar a la Presidència d’aquest Consell Comarcal, per a la signatura 
dels documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 

TERCER.- Comunicar el present acord a la Fundación Acción Social, Educación y 
Tiempo Libre Esplai, perquè en tingui coneixement i als efectes. 
 

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

j) Aprovar inicialment la declaració com arbres d’interès comarcal de diferents 
exemplars situats al municipi de Gavà. 

 
“Vist que l’Ajuntament de Gavà en data 16 d’octubre de 2013, amb número 

d’entrada 3870 del Registre General d’aquesta entitat, ha presentat una sol·licitud de declaració 
d’arbre d’interès comarcal el til·ler de Ca n’Amat, el margalló de Ca n’Amat, el plàtan de Can 
Parés, el Pi pinyer del Parc del Calamot 1 i el pi pinyer del Parc del Calamot 2, que corresponen 
als elements 04, 06, 18, 35 i 36 del “Catàleg d’Arbres i Arbredes d’Interès Local a Gavà”; d’acord 
amb el Decret 47/1988, d’11 de febrer, sobre declaració d’arbres d’interès comarcal i local. 

 
Vist que, d’acord amb el que disposa l’esmentada normativa, l’Administració 

pública competent podrà declarar arbres d’interès comarcal o d’interès local els exemplars que, 
per la seva particularitat científica o la seva història, per les mides excepcionals dins la seva 
espècie o per la seva edat, són mereixedors de mesures de protecció.  
 

Vist la documentació presentada per l’Ajuntament de Gavà, que inclou el “Catàleg 
d’Arbres i Arbredes d’Interès Local a Gavà”, que inclou les fitxes corresponents a cadascun dels 
arbres objecte de ser declarats arbres d’interès comarcal, se’n desprèn que els arbres de 
referència compleixen els criteris establerts per ser declarats arbres d’interès comarcal.   

 
Atès el que disposa l’article 3 del Decret 47/1988, d’11 de febrer, sobre declaració 

d’arbres d’interès comarcal i local. 
 
Vist l’informe emès pel Secretari de l’entitat en data 28 d’octubre de 2013, que 

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

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

 



Vist 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 inicialment la declaració d’arbres d’interès comarcal el til·ler de 
Ca n’Amat, el margalló de Ca n’Amat, el plàtan de Can Parés, el Pi pinyer del Parc del Calamot 1 i 
el pi pinyer del Parc del Calamot 2, que corresponen als elements 04, 06, 18, 35 i 36 del “Catàleg 
d’Arbres i Arbredes d’Interès Local a Gavà”; d’acord amb el Decret 47/1988, d’11 de febrer, sobre 
declaració d’arbres d’interès comarcal i local. 
 

SEGON.- Sotmetre el present acord a tràmit d’informació pública per un període 
de trenta dies, durant els quals es pot examinar i formular-hi les al·legacions pertinents, de 
conformitat amb el que disposa l’article 3 del Decret 47/1988, d’11 de febrer, sobre declaració 
d’arbres d’interès comarcal i local. Donar per definitiu el present acord si durant l’esmentat termini 
d'informació pública no es produeix cap al·legació o suggeriment. 
 
  TERCER.- Comunicar el present acord a la Direcció General de Política Forestal, 
actual Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat, del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, d’acord al que disposa l’article 3 
del Decret de referència, així com a l’Ajuntament de Gavà, perquè en tinguin coneixement i als 
efectes previstos. 
 
  QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri, de conformitat amb l’acord de Ple celebrat en data 22 de juliol de 2011 de delegació de 
competències del Ple a la Junta de Govern.” 
 
Sessió del 18 de novembre 
 

k) Aprovar la subscripció d’un conveni amb el Consorci del Parc Agrari, de 
col·laboració per a l’execució i finançament del Projecte 2013  de la Xarxa de 
Productes de la Terra al Baix Llobregat. 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern de data 8 de juliol de 2013, es va 

acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per import de 26.603€ del fons de 
prestació “Millora de competitivitat d’empreses de productes alimentaris locals i de qualitat” de 
l’any 2013 per a les activitats de la Xarxa de Productes de la Terra al Baix Llobregat 2013; projecte 
que s’emmarca en el Protocol general de la Xarxa d’ens locals per al suport al teixit empresarial de 
productes alimentaris locals i de qualitat de la terra i el mar, aprovat per la Diputació de Barcelona i 
subscrit per aquest Consell Comarcal per acord de la Junta de Govern de data 29 de març de 
2010. 
 
 
 
 



Vist que d’acord amb la resolució d’atorgament de la subvenció de la Diputació de 
Barcelona, el pressupost del projecte és de 44.338,33€ (quaranta-quatre mil tres-cents trenta-vuit 
euros amb trenta-tres cèntims d’euro), sent l’aportació de la Diputació de Barcelona de 26.603€ 
(vint-i-sis mil sis-cents tres euros) i la del Consell Comarcal de 17.735,33€ (disset mil set-cents 
trenta-cinc euros amb trenta-tres cèntims d’euro).  
 

Vist que des de l’any 2007 el Consell Comarcal del Baix Llobregat i el Consorci 
del Parc Agrari han col·laborat en el desenvolupament d’accions pilot de suport al teixit 
empresarial de productes alimentaris de locals i de qualitat, i des de l’any 2010 en el marc de la 
Xarxa de Productes de la Terra, i que l’actuació 2013 que ha estat subvencionada per la Diputació 
de Barcelona dóna continuïtat a aquesta línia de treball. 

 
Vist que en el Pla de treball 2013 es preveu que les accions del projecte presentat 

pel Consell Comarcal es desenvoluparan, com els anys anteriors, en l’àmbit del Parc Agrari del 
Baix Llobregat i de la comarca en el marc de les actuacions del Consorci del Parc Agrari del Baix 
Llobregat, del qual en forma part el Consell Comarcal del Baix Llobregat.  

 
Vist que el Consorci del Parc Agrari, en el marc de la seva actuació de dinamitzar 

l’activitat econòmica de les empreses agràries, i especialment de foment i millora de la 
comercialització de les produccions del Parc amb la identificació Producte fresc del Parc Agrari del 
Baix Llobregat, preveu continuar executant dins el 2013 un conjunt d’actuacions amb l’objectiu de 
promoure i estendre la comercialització d’aquest producte.    
 

Vist que d’acord amb l’informe emès per l’enginyer tècnic agrícola d’aquesta 
entitat en data 11 de novembre de 2013, que s’incorpora a l’expedient, és necessari subscriure un 
conveni entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i el Consorci del Parc Agrari del Baix 
Llobregat, que estableixi les formes i procediments per fer possible l’execució i la distribució del 
finançament del projecte 2013 de la Xarxa de productes de la terra al Baix Llobregat. 

 
Vist que aquest conveni entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i el Consorci 

preveu en la clàusula quarta que el Consell Comarcal del Baix Llobregat transferirà al Consorci del 
Parc Agrari fins a un màxim de 14.482,00€ (catorze mil quatre-cents vuitanta-dos euros). 
 

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

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

següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció del conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat i el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat per a l’execució i 
finançament del projecte 2013 Xarxa de productes de la terra al Baix Llobregat, d’acord amb la 
minuta de conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament, així com la 
transferència al Consorci d’un import màxim de 14.482,00€ (catorze mil quatre-cents vuitanta-dos 
euros) per a l’execució d’aquest projecte. 



 
  SEGON.- La despesa derivada de l’aplicació del conveni de referència per part del 
Consell Comarcal, de fins a 14.482,00€, anirà a càrrec de la partida pressupostària 410 46701 del 
pressupost previst per enguany. 
 

TERCER.- Facultar a la Il·lma. Sra. Lourdes Borrell Moreno, Vice-presidenta 
primera d’aquesta entitat, per a la signatura dels documents que siguin necessaris per a la 
formalització del present acord. 
 

QUART.- Comunicar el present acord al Consorci del Parc Agrari del Baix 
Llobregat i al Servei del Teixit Productiu de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació de la 
Diputació de Barcelona, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 
  CINQUÉ.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri.” 
 

l) Aprovar la pròrroga pels anys 2014 i 2015 del conveni subscrit amb diferents 
Ajuntaments, de col·laboració en la prestació del servei de recollida selectiva de 
residus. 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern de 19 de desembre de 2011 es va 

aprovar la subscripció de sengles convenis de col·laboració amb els Ajuntaments d’Abrera, 
Castellví de Rosanes, Collbató i Olesa de Montserrat per a la prestació del servei comarcal de 
recollida selectiva de vidre, paper, cartró i envasos lleugers. 
 

Vist que la clàusula setzena dels referits convenis estableix una vigència inicial 
des de l’1 de gener de 2012 fins al 31 de desembre de 2013, amb possibilitat de pròrrogues 
expresses per períodes bianuals. 

 
Atès que la clàusula desena dels esmentats convenis disposa que anualment, 

durant el darrer trimestre, s’aprovarà el pressupost del servei i les aportacions del municipis per a 
l’any següent.  
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics d’aquesta entitat en data 
23 d’octubre de 2013, que s’adjunta a l’expedient.  

 

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

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

següents 
 
 
 
 



ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la pròrroga dels convenis de col·laboració subscrits amb els 
Ajuntaments d’Abrera, Castellví de Rosanes, Collbató i Olesa de Montserrat per a la prestació del 
servei comarcal de recollida selectiva de vidre, paper, cartró i envasos lleugers, amb efectes des 
de l’1 de gener de 2014 fins al 31 de desembre de 2015. 
 

SEGON.- Aprovar el pressupost del servei comarcal de recollida selectiva de 
vidre, paper, cartró i envasos lleugers per a l’exercici 2014 a prestar en els municipis d’Abrera, 
Castellví de Rosanes, Collbató i Olesa de Montserrat, que s’incorpora a l’expedient i s’aprova 
simultàniament, amb el següent desglossament i la distribució general de partides que s’indiquen: 
 
Pressupost recollida selectiva 2014         
    €   € 
Fracció Conceptes Ingressos Conceptes Despeses 
VIDRE ECOVIDRIO 29.559,04 Servei recollida 19.423,79 
PAPER - CARTRÓ ECOEMBES 19.759,99 Servei recollida 57.715,58 
  ARSPCC 25.242,00     
ENVASOS ECOEMBES 133.646,94 Servei recollida 137.962,23 
Aportació municipis   27.289,33 Gestió servei 20.395,69 
Total Pressupost 2014   235.497,30   235.497,30 

 
TERCER.- Aprovar les aportacions dels municipis d’Abrera, Castellví de Rosanes, 

Collbató i Olesa de Montserrat corresponents a l’any 2014 per a la prestació del servei comarcal 
de recollida selectiva de vidre, paper, cartró i envasos lleugers: 
 
Municipi € 
Abrera 7.113,77 
Castellví de Rosanes 1.801,52 
Collbató 5.393,33 
Olesa de Montserrat 12.980,73 
Total 27.289,33 
 

QUART.- Comunicar el present acord als Ajuntaments d’Abrera, Castellví de 
Rosanes, Collbató i Olesa de Montserrat, perquè en tinguin 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 aprovat en data 22 de juliol de 2011, de delegació de 
competències.” 
 

m) Aprovar la pròrroga pels anys 2014 i 2015 del conveni subscrit amb l’Ajuntament de 
Sant Climent de Llobregat, de col·laboració en la prestació del servei de recollida 
selectiva de residus. 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern de data 20 de febrer de 2012 es va 

aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Climent de 
Llobregat per a la prestació del servei comarcal de recollida selectiva de vidre, paper, cartró i 
envasos lleugers, amb efectes des de l’1 de gener de 2012 fins al 31 de desembre de 2013. 
 



Vist que la clàusula quinzena del referit conveni estableix una vigència des de l’1 
de gener de 2012 fins al 31 de desembre de 2013, amb possibilitat de pròrrogues expresses per 
períodes bianuals. 

 
Vist que la clàusula desena de l’esmentat conveni estableix que anualment, 

durant el darrer trimestre, s’aprovarà el pressupost del servei i l’aportació del municipi de Sant 
Climent de Llobregat per a l’any següent. 

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

6 de novembre de 2013, que s’adjunta a l’expedient. 
 
Vist que per acord de Ple celebrat en data 22 de juliol de 2011, s’ha procedit, 

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

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

següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració subscrit amb 
l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat per a la prestació del servei comarcal de recollida 
selectiva de vidre, paper, cartró i envasos lleugers, amb efectes des de l’1 de gener de 2014 fins al 
31 de desembre de 2015. 
 

SEGON.- Aprovar el pressupost del servei comarcal de recollida selectiva de 
vidre, paper, cartró i envasos lleugers per a l’exercici 2014 a prestar en el municipi de Sant Climent 
de Llobregat, que s’incorpora a l’expedient i que s’aprova simultàniament, amb el següent 
desglossament i la distribució general de partides que s’indiquen: 
 
Pressupost recollida selectiva 2014    
Fracció Conceptes Ingressos Conceptes Despeses 
VIDRE ECOVIDRIO 3.103,93 Servei recollida 1.734,28 
PAPER - CARTRÓ ECOEMBES 3.218,18 Servei recollida 6.183,81 
  ARSPCC 2.704,50     
ENVASOS ECOEMBES 11.179,33 Servei recollida 11.401,84 
Aportació municipi   1.023,68 Gestió servei 1.909,70 
Total   21.229,62   21.229,62 

 
TERCER.- Aprovar l’aportació del municipi de Sant Climent de Llobregat 

corresponent a l’any 2014 per a la prestació del servei comarcal de recollida selectiva de vidre, 
paper, cartró i envasos lleugers per import de 1.023,68€. 

 
QUART.- Comunicar el present acord a l’Ajuntament de Sant Climent de 

Llobregat, 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 aprovat en data 22 de juliol de 2011, de delegació de 
competències.” 
 



n) Aprovar la subscripció de diferents convenis amb empreses i el Servei d’Ocupació 
de Catalunya, de col·laboració per a la realització de pràctiques no laborals en el 
marc del programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil Joves per 
l’Ocupació 2012-2013. 

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

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

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

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

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

Vist que per Decret de Presidència núm. 105/2012, de 25 d’octubre, es va aprovar 
la sol·licitud de la referida subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de 
Catalunya, d’acord amb els interessos manifestats pels ajuntaments participants; i que per acord 
de la Junta de Govern de data 17 de desembre de 2012, entre d’altres, es va acceptar 
l’esmentada subvenció (núm. d’expedient: JPO/20/2012). 
 

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

Atès que mitjançant l’actuació de “promoció de la participació d’empreses en el 
programa” s’han trobat a tres empreses interessades en acollir en pràctiques no laborals a tres de 
les persones joves participants en el referit programa; i que d’acord amb el que fixa l’Ordre de 
referència s’ha de subscriure un conveni de col·laboració per a pràctiques no laborals en entorn 
productiu entre les empreses interessades en acollir a les persones joves, el Consell Comarcal del 
Baix Llobregat i el Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya. 
 

Vist els informes emesos pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament 
Estratègic d’aquesa entitat en data 12 i 18 de novembre de 2013, que s’incorporen a l’expedient.  

 



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

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció de sengles convenis de col·laboració amb al 
Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya i les empreses CIJEX 
Supermercat J. Romero, S.L., amb CIF B63061493, Kind-Decor Danfer, S.L., amb CIF 
B64923782, i Asssistència Geriàtrica Anoia, S.L., amb CIF B60581469, per a la realització de 
pràctiques no laborals en entorn productiu en el marc del Programa d'Experiència Professional per 
a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’ocupació” 2012-2013; de conformitat amb la minuta 
de convenis que s’incorporen a l’expedient i s’aproven simultàniament.  
 
  SEGON.- Facultar a la Presidència d’aquest Consell Comarcal, per a la signatura 
dels documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 

TERCER.- Comunicar el present acord a les empreses CIJEX Supermercat J. 
Romero, S.L., Kind-Decor Danfer, S.L. i Asssistència Geriàtrica Anoia, S.L., així com al Servei 
d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, perquè en tinguin coneixement i als 
efectes. 
 

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

o) Aprovar la inscripció inicial i l’inici de l’expedient de primera inspecció de la 
instal·lació juvenil Aula de Natura Can Palós, del municipi de Sant Boi de Llobregat. 

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

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

Vist que el Decret legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, per a l’adequació de normes 
amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE del Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 
2006, relativa als serveis en el mercat interior, va modificar la Llei 38/1991 d’instal·lacions juvenils i 
va substituir el règim d’autorització pel de comunicació prèvia amb declaració responsable.  
 

Atès que l’article 39.b) de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya estableix que les administracions 
públiques competents, d’acord amb la normativa aplicable, han de realitzar d’ofici la inscripció de 
persones físiques o jurídiques en els registres sectorials corresponents quan la comunicació prèvia 
o la declaració responsable tenen com a efecte habilitar l’exercici d’un dret o l’inici d’una activitat. 



 
Atès que en data 15 d’octubre de 2013, amb número d’entrada 3850 del Registre 

General d’aquesta entitat, l’entitat Minyons Escoltes i Guies de Catalunya va presentar una 
comunicació prèvia a la posada en funcionament de l’instal·lació Aula de Natura Can Palós, 
localitzada al Camí de Can Palós s/n del municipi de Sant Boi de Llobregat i amb una capacitat de 
36 places; acompanyada d’una declaració responsable en la que es manifesta el compliment dels 
requisits que estableix la normativa vigent.  
 

Vist que l’article 2.2 del Reglament del Registre comarcal d’instal·lacions 
destinades a activitats de lleure amb infants i joves del Baix Llobregat,  aprovat per acord de Ple 
en sessió celebrada el dia 18 d’abril de 2011, estableix que una vegada rebuda la comunicació, el 
Consell Comarcal ha d’inscriure d’ofici la instal·lació en l’esmentat Registre mitjançant resolució de 
la Junta de Govern de l’entitat. 
 

Vist que l’entitat Minyons Escoltes i Guies de Catalunya ha comunicat i declarat 
que compleix tota la normativa aplicable i que disposa de la documentació tècnica i justificativa 
que s’especifica a l’article 6 del Decret 140/2003, de 10 de juny, d’aprovació del Reglament 
d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves, segons consta a l’expedient;  i que la 
persona administradora de la instal·lació és el Sr. Lluís Marcos i Planells, president de l’entitat 
Minyons Escoltes i Guies de Catalunya amb seu a la Rambla Mossèn Jacint Verdaguer  10 del 
municipi de Valldoreix.  
 

Atès que el Consell Comarcal del Baix Llobregat, amb posterioritat a la inscripció 
d’ofici, obrirà un expedient d’inspecció i efectuarà una inspecció tècnica de la instal·lació; i que si 
en aquesta es detecta inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial es dictarà una 
resolució deixant sense efecte la comunicació. 
 

Vist els informes emesos pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament 
Estratègic i per la Coordinadora del Departament de Joventut d’aquesta entitat en data 30 
d’octubre i 5 de novembre de 2013, que s’adjunten a l’expedient. 

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

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la inscripció en el Registre comarcal d’instal·lacions destinades 
a activitats de lleure amb infants i joves del Baix Llobregat de la instal·lació juvenil Aula de Natura 
Can Palós, del municipi de Sant Boi de Llobregat. 

 
SEGON.- Aprovar l’inici de l’expedient per al procediment d’inspecció inicial de la 

instal·lació juvenil Aula de Natura Can Palós, del municipi de Sant Boi de Llobregat, per tal de 
requerir al titular la documentació i verificar que l’instal·lació compleix amb tots els requisits 
pertinents per a la realització de l’activitat; en el marc del Reglament d’instal·lacions destinades a 
activitats amb infants i joves, aprovat pel Decret 140/2003, de 10 de juny.  



 
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.- Notificar el present acord a la instal·lació juvenil Aula de Natura Can Palós, 
perquè en tingui coneixement i als efectes. 

 
CINQUÈ.- Facultar al President d’aquesta entitat per tancar el referit expedient un cop 

s’hagi verificat que l’esmentada instal·lació compleix els requisits pertinents per al realització de l’activitat. 
 
  SISÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri.” 
 

p) Informar favorablement la modificació puntual de l’horari comercial de les botigues 
de la Carretera de la Marina del Prat de Llobregat, per tal de desenvolupar una 
shopping night. 

 
“Vist que l’Ajuntament del Prat de Llobregat en data 12 de novembre de 2013, 

amb número d’entrada 4261 del Registre General d’aquesta entitat, ha presentat una sol·licitud de 
modificació de la franja horària de diversos establiments comercials de venda al públic del seu 
municipi amb motiu d’una activitat de dinamització comercial anomenada “Shopping Night”, 
promoguda per l’Associació de Comerciants del Carrer Carretera Marina, per al dia 30 de 
novembre de 2013 on els comerços adherits a la campanya ampliaran l’horari de tancament 
nocturn de les 22:00 hores a les 23:00 hores; i que en compliment del que disposa l’article 1.4 de 
la Llei 8/2004, de 23 de desembre, d’horaris comercials i per tal de que l’Ajuntament del Prat de 
Llobregat sol·liciti a la Direcció General de Comerç l’autorització de modificació de la franja horària 
de diversos establiments comercials del seu municipi, aquest Consell ha d’emetre l’informe sobre 
l’esmentada modificació. 
 

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

 
Vist que 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 12 de novembre de 2013, que 
s’incorpora a l’expedient. 

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

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

 
Vist 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 del Prat de Llobregat amb motiu d’una activitat de 
dinamització comercial anomenada “Shopping Night”, promoguda per l’Associació de Comerciants 
del Carrer Carretera Marina, per al dia 30 de novembre de 2013 on els comerços adherits a la 
campanya ampliaran l’horari de tancament nocturn de les 22:00 hores a les 23:00 hores; d’acord 
amb la Llei 8/2004, de 23 de desembre, d’horaris comercials. 
 

SEGON.- Comunicar el present acord a l’Ajuntament del Prat de Llobregat, 
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.” 
 
Sessió del 2 de desembre  
 

q) Aprovar l’adhesió al Consell d’Associacions fem.talent, promogut per la Xarxa de 
Parcs Científics i Tecnològics de Catalunya. 

 
“Atès que a l’any 2002 es va realitzar el 1r Congrés de les Dones del Baix 

Llobregat a Sant Boi de Llobregat, que va servir per aglutinar i coordinar esforços per tal de fer 
sentir la veu de les dones, i que a l’any 2006 es va realitzar el 2n Congrés de les Dones del Baix 
Llobregat a Sant Feliu de Llobregat, que va permetre consolidar la xarxa d’entitats, administracions 
públiques, organitzacions i organismes implicats en la desaparició de qualsevol tipus de 
desigualtat construïda a partir del gènere; i que un dels principals resultats d’aquest congrés va ser 
l’organització del Consell de les Dones del Baix Llobregat, òrgan de participació de les persones, 
institucions i organitzacions de la comarca sensibilitzades en aquest àmbit.  
 

Vist que per acord de Ple de data 18 de desembre de 2006 es va aprovar la 
creació del Consell de les Dones del Baix Llobregat així com el seu Reglament de funcionament, 
que es va constituir en data 7 de març de 2007 com a òrgan adscrit al Consell Comarcal del Baix 
Llobregat i com a òrgan de participació de les dones amb la finalitat d’impulsar polítiques d’igualtat 
i de gènere a la comarca, amb la col·laboració dels 30 ajuntaments, els sindicats i patronals més 
representatius de la comarca, la Federació de Dones per a la Igualtat del Baix Llobregat, la 
Diputació de Barcelona i l’Institut Català de les Dones. 
 

Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat per Decret de Presidència núm. 
188/2007, de 26 de novembre, va aprovar el “I Pla Transversal de Polítiques de Dones del Baix 
Llobregat, 2008-2010”, i per acord de la Junta de Govern de data 20 de desembre de 2010 va 
aprovar el “II Pla Transversal de Polítiques de Dones del Baix Llobregat per al període 2011-2014”. 
 
 
 



Atès que a l’any 2011 es va posar en funcionament el Servei d’Informació i 
Assessorament a Dones del Baix Llobregat, que és un servei per a dones dels municipis de menys 
de 20.000 habitats gestionat per aquest Consell Comarcal per tal d’informar i assessorar a les 
dones en els diferents àmbits d’actuació, i que compta amb un servei psicològic i jurídic 
especialitzat. 
 

Vist que des de la creació del Consell de les Dones del Baix Llobregat s’han 
iniciat i impulsat múltiples projectes i actuacions per tal de fomentar la igualtat d’oportunitat entre 
homes i dones mitjançant jornades, materials, comissions de treball, debats i projectes específics. 
 

Atès que a partir de les jornades EMPRENEM, realitzades al municipi 
d’Esplugues de Llobregat, sorgeix la necessitat de crear una Xarxa d’Emprenedores de Dones del 
Baix Llobregat per tal de visibilitzar els projectes empresarials i el talent femení.  
 

Atès que fem.talent” és una iniciativa de la Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics 
de Catalunya (XPCAT) per a la promoció de la igualtat i gestió del talent femení, i que aquest 
projecte proposa a les associacions i entitats que s’adhereixin al Consell d’Associacions intervenir 
en el disseny i execució de les seves activitats, ja sigui al fòrum o a les trobades que puguin 
realitzar-se arreu de Catalunya. 
 

Vist que la participació en el Consell d’Associacions no comporta cap cost per a 
les associacions ni entitats i que el compromís és únicament recolzar el concepte “fem.talent”, 
potenciar el talent femení amb l’objectiu de conquerir una societat igualitària. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials d’aquesta entitat en data 19 de novembre de 2013, que s’adjunta a l’expedient. 
 

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

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar l’adhesió del Consell Comarcal del Baix Llobregat al Consell 
d’Associacions de “fem.talent”, promogut per la Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics de 
Catalunya, amb efectes retroactius del dia 18 de novembre de 2013. 
 

SEGON.- Facultar a la Sra. Maria Soler i Sala, Consellera de Dona d’aquesta 
entitat, per a la signatura dels documents que siguin necessaris per a la formalització del present 
acord. 
 

TERCER.- Comunicar el present acord a la Xarxa de Parcs Científics i 
Tecnològics de Catalunya, perquè en tingui coneixement i als efectes. 
 

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



r) Ratificar l’adhesió a l’Acord Marc modificat subscrit entre la Federació de Municipis 
de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis, Comissió Obrera Nacional de 
Catalunya i Unió General de Treballadors de Catalunya, relatiu a la contractació de 
persones aturades que participen en el marc del programa Treball i Formació 
promogut pel Servei d’Ocupació de Catalunya. 

 
“Atès que en data 25 de juliol de 2013 la Federació de Municipis de Catalunya i 

l’Associació Catalana de Municipis, d’una part i Comissió Obrera Nacional de Catalunya i la Unió 
General de Treballadors de Catalunya de l’altra, van acordar establir la retribució de les persones 
aturades que participen en les accions d’experiència laboral i formació del programa Treball i 
Formació, desenvolupat en l’àmbit territorial de Catalunya i en el marc de les polítiques actives 
d’ocupació que gestiona el Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, que 
siguin contractades per les entitats locals de Catalunya d’’àmbit municipal i supramunicipal, i les 
seves entitats dependents o vinculades, amb la doble finalitat d’incentivar llur contractació així com 
de millorar-ne la qualitat mitjançant la garantia de suficiència retributiva, en els següents termes: 
 

- Retribució per a les persones participants: 850€ mensuals més el prorrateig de les pagues 
extraordinàries, per a la jornada i la durada del contracte en les condicions i finançament 
establertes a la base 9 de l’Ordre que regula el programa de Treball i Formació. La 
formació s’entén com a temps de treball efectiu. 

- A la finalització del contracte laboral les persones aturades participants tindran dret a una 
indemnització de quantia equivalent a la part proporcional de la quantitat que resultaria 
d’abonar vuit dies per salari per cada any de servei. 

 
Vist que per Decret de Presidència núm. 138/2013, de 18 de setembre de 2013, 

es va aprovar l’adhesió del Consell Comarcal del Baix Llobregat a l’acord relatiu a la contractació 
de persones aturades que hagin exhaurit la prestació i/o subsidi, inscrites com a demandants 
d’ocupació no ocupades en el marc del programa Treball i Formació promogut pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya, subscrit per la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació 
Catalana de Municipis, la Comissió Obrera Nacional de Catalunya i la Unió General de 
Treballadors de Catalunya en data de 25 de juliol de 2013. 
 

Vist que la Federació de Municipis de Catalunya en data 22 de novembre de 
2013, amb número d’entrada del registre general 4514 d’aquesta entitat, ha enviat, mitjançant 
correu electrònic, el nou text de l’acord de referència atès que hi ha hagut una modificació en 
relació al punt tercer, que queda redactat en els següents termes: 
 
L'article 49.1.c) de l'Estatut dels Treballadors, modificat per la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, 
de medidas urgentes para la del mercado de trabajo, determina que a la fi dels contractes 
temporals, excepte el d’interinitat  i els contractes formatius, correspondrà una indemnització 
equivalent a 12 dies de salari, de forma progressiva, per tant, a la finalització del contracte laboral 
de durada determinada, les persones aturades que participen en les accions d’experiència laboral i 
formació del programa Treball i Formació, tindran dret a percebre una indemnització de quantia 
equivalent a la part proporcional de la quantitat que resultaria d’abonar deu dies de salari per cada 
any de servei, per tots els contractes temporals concertats a partir de 1 de gener de 2013 i onze 
dies de salari per a les contractacions realitzades  a partir de 1 de gener de 2014. 
 

Atès que en data 18 de novembre s’ha publicat al DOGC núm. 6503 l’Ordre 
EMO/281/2013, d’11 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió 
de subvencions per a la realització del Programa mixt Treball i Formació adreçat a persones 
aturades perceptores de la renda mínima d’inserció, i s’obre la convocatòria per a l’any 2013; i que 
aquest Consell Comarcal presentarà, per delegació de les entitats locals municipals que així ho 



expressin, un projecte per a la contractació de diferents persones que acompleixin els requisits de 
la convocatòria.  
  

Atès les consultes realitzades al Servei d’Ocupació de Catalunya en referència a 
l’aplicació de l’Acord de referència ens han comunicat que el mateix acord de condicions 
retributives és d’aplicació també als participants d’aquest projecte, segons consta a l’expedient. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals d’aquesta entitat en 
data 26 de novembre de 2013, que s’adjunta a l’expedient. 
 

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

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

ACORDS 
 
PRIMER.- Ratificar l’adhesió del Consell Comarcal del Baix Llobregat a l’Acord 

relatiu a la contractació de persones aturades que hagin exhaurit la prestació i/o subsidi, inscrites 
com a demandants d’ocupació no ocupades en el marc del programa Treball i Formació promogut 
pel Servei d’Ocupació de Catalunya, subscrit per la Federació de Municipis de Catalunya, 
l’Associació Catalana de Municipis, la Comissió Obrera Nacional de Catalunya i la Unió General 
de Treballadors de Catalunya en data de 25 de juliol de 2013, modificat en relació al seu Acorden 
Tercer. 

SEGON.- Determinar que l’Acord relatiu a la contractació de persones aturades 
que hagin exhaurit la prestació i/o subsidi, inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades en 
el marc del programa Treball i Formació promogut pel Servei d’Ocupació de Catalunya, subscrit 
per la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis, la Comissió 
Obrera Nacional de Catalunya i la Unió General de Treballadors de Catalunya en data de 25 de 
juliol de 2013 és d’aplicació en relació a la retribució de les persones aturades que participen en 
les accions d’experiència laboral i formació del programa Treball i Formació, adreçat a persones 
aturades perceptores de la renda mínima d’inserció, de la  convocatòria de l’any 2013. 
 

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 la Federació de Municipis de Catalunya, a 
l’Associació Catalana de Municipis, a la Comissió Obrera Nacional de Catalunya i a la Unió 
General de Treballadors de Catalunya, 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.” 
 
 
 
 



s) Aprovar la modificació del contracte de servei de menjador escolar adjudicat a 
l’empresa Aramark SA, per incorporació d’un nou centre. 

 
 “Vist que per acord de Junta de Govern de 16 de maig de 2011 es va aprovar 

l’inici de l’expedient per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert, del contracte del servei de 
menjador escolar per als cursos 2011-2012 i 2012-2013, prorrogable pels cursos 2013-2014 i 
2014-2015, així com el Plec de clàusules econòmiques i administratives particulars, i el Plec de 
prescripcions tècniques particulars, reguladors d’aquest contracte; i que per Decret de Presidència 
núm. 154/2011, de data 26 de juliol, es va adjudicar a l’empresa Aramark Servicios de Catering, 
S.L. el referit contracte per un import de 5,58 € per comensal, IVA inclòs. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 91/2012, de 3 de setembre, es va 
aprovar, entre d’altres, l’actualització del contracte de referència; i que per Decret de Presidència 
núm. 109/2013, de 25 de juliol, es va aprovar la primera pròrroga de l’esmentat contracte per al 
curs escolar 2013-2014, així com la seva modificació. 
 

Atès que en data 21 de novembre de 2013, amb número d’entrada del registre 
general 4479 d’aquesta entitat, el centre escolar Ramon Llull del municipi del Prat de Llobregat ha 
sol·licitat la incorporació al servei de menjador escolar que gestiona aquest Consell Comarcal 
mitjançant la contractació de l’empresa Aramark, S.A.; i que la referida empresa realitzarà una 
inversió de 8.143€ en un forn regenerador i una càmera,que en cas de finalitzar el servei de 
menjador escolar es retirarà de l’escola. 
 

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.    
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials d’aquesta entitat en dat 21 de novembre de 2013, que s’incorpora a l’expedient, proposant 
la modificació del referit contracte. 
 

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 Aramark 
Servicios de Catering S.L. per a la prestació de servei de menjador escolar per al curs escolar 
2013-2014, en el sentit d’incorporar l’Escola Ramon Llull del municipi del Prat de Llobregat, amb 
efectes del primer  dia lectiu del mes de gener de 2014; de conformitat amb el següent detall i 
d’acord amb la minuta de modificació de contracte que s’adjunta a l’expedient i s’aprova 
simultàniament: 
  



Centre Municipi Import  ajut 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) 

CAEP Montbaig 
Sant Boi de 
Llobregat 4,34 €  

Dl a dv. 
2,5 h per a primària i es podrà 

contemplar fins a 3 h per a segons 
cicle d’educació infantil 

 
 
 

40-45 50 

Escola Ramon Llull 
El Prat de 
Llobregat 3,10 € 

Dl a dv 
Horari a determinar pel centre i 

l’empresa 

 
 

120 36 
 
* 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. 
 
El cost de menjador escolar és de 6,20€ i pels alumnes esporàdics 6,80€. 
 
  SEGON.- La present despesa anirà a càrrec de la partida pressupostària 
32422706. Aquesta aprovació resta condicionada a l’efectiva signatura mitjançant la corresponent 
addenda que cada curs signa aquest Consell Comarcal amb 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 a l’empresa adjudicatària i als centres 
afectats, 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.” 
 

t) Informar favorablement la modificació de l’horari comercial per la campanya de 
Nadal del municipi de Cornellà de Llobregat. 

 
“Vist que el Consorci per a la Promoció i Dinamització del Comerç de Cornellà de 

Llobregat en data 14 de novembre de 2013, amb número d’entrada 4307 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 municipi de Cornellà de Llobregat amb motiu de la 
campanya de Nadal, promoguda juntament amb l’associació Cornellà Compra a Casa, per 
dinamitzar el comerç a peu de carrer de l’esmentat municipi, per al dia 13 de desembre de 2013 
on els comerços adherits a la campanya estaran oberts com a màxim fins a la 1 de la matinada 
per tal de cridar l’atenció dels ciutadans posant un dels seus articles en oferta espectacular que 
faci que els clients i clientes es desplacin en aquest horari, i que en compliment del que disposa 
l’article 1.4 de la Llei 8/2004, de 23 de desembre, d’horaris comercials, modificada pel Decret-llei 
4/2012, de 30 d’octubre, de mesures en matèria d’horaris comercials i determinades activitats de 
promoció, i per tal de que l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat sol·liciti a la Direcció General de 
Comerç l’autorització de modificació de la franja horària de diversos establiments comercials del 
seu municipi, aquest Consell ha d’emetre l’informe sobre l’esmentada modificació. 

 
 
 



 
Atès l’article 1.4 de la Llei 8/2004, de 23 de desembre, d’horaris comercials, 

modificada pel Decret-llei 4/2012, de 30 d’octubre, 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 per la Tècnica del Departament de Secretaria i Serveis Jurídics de 
l’entitat en data 25 de novembre de 2013, que s’incorpora a l’expedient. 

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

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

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

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

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

següents 
 

ACORDS 
 

  PRIMER.- Informar favorablement la modificació de la franja horària de diversos 
establiments comercials en el municipi de Cornellà de Llobregat amb motiu de la campanya de 
Nadal, promoguda pel Consorci per a la Promoció i Dinamització del Comerç de Cornellà de 
Llobregat, per al dia 13 de desembre de 2013 on els comerços adherits a la campanya estaran 
oberts com a màxim fins a la 1 de la matinada; d’acord amb la Llei 8/2004, de 23 de desembre, 
d’horaris comercials. 
 
  SEGON.- Comunicar el present acord al Consorci per a la Promoció i Dinamització 
del Comerç de Cornellà de Llobregat, així com a l’Ajuntament del municipi, tot recordant que és 
aquest últim qui ha de tramitar la sol·licitud davant la Direcció General de Comerç, perquè en 
tinguin 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.” 
 
 
 
 



u) Aprovar la certificació de treballs realitzats pel Servei de Control de Mosquits per a 
la Facultat de Veterinària de la Universitat de Saragossa, en el marc de l’ordenança 
fiscal del servei. 

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

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

Vist que des de l’any 2009 el Servei de Control de Mosquits està participant amb 
la Facultat de Veterinària de la Universitat de Zaragoza en la campanya nacional de vigilància de 
culícids, i que en virtut d’aquesta campanya el Departament de Patologia Animal de la Facultat de 
Veterinària de la Universitat de Zaragoza ha sol·licitat al Servei de Control de Mosquits d’aquest 
Consell Comarcal la realització d’un treball de mostreig i identificació de mosquits en l’àrea 
d’influència de l’Aeroport de Barcelona durant l’any 2013 en el període de temps i amb un protocol 
de treball a concretar amb els directors tècnics del Servei de Control de Mosquits. 
 

Atès que el Servei de Control de Mosquits d’aquesta entitat va iniciar l’any 2000 
aquest tipus d’activitats, aleshores en col·laboració amb el Institut de Salut Carlos III del CSIC de 
Madrid i a partir de l’any 2006 amb el CReSA, i que aquests projectes de vigilància entomològica 
van ser complementats l’any 2009 amb altres feines; i que degut a la particularitat d’aquests 
treballs els costos són avaluats de manera particular i tenen en compte també la capacitat de 
l’esmentat programa nacional de vigilància.  

 
Vist el punt 6 de l’annex de tarifes de l’Ordenança de Preus Públics relativa als 

serveis i activitats del Servei de Control de Mosquits d’aquesta entitat, publicada al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona núm. 310, de 28 de desembre de 2006. 
 

Vist l’informe emès pel Tècnic del Servei de Control de Mosquits en data 21 de 
novembre de 2013, que s’adjunta a l’expedient. 
 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar l’actuació del Servei de Control de Mosquits del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat relativa a la campanya nacional de vigilància de culícids, en virtut de 
la qual la Facultat de Veterinària de la Universitat de Zaragoza encarrega al Servei de Control de 
Mosquits d’aquesta entitat la captura de mosquits a l’Aeroport de Barcelona i la seva identificació. 
 

SEGON.- La quantitat que rebrà el Consell Comarcal del Baix Llobregat en 
compensació per la realització dels treballs especificats al punt anterior serà de 1.500,00€, d’acord 



amb el punt 6 de l’annex de tarifes de l’Ordenança de Preus Públics relativa als serveis i activitats 
del Servei de Control de Mosquits d’aquesta entitat, que disposa que en el cas d’altres estudis i 
proves el preu serà a convenir. 
 

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 la Facultat de Veterinària de la Universitat 

de Saragossa, perquè en tingui coneixement i als efectes. 
 
  CINQUÈ- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri de conformitat amb l’acord de Ple de delegació de competències en la Junta de Govern de 
data 22 de juliol de 2011.” 
 

v) Acceptar l’increment per a la partida de beques de menjador per al curs escolar 
2013-2014. 

 
“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. 
 

Vist que al mes de juliol de 2013 la Direcció General del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya va comunicar la proposta de finançament dels 
serveis de transport i menjador escolar del curs 2013-2014 per un import total de 7.003.437,90€.  

 
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, que a 
començaments de setembre es va contrastar 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, i que es va comunicar la insuficiència de la 
partida de beques de menjador escolar i la insuficiència de la partida d’ajuts individuals de 
desplaçaments; segons consta a l’expedient. 
 

Vist que als mesos de setembre i octubre de 2013 s’adjudiquen un total de 4.743 
beques de menjador, restant  un romanent que es reserva per a les sol·licituds que tenen una 
incidència i estan en procés de subsanació, d’acord amb les normatives aprovades per aquest 
Consell Comarcal. 
 

Atès que al mes d’octubre d’enguany es comunica al Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya la necessitat de becar a 1.500 alumnes que no han 
obtingut ajuts de menjador i que es troben en una situació econòmica urgent; requerint-se un 
increment de 803.117,00€. 
 

Atès que en data 28 de novembre de 2013 la Generalitat de Catalunya, mitjançant 
escrit del subdirector general de Gestió de Serveis a la Comunitat de la Generalitat de Catalunya, 
va comunicar un increment de 413.497€ per a becar a 769 famílies que segons els seus criteris de 
renda han d’obtenir beca. 

 



Atès que el Consell Comarcal del Baix Llobregat disposa d’un romanent de 
271.243,61€, s’incrementa la partida en 142.253,69€ i es proposa destinar la totalitat a adjudicar la 
beca als 769 alumnes; d’acord amb l’informe emés per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de 
Gènere i Polítiques Socials d’aquesta entitat en data 29 de novembre de 2013, que s’incorpora a 
l’expedient. 

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

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

ACORDS 
 

  PRIMER.- Acceptar l’increment de 142.253,69€ per a la partida de beques de 
menjador per al curs escolar 2013-2014. 
 

SEGON.- Comunicar el present acord a la Generalitat de Catalunya i reclamar 
urgentment la devolució del romanent de 271.243,61€ amb la finalitat de poder prosseguir amb el 
procés d’atorgament d’ajuts d’aquest Consell Comarcal a les famílies que resten a l’espera i que 
compleixen amb els requisits establerts en les nostres normatives, i que són expedients diferents 
als 769 aprovats per la Generalitat de Catalunya. 

 
TERCER.- Deixar constància de que, d’’acord amb les indicacions de la 

Generalitat de Catalunya, s’ha iniciat ja el procés de recollida d’informació tributària per tal de 
baremar manualment les sol·licituds de beques de menjador que presentaven una incidència amb 
l’Agència Tributària i l’han subsanada; donat que no s’ha pogut accedir a la informació actualitzada 
de l’AEAT es procedeix a resoldre la situació i la baremació manual. 
 

QUART.- Alertar a la Generalitat de Catalunya que es disposa d’expedients ja 
resolts i estava previst poder atorgar l’ajut el dia 2 de desembre d’enguany, però atesa la nova 
llista de 769 famílies s’ha avançat l’atorgament d’aquests i no hi ha pressupost en aquests 
moments per tots els expedients.  
 

CINQUÈ.- Incidir en la necessitat de disposar amb la màxima urgència del 
romanent per resoldre d’immediat els 600 expedients pendents; la comarca té una greu necessitat 
en l’àmbit de les beques de menjador, i no es pot permetre el retràs d’aquests atorgaments ja 
compromesos. 
 

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



4.- Aprovar inicialment el pressupost, les bases d’execució i la plantilla de l’entitat i del 
seu organisme autònom Patronat Comarcal de Serveis a la Persona per a l’exercici 2014. 
 

Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu: 
 
“Vist el Títol VIII de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 

local, el Títol VI del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de 
la Llei reguladora de les Hisendes Locals, que estableix que les entitats locals estan obligades a 
elaborar i aprovar anualment un Pressupost general. 

 
Atès que d’acord amb l’article 21 de l’Estatut de l’organisme autònom del Consell 

Comarcal del Baix Llobregat Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat, la 
Junta de Govern d’aquest últim aprovarà inicialment el pressupost de l'organisme i l'elevarà al 
Consell Comarcal per a l'aprovació del Ple del Consell Comarcal, integrat en el pressupost 
general. 

Atès que, en sessió de 16 de desembre d’enguany, la Junta de Govern del 
Patronat ha aprovat la proposta de pressupost per a la seva elevació al Consell Comarcal del Baix 
Llobregat. 

 
Vista la proposta de pressupost informada per la Intervenció del Consell Comarcal 

del Baix Llobregat per a l’exercici 2014, que s’incorpora a l’expedient. 
 

Vista la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en el seu 
article 90, l’article 283 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya i el Text refós aprovat pel Reial decret Legislatiu 
781/1986, de 18 d’abril, en el seu article 126, on s’estableix que les plantilles, que hauran de 
comprendre tots els llocs de treball degudament classificats reservats a funcionaris, personal 
laboral i eventual, s’aprovaran anualment per cada ens local amb ocasió de l’aprovació del 
pressupost. 

Atesa la necessitat d’aprovar la plantilla d’aquesta entitat per l’exercici 2014, 
d’acord amb els requeriments legals, i que contempla les següents modificacions per al proper 
any: 
 
CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT 
PERSONAL LABORAL  

a) Amortitzar la plaça de tècnic/a auxiliar adscrit a Promoció Econòmica, corresponent al 
subgrup C1, desprès que el Sr. Antonio de Mora i Granes es jubiles. 

b) Amortitzar la plaça d’auxiliar administratiu/va a jornada completa, corresponent al subgrup 
C2, que està en situació de vacant i no ocupada. 
 

PATRONAT COMARCAL DE SERVEIS A LA PERSONA DEL BAIX LLOBREGAT 
PERSONAL FUNCIONARI  

a) Amortitzar la plaça de l’escala d’administració general, subescala tècnica, amb la 
categoria de tècnic auxiliar, corresponent al subgrup C1, que està en situació de vacant i 
no ocupada. 

PERSONAL LABORAL 
b) Amortitzar la plaça de tècnic/a superior coordinadora Patronat, corresponent al subgrup 

A1, que està en situació de vacant i no ocupada. 
 



Vist l’article 17 de l’Estatut de l’organisme autònom, que estableix que el nombre 
de llocs de treball, la seva classificació, les categories i les funcions del personal del Patronat, 
seran les que constin a la plantilla i relació de llocs de treball que aprovi el Ple del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat, a proposta de la Junta de Govern del Patronat. 

 

Atès que d’acord amb l’article 24.4 de l’Estatut del Patronat, correspon al Ple del 
Consell Comarcal aprovar la plantilla de personal del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona 
del Baix Llobregat . 

 

Vista la plantilla del Patronat proposada per l’exercici 2014, aprovada per la seva 
Junta de Govern en sessió celebrada el 16 de desembre d’enguany. 

 
Vista la plantilla prevista per a l’exercici 2014 del Consell Comarcal del Baix 

Llobregat i el seu organisme autònom, que s’adjunten a l’expedient. 
 
Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals i la Responsable del 

Departament de Recursos Humans en data 9 de desembre de 2013, que s’incorpora a l’expedient. 
 

Vist que d’acord amb els articles 22.2e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local, l’article 14 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, que 
aprova el Text refós de la Llei d’Organització Comarcal de Catalunya, l’òrgan competent per a 
l’aprovació dels pressupostos de l’ens local correspon al Ple. 

 

Vist que d’acord amb els articles 22.2i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local, l’article 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 14 del Decret Legislatiu 
4/2003, de 4 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei d’Organització Comarcal de 
Catalunya, l’òrgan competent per a l’aprovació de la plantilla de l’ens local correspon al Ple. 

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

 
ACORDS 

 
  PRIMER.- Aprovar inicialment el Pressupost General del Consell 

Comarcal del Baix Llobregat per a l’exercici 2014, integrat pels Pressupostos del Consell Comarcal 
del Baix Llobregat i del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat, el resum 
del qual és el següent: 

 
PRESSUPOST DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT 

 

A/ ESTAT D’INGRESSOS 
Cap. III Taxes, preus públics i altres ingressos      298.973,00€ 
Cap. IV  Transferències corrents                       16.273.224,46€ 
Cap. V   Ingressos Patrimonials                854.000,00€ 
Cap. VII Transferències de Capital                     4.045.145,00€  

TOTAL INGRESSOS                            21.471.342,46€  
 



 
B/ESTAT DE DESPESES 
Cap. I  Despeses de Personal            2.752.278,27€ 
Cap. II Despeses corrents en  Béns i Serveis      5.239.690,00€ 
Cap. III Despeses Financeres          2.000,00€ 
Cap. IV Transferències corrents            9.390.056,15€ 
Cap. VI Inversions reals                  587.318,04€ 
Cap. VII Transferències de Capital           3.500.000,00€ 

TOTAL DESPESES                          21.471.342,46€ 
 
PRESSUPOST DEL PATRONAT COMARCAL DE SERVEIS A LA PERSONA DEL BAIX 
LLOBREGAT 
  

A/ ESTAT D’INGRESSOS 
Cap. IV  Transferències corrents            3.372.138,85€ 
Cap. V   Ingressos Patrimonials                          0,00€ 
TOTAL INGRESSOS            3.372.138,85€ 

 
B/ESTAT DE DESPESES 
Cap. I  Despeses de Personal           1.729.953,85€ 
Cap. II Despeses corrents en  Béns i Serveis    1.642.185,00€ 
Cap. IV Transferències corrents                         0,00€ 
TOTAL DESPESES                3.372.138,85€ 
     

SEGON.- Aprovar les Bases d’Execució del Pressupost General per a l’exercici 
2014. 
 
  TERCER.- Exposar al públic el Pressupost General en els termes establerts a 
l’article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 

QUART.- Aprovar la plantilla de personal del Consell Comarcal del Baix Llobregat 
i el seu organisme autònom Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat per a 
l’exercici 2014, que s’adjunta a l’expedient, integrada per la relació detallada de les places de 
funcionaris, personal laboral i eventual d’aquest Consell Comarcal del Baix Llobregat i del Patronat 
Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat, que constitueix part integrant del Pressupost 
Comarcal, d’acord amb el quadre següent; així com actualitzar la relació de llocs de treball en el 
sentit d’amortitzar les places que es detallen a la part expositiva del present acord: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT 
PLANTILLA 2014 

Places     
 

Grup 
Ocupades Vacants 

 
EVENTUAL  
 

Gerent A1 1  
              

Assessor/a   4  
 
FUNCIONARIS 

 
 

 
Funcionaris d’habilitació estatal  

 
 

 
Secretari A1  1 

 
Interventor A1  1 

 
Tresorer A1  1 

 
Escala d’administració general 

 
 

 
Subescala tècnica A1 3 1 

 
Subescala administrativa C1 2 

 
 

 
Escala d’administració especial 

 
 

 
Subescala tècnica 

 
 

 
               Tècnics superiors A1 2 

 
 

 
LABORALS: INDEFINITS O TEMPORALS 

 
 

 
Tècnics superiors A1 6 3 

 
Tècnics mitjans A2 5 3 

 
Tècnics auxiliars C1 1 2 

 
Prospectors C1 6 0 

               Administratives C1 8 0 
 

Auxiliars administratives C2 6 4 
 

Personal d’oficis no qualificat A.PROF 1 2 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PATRONAT COMARCAL DE SERVEIS A LA PERSONA 
DEL BAIX Llobregat 
PLANTILLA 2014 

Places     
 

Grup 
Ocupades Vacants 

 
LABORALS 

 
   

 
              Tècnics superiors 

 
A1 

 
8 

 
11 

 
              Tècnics mitjans 

 
A2 

 
2 

 
11 

 
              Tècnics auxiliars 

 
C1 

 
 

 
1 

 
 Administratives 

 
C1 

 
2 

 
1 

 
 Auxiliars administratives 

 
C2 

 
2 

 
2 

 
CINQUÈ.- Comunicar el present acord al Patronat Comarcal de Serveis a la 

Persona del Baix Llobregat, perquè en tingui coneixement i als efectes. 
 

SISÈ.- Procedir a la publicació íntegra del text de la plantilla en el Diari Oficial de 
la Generalitat i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, trametent simultàniament còpies 
de la mateixa al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació de 
Govern de Barcelona, als efectes previstos per l’article 283 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.” 

 
El Sr. President donà la paraula al Sr. Lluís Ortega, portaveu del grup comarcal del Partit Popular,  
que diu: 
 
Bona tarda, nosaltres volem aprofitar per felicitar la tasca de l’Interventor i del seu equip econòmic, 
però no governem, no participem del govern, i per tant no estem conformes i 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, IC, CIU, i ERC, i el vot en contra dels representants 
presents del grup comarcal del Partit Popular. 

 
5.- Moció del grup comarcal d’ICV-EUiA, de suport als tècnics i el servei de transport 
sanitari. 
 

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

“Vist que davant de les retallades imposades per la Generalitat de Catalunya al 
Sector del Transport Sanitari  en els últims anys i les que estan per venir, que repercuteixen en la 
qualitat assistencial dels nostres ciutadans i ciutadanes. 
 

Vist que davant el fet que s’està reduint hores d’ambulància de forma encoberta, i 
ambulàncies que feien un servei de 24 hores passen a fer-lo ara de 12 o 16 hores, fent que molts 
municipis i els de la seva rodalia quedin descoberts o minvats en quant a cobertura sanitària 
urgent i no urgent. 



 
Vist que davant el fet que l’augment de la precarietat laboral en el sector del 

Transport Sanitari arreu de Catalunya crearà una minva en la qualitat i la quantitat assistencial. 
 

Vist que davant el fet que els treballadors i treballadores del Transport Sanitari no 
poden admetre aquestes retallades de servei i de qualitat assistencial, ni tampoc de condicions 
laborals imposades per la patronal (Associació Catalana d’Empresaris d’Ambulàncies), que els 
han fet perdre vora un 20% de sou en qüestió de tres anys amb reiterats incompliments del 
Conveni Col·lectiu. 
 

Vist que davant el fet que els treballadors i treballadores del Transport Sanitari ja 
porten diversos mesos de mobilitzacions en defensa d’un sistema de Transport Sanitari que 
funciona i que gaudeix d’una excel·lent qualitat assistencial, així com per defensar els seus drets 
laborals. 
 

Vist que davant el fet que és necessari defensar un servei de Transport Sanitari 
Universal, Gratuït, i de Qualitat, per a tota la població de Catalunya. 
 

Per tot això, el grup comarcal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 
Alternativa proposa al Ple l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
PRIMER.- Manifestar el suport als treballadors i treballadores del transport 

sanitari, defensar un servei de qualitat i el manteniment dels seus drets laborals. 
 

SEGON.- Defensar davant de les administracions competents un transport 
sanitari públic i de qualitat assegurant-se que es veu reflectit ens els corresponents pressupostos 
de la Generalitat. 

 
TERCER.- Comunicar el present acord a la Federació d’associacions de veïns 

del Baix Llobregat, als Ajuntaments del Baix Llobregat, als grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya i al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, perquè en tingui coneixement 
i als efectes.” 

El Sr. President donà la paraula al Sr. Ivan Arcas, Vice-president d’aquesta entitat i conseller del 
grup comarcal d’Iniciativa per Catalunya, que diu: 
 

Com varem comentar a la Junta de Portaveus fem trasllat d’aquesta Moció al Plenari del 
Consell Comarcal a partir d’una petició que ens va fer el propi col·lectiu de professionals del sector 
del transport sanitari. Si heu pogut llegir aquesta Moció, jo penso que explica bastant 
específicament el que està succeint en aquest moments amb casos paradoxals com per exemple 
que en alguns municipis del Baix Llobregat avui ja el nombre d’hores de cobertura real d’aquest 
transport sanitari s’hagi reduït pràcticament a la meitat; si us enrecordeu fa dos anys i escaig o tres 
anys, els conflictes que varem tenir per poder fer la  descentralització es van posar al damunt de la 
taula i a més aquest sector, com tots els sectors, però especialment els que depenen de lo públic 
els mateixos treballadors han arribat a tenir retallades de fins a un 20 per cent del seu sou. En 
aquest sentit, els acords ja veureu que son bàsicament manifestar el suport a aquests treballadors 
i treballadores, defensar davant de les administracions la seva feina i els seus drets, i fer 



comunicació a les entitats municipalistes i també a l’Associació de Veïns del Baix Llobregat, als 
ajuntaments i a tots els grups parlamentaris. 

 
A la Moció s’hi ha afegit el grup Socialista i vull agrair-vos que s’hagi produït aquesta adhesió i 
esperaria o espero que amb el marc de la votació pugem afegir-nos tots plegats, perquè crec que 
és un tema prou important més enllà del que puguin ser les sigles de les organitzacions polítiques. 
    
Intervé el Sr. Lluis Ortega, portaveu del grup comarcal del Partit Popular, que diu: 
 
El Partit Popular ens afegim, perquè també compartim el sentit de la Moció i també la votarem que 
si, donarem suport.  
 
A continuació intervé el Sr. Jesús Arévalo, portaveu del grup comarcal de Convergència i Unió, 
que diu: 
 
En aquest cas el grup comarcal de Convergència i Unió s’abstindrà donat que si que estem amb el 
fons de la Moció, però també veiem que hi ha aquí un atac velat contra el Govern de la Generalitat 
de Catalunya. Quan es parla de retallades vull recordar que ens vam trobar una herència passada, 
i per tant ens abstindrem.. 
 
Els presents aproven per majoria el present acord amb el vot a favor dels membres presents dels 
grups comarcals del PSC, IC, PP, i ERC, i abstenció dels representants presents del grup 
comarcal de Convergència i Unió. 
 
6.- Donar suport al Manifest davant la pròxima aprovació del projecte de Llei de 
racionalització i sostenibilitat de l’administració local, promogut per l’Associació Catalana 
de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya, Comissions Obreres i la Unió General 
de Treballadors. 
 

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

“Vist que pròximament el Senat aprovarà el Projecte de Llei de Racionalització i 
Sostenibilitat de l’Administració Local, remetent el text per la seva aprovació definitiva al Congrés; i 
que el text aprovat, previsiblement, serà implacable vers la visió que el nostre país té i vol tenir de 
l’administració local de Catalunya.  
 

Atès que l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de 
Catalunya, Comissions Obreres i la Unió General de Treballadors han promogut un Manifest 
davant la pròxima aprovació del projecte de Llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració 
local 
 

Vist que és d’interès, segons consta en l’expedient, que aquest Consell Comarcal 
del Baix Llobregat doni suport al referit Manifest. 
 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Donar suport al Manifest davant la pròxima aprovació del projecte de 
Llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local, promogut per l’Associació Catalana de 



Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya, Comissions Obreres i la Unió General de 
Treballadors; que s’adjunta a l’expedient. 
 

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

TERCER.- Comunicar el present acord a l’Associació Catalana de Municipis, la 
Federació de Municipis de Catalunya, Comissions Obreres i la Unió General de Treballadors, 
perquè en tinguin coneixement i als efectes.” 

El Sr. President donà la paraula al Sr. Lluís Ortega, portaveu del grup comarcal de Partit Popular, 
que diu: 
 
Justificarem el nostre sentit del vot, que serà no sobre aquesta Moció i serà simplement que 
nosaltres participem del que es tracta, que és desinflar l’estructura administrativa i les duplicitats 
administratives, i si part passa per l’estructura municipal, l’estructura de les Diputacions, de la 
Generalitat de Catalunya i fins i tot l’Estat, doncs si el primer pas es té que donar per aquí, ja 
participem, per tant votarem en contra d’aquesta Moció. 
 
Els presents aproven per majoria el present acord amb el vot a favor dels membres presents dels 
grups comarcals del PSC, IC, CIU, i ERC, i el vot en contra dels representants presents del grup 
comarcal del Partit Popular. 
 
7.- Precs i preguntes. 

 
No se’n formulen. 
 
 

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

 
 

 


