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CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT 

 
PLE 

 
ACTA NÚM. 5/2017 

 
 

A la ciutat de Sant Feliu de Llobregat, el dia 23 d’ octubre de 2017, quan són les divuit hores 
es reuneixen a la sala de sessions del Consell Comarcal del Baix Llobregat, els i les membres 
integrants del Ple del Consell Comarcal que a continuació es relacionen. Aquesta sessió, de caràcter 
ordinari, se celebra sota la Presidència de l’Il·lm. Sr. Josep Perpinyà i Palau i assistits pel  Secretari 
Accidental  de l’entitat, Sr. Lluís González Roig. 
 
ASSISTENTS 
 
PRESIDENT 
 
JOSEP PERPINYÀ I PALAU (PSC-CPM) 
Alcalde de Sant Just Desvern 
 
VICEPRESIDENTS/ES 
 
RAQUEL SÁNCHEZ JIMÉNEZ (PSC-CPM) 
Alcaldessa de Gavà 
 
LLUÍS FABRÉS I PÉREZ (ERC-AM) 
Regidor de Sant Joan Despí  
 
XAVIER FONOLLOSA COMAS (CiU) 
Alcalde de Martorell  
 
JORDI GIL DORADO (ICV-CE) 
Regidor de Sant Vicenç dels Horts  
 
CONSELLERS/ES ASSISTENTS 
 
PSC – CPM    
 
JESÚS NAHARRO RODRIGUEZ 
Alcalde d’Abrera 
 
CRISTINA MARTINEZ RODRIGUEZ  
Regidora de Cervelló 
 
MIQUEL COMINO HARO 
Regidor de Sant Vicenç dels Horts 
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MARIA MIRANDA CUERVAS  (PSC-CPM) 
Regidora de Castelldefels 
 
MARIA MAS BORRÁS 
Regidora d’Esparreguera 
 
JOAN CARLES MARTINEZ ROMERO 
Regidor de Torrelles de Llobregat 
 
JOSÉ ÁNGEL CARCELÉN  LUJÁN  
Regidor de Sant Boi de Llobregat 
 
JUAN PEDRO PEREZ CASTRO 
Regidor del Prat de Llobregat   
 
ENRIC CARBONELL JORBA  
Regidor de Sant Esteve Sesrovires 
 
XAVIER PAZ PENCHE (PSC-CPM) 
Regidor de Molins de Rei 
 
COALICIÓ ENTESA 
      
LLUIS MONFORT PELIGERO 
Regidor de Sant Just Desvern 
 
JOAN PARERA GARCÍA 
Regidor de Pallejà 
 
JESÚS BLANCO FLÓREZ 
Regidor de Santa Coloma de Cervelló  
 
JORDI MARTÍNEZ VALLMITJANA 
Regidor d’Olesa de Montserrat 
 
ALBA MARTÍNEZ VÉLEZ  
Regidora de Sant Boi de Llobregat 
 
ERC-AM   
 
JAUME OLIVELLA I RIBA 
Regidor de Begues 
 
ANDREU PÉREZ I LORITE 
Regidor de Gavà 
 
ORIOL BOSSA I PRADAS 
Regidor de Sant Feliu de Llobregat 
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MIREIA MONFORT I SÒRIA 
Regidora d’Olesa de Montserrat 
 
CiU    
 
IMMACULADA LLOPIS CLIMENT 
Regidora del Prat de Llobregat 
 
JORDI GARCÍA I MAS  
Regidor de Sant Boi de Llobregat 
 
LAIA FLOTATS BASTARDES  
Regidora de Sant Just Desvern 
 
XAVIER AMATE PAZ 
Regidor de Castelldefels 
 
CIUTADANS 
 
JOSÉ LUIS CERRO FERNÁNDEZ 
Regidor de Sant Joan Despí 
 
ANNA CLARA MARTÍNEZ FERNÁNDEZ 
Regidora de Cornellà de Llobregat 
 
SARAY CANTERO GARCIA 
Regidora de Sant Andreu de la Barca  
 
JOSEP MARIA GONZÁLEZ MURT 
Regidor d’Esparreguera 
 
PP 
 
FERNANDO MOYA CANTARERO 
Regidor de Begues 
 
SONIA MOTOS PÉREZ  
Regidora de Castelldefels 
 
CUP-PA 
 
MIQUEL ALTADILL ROVIRA 
Regidor d’Esparreguera 
 
CONSELLERS/ES QUE EXCUSEN ASSISTÈNCIA 
 
VICTORIA CASTELLANOS NUÑEZ (PSC-CPM) 
Regidora de Castellví de Rosanes 
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MARIA JOSÉ DIAZ ALGARÍN (PP) 
Regidora de Viladecans 
 
BÀRBARA LLIGADA I MUÑOZ  (ERC-AM) 
Regidora de Viladecans  
 
SECRETÀRIA ACCIDENTAL  
 
Lluís González Roig  
 
INTERVENTOR 
 
Francesc Roldan Burgos 
 
1. Aprovar l’esborrany d’acta núm. 4/17, corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 24 
de juliol 

 
Els presents aproven per unanimitat l’acta núm. 4/17, corresponent a la sessió celebrada el dia 

24 de juliol. 
 
I. PART RESOLUTIVA 

 
 
2.- Pressa de possessió com a consellers comarcals del Sr. Xavier Amate Paz, del grup 
comarcal de Convergència i Unió (actual PDCat) i del Sr. Juan Pedro Pérez Castro, del grup de 
Candidatura de Progrés-PSC. 

Es llegeix la proposta d’acord de la Presidència que es transcriu literalment: 
 
Trobant-se present el Sr. Xavier Amate Paz i havent acreditat la seva personalitat i 

disposant de la credencial de conseller comarcal lliurada al seu favor per la Junta Electoral, el Sr. 
President, sol·licita que la Secretària procedeixi a la lectura de la fórmula de jurament o promesa 
d’acatament a la Constitució legalment establerta, i que tot seguit es transcriu: 

 
“Sr. Xavier Amate Paz., jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir 

fidelment les obligacions del càrrec de Conseller del Consell Comarcal del Baix Llobregat, amb lleialtat 
al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?.” 

 
El Sr . Xavier Amate Paz, respon: “Per imperatiu legal si” 
 
“Sr. Juan Pedro Pérez Castro jureu o prometeu per la vostra consciència i honor 

complir fidelment les obligacions del càrrec de Conseller del Consell Comarcal del Baix Llobregat, amb 
lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?.” 

 
El Sr. Juan Pedro Pérez Castro,  respon: “Prometo “ 
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“Vista la credencial de Conseller lliurada per la Junta Electoral Central a favor del Sr. 
Xavier Amate Paz, inclòs a la llista de candidats/es presentada pel Grup Comarcal de Convergència i 
Unió (actual PDCat), en substitució per renúncia del Sr. Jesús Arévalo Bravo. 

 
Vista la credencial de Conseller lliurada per la Junta Electoral Central a favor del Sr. 

Juan Pedro Pérez Castro, inclòs a la llista de candidats/es presentada pel Grup Comarcal de 
Candidatura de Progrés - PSC, en substitució per renúncia de la Sra. Lourdes Ruiz Domínguez. 

 
Vist que de conformitat amb el que disposa l’article 21.4 del Decret Legislatiu 4/2003, 

de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Organització Comarcal, aquesta 
Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents 
  

ACORDS 
 

PRIMER.- Donar possessió del càrrec de Conseller d’aquesta comarca al Sr. Xavier 
Amate Paz, adscrit al grup comarcal de Convergència i Unió (actual PDCat), a la vista de l’esmentada 
credencial, prèvia prestació per part de l’interessat del jurament o promesa d’aquest, de conformitat 
amb la fórmula establerta per l’article 1 del Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril. 
  

SEGON.- Donar possessió del càrrec de Conseller d’aquesta comarca al Sr. Juan 
Pedro Pérez Castro, adscrit al grup comarcal de Candidatura de Progrés - PSC, a la vista de 
l’esmentada credencial, prèvia prestació per part de l’interessat del jurament o promesa d’aquest, de 
conformitat amb la fórmula establerta per l’article 1 del Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril. 
 
  TERCER.- Comunicar el present acord a la Direcció General d’Administració Local de 
la Generalitat de Catalunya, a la Junta Electoral Central i a la Delegació del Govern de Catalunya, 
perquè en tinguin coneixement i als efectes escaients.” 
 

Els consellers i conselleres presents es donen per assabentats. 
 
3. Aprovar la subscripció del conveni-marc amb diferents Ajuntaments, de col·laboració 
per a la protecció, millora i desenvolupament integral del territori agroforestal de les muntanyes 
del Baix. 
 

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

“Vist que l’any 2006 els Ajuntaments de Begues, Gavà, Viladecans, Sant Climent de 
Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Pallejà, Cervelló, Corbera, Vallirana i 
Olesa de Bonesvalls, i aquest Consell Comarcal van subscriure un conveni marc de col·laboració en la 
protecció, millora i gestió integrada de les zones agrícoles i forestals de les Muntanyes del Baix; al que 
es van adherir posteriorment els Ajuntaments  de Torrelles de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, La 
Palma de Cervelló i Vallirana. 
 

Atès que davant l’experiència adquirida pel que fa a la coordinació entre ajuntaments, 
la planificació de les actuacions intermunicipals, el paper d’aquest Consell Comarcal i la disponibilitat 
de recursos, entre altres, es considera convenient formular un nou conveni marc per tal de donar un 
impuls a la voluntat expressada i per actualitzar els mecanismes de coordinació i operatius entre les 
institucions signants; d’acord amb el que disposa l’informe emès pel Tècnic d’aquesta entitat en data 
11 d’octubre de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència i que s’incorpora l’expedient. 
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Vista la proposta de conveni marc de col·laboració per a la protecció, millora i 

desenvolupament integral del territori agroforestal de les Muntanyes del Baix, així com la seva 
memòria; que s’adjunten a l’expedient. 
 

Vist l’informe-memòria 6/2016 de la Secretaria General relatiu al contingut necessari 
dels convenis de col·laboració, així com l’informe del tècnic coordinador de data 11 d’octubre. 
 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni marc de col·laboració amb els 
Ajuntaments de Begues, Gavà, Viladecans, Sant Climent de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Santa 
Coloma de Cervelló, Sant Vicenç dels Horts, Torrelles de Llobregat, Pallejà, La Palma de Cervelló, 
Cervelló, Vallirana, Corbera de Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Martorell i Castellví de Rosanes, 
per a la protecció, millora i desenvolupament integral del territori agroforestal de les Muntanyes del 
Baix; d’acord amb la minuta de conveni que s’adjunta com a part integrant a aquest acord i s’aprova de 
manera simultània. 

 
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 als Ajuntaments de Begues, Gavà, Viladecans, 

Sant Climent de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Sant Vicenç dels Horts, 
Torrelles de Llobregat, Pallejà, La Palma de Cervelló, Cervelló, Vallirana, Corbera de Llobregat, Sant 
Andreu de la Barca, Martorell i Castellví de Rosanes, perquè en tinguin coneixement i als efectes.” 
 
El Sr. President dóna la paraula al Sr. Jesus Blanco, conseller delegat de medi Ambient, del grup 
comarcal de Coalició Entena, que diu: 
 
Bona tarda, aquests convenis son el desplegament del Pla Director de les Muntanyes del Baix. És un 
conveni amb el conjunt de municipis, és un conveni de col·laboració per a la protecció i millora de les 
zones agrícoles i forestal d’aquestes muntanyes. Que en síntesis ve a ser per promoure la preservació 
i millora del valor natural ambiental i econòmic del medi agroforestal per desenvolupar activitats 
agrícoles forestals i de lleure, per coordinar les actuacions dels ajuntaments en el medi agroforestal, 
intercanviar experiències, unificar el criteris d’intervenció entre els municipis veïns, per restablir i 
consolidar mecanismes de coordinació i cooperació entre els ajuntaments en l’ens supramunicipal per 
l’execució d’objectius comuns, per establir i fomentar mecanismes de col·laboració i suport amb els 
agents privats del territori, per cercar la col·laboració d’altres administracions públiques, institucions 
científiques i altres entitats, per difondre entre la població als valors  i les funcions d’aquest territori, així 
com el  respecte al patrimoni natural, les activitats econòmiques que desenvolupen i les 
infraestructures de lleure els seus usuaris. 
Això ve de lluny, a partir de l’any 2006 van ser onze ajuntaments que van posar en marxa aquest 
projecte, posteriorment van ser quatre més que es van incorporar i últimament, i és per aquest  motiu 
pel que es fa un nou conveni, perquè s’han incorporat tres nous ajuntaments, que son  Sant Andreu de 
la Barca, Martorell i Castellví de Rosanes. 
En aquest sentit el projecte va estar uns anys aturat degut a la crisis econòmica, en la mesura que 
suposava que els ajuntaments havien de tenir una implicació econòmica, doncs això va quedar en 
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segon ordre i també pels canvis que es van produir i els canvis de governança en alguns ajuntaments i 
ja des d’aquest mandat va ser una de les prioritats d’aquest govern comarcal, el reiniciar aquest 
projecte. 
Vam crear a la seu del Consell Comarcal una oficina tècnica, que està treballant i vam posar en marxa 
un treball conjunt amb els ajuntaments, una Comissió Tècnica que porten reunions mensuals, on s’ha  
estat elaborant la base d’aquests convenis que s’estan treballant amb ens supramunicipals, com són la 
Diputació de Barcelona i l’Àrea Metropolitana, i en aquest sentit continuen treballant en aquesta línea. 
Com veieu també en el conveni existeix una Comissió de seguiment que es va reunir fa quinze dies, en 
aquest sentit és la que va donar el vist-i plau de l’esborrany del conveni que avui aprovem nosaltres, 
però que també estan aprovant de manera individual el conjunt d’ajuntaments que formen part 
d’aquest projecte que ens hem plantejant entre el mes d’octubre i novembre per  la seva aprovació. 
Estem treballant força i també agrair tota la feina del tècnics de medi ambient i del conjunt 
d’ajuntaments que s’ho han pres com una qüestió prioritària. 
Tenim un territori poc treballat i tenim les Muntanyes, que una part estan abandonades amb un perill 
d’incendis que quan arriba l’època d’estiu com el que estem veient a Galícia i altres zones, és molt 
preocupant i en aquest sentit ha de ser una prioritat si no ens volem lamentar.  
 
A continuació intervé el Sr. Xavier Fonollosa, Vice-president i conseller del grup comarcal de 
Convergència i Unió (PdeCAT), que diu: 
 
Vull agrair la feina que ha fet al Jesús Blanco, perquè de fet és una de les coses que portava de cap 
des del l’inici d’aquest mandat. Jo crec que l’ha portat amb molta persistència i fruit d’aquesta 
persistència doncs ha aconseguit que la major part d’ajuntaments, tant per la part política com per la 
tècnica, hagin vingut, hagin fet reunions i hagin pogut tancat aquest conveni. 
I el que deia ara el company al final de la seva intervenció, que cada un dels ajuntaments doncs també 
estiguin fent la feina i ho estiguin també aprovant en els seus plens municipals . 
Agrair-li la seva feina, que no ha sigut fàcil, perquè ha hagut d'anar perseguint tècnic a tècnic i polític a 
polític, però que finalment hem pogut tancat. 
 

Els presents aproven per unanimitat el present acord. 
 
4. Aprovar l’addenda per a l’any 2017 al Contracte Programa 2016-2019 per a la 
coordinació, la cooperació i la col·laboració subscrit amb el Departament de Treball, Afers 
socials i Famílies, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i 
polítiques d’igualtat. 
 

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

“Vist que per acord de Ple de data 26 de setembre de 2016 es va aprovar la 
subscripció del Contracte-Programa 2016-2019 per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal 
del Baix Llobregat, en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i 
polítiques d’igualtat i el protocol adjunt. 
 

Vist que des d’aquest Consell Comarcal es van elaborar les propostes susceptibles de 
finançament per a l’any 2017 en el marc de l’esmentat Contracte-Programa 2016-2019, segons consta 
a l’expedient. 
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Vist que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha comunicat l’Addenda 
per a l’any 2017 al Contracte-Programa de referència, la qual atorga una subvenció per un import total 
de 4.395.806,41€. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals d’aquesta entitat en data 
16 d’octubre de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència i que s’incorpora a l’expedient. 

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

ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar l’Addenda al Contracte-Programa 2016-2019 per a la coordinació, 

la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix Llobregat, en matèria de serveis socials, altres 
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, per a l’any 2017, de conformitat amb la 
minuta d’Addenda que s’incorpora a l’expedient i que s’aprova simultàniament, i d’acord amb el que es 
detalla a continuació: 
 
Fitxa          Atorgat  
Fitxa 01 - Ajuts d'urgències socials                               83.220,00€  
Fitxa 01 - Ajuts d'urgències socials - Pobresa energètica    83.220,00€  
Fitxa 01 - Professionals equips bàsics (TS, ES i Adm.)     990.155,41€  
Fitxa 01 - Referent comunitari        85.750,40€  
Fitxa 01 - SAD dependència        394.111,00€  
Fitxa 01 - SAD Social         261.963,49€  
Fitxa 02.1 - SIS Servei d'atenció diürna       42.500,00€  
Fitxa 02.2 - SIS Serveis socioeducatius davant de situacions de risc  107.126,00€  
Fitxa 06 - Sistemes de resposta urgent per a dones que es troben      8.000,00€  

en situació de violència i per als seus fills i filles  
Fitxa 07.1 - Migracions i ciutadania: Programes i accions                 27.816,78€  

cofinançades pel FSE  
Fitxa 07.2- Migracions i ciutadania: Activitats de cohesió social     17.464,22€  

altres programes i accions  
Fitxa 08 - Programa d'inclusió socials       50.000,00€  
Fitxa 09 - Servei de transport adaptat      388.467,86€  
Fitxa 19.1 - Serveis d'Atenció a la Infància i l'Adolescència - EAIA            1.559.580,00€  
Fitxa 19.2 - Serveis d'Atenció a la Infància i l'Adolescència - SIFE   177.016,00€  
Fitxa 37 - Plans i mesures d’igualtat en el treball        2.375,00€  
Fitxa 38 - Plans i mesures d’igualtat per persones LGBTI     12.000,00€  
Fitxa 41 - Servei comarcal de Joventut       33.603,75€  
Fitxa 42 - Oficines joves de la Xarxa Nacional d'Emancipació   20.000,00€  
Fitxa 43 - Plans locals i comarcals de Joventut     51.436,50€  
TOTAL                  4.395.806,41€  

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

habilitar les partides pressupostàries corresponents; l’import total del contracte programa per a l’any 
2017 ascendeix a 4.395.806,41€. 
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  TERCER.- Facultar a la Presidència d’aquesta entitat, per a la signatura dels 
documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 
  QUART.- Comunicar el present acord al Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat de Catalunya, perquè en tingui coneixement i als efectes.” 
 
El Sr. President dóna la paraula al Sr. Xavier Paz, conseller delegat de Polítiques de benestar i 
Desenvolupament Social, del grup comarcal del PSC, que diu: 
 
Bona tarda, amb aquest Contracte-Programa del que estaríem parlant és de la disposició de continuar 
evolucionant i avançant en les fitxes que hi havia, i realment treballar conjuntament per la millora de 
determinades fitxes en aquell període 2017-2019. Concretament en la primera fitxa de Serveis Socials  
Bàsics si que s'avança, al 2017 l’assoliment de la ratio de tres treballadors socials i dos educadors 
socials  per cada quinze mil habitants de totes les àrees bàsiques de serveis socials, espressa  també 
el que seria la incorporació d’una demanda que hem fet en totes les reunions i en els ajuntaments, que 
seria el personal administratiu per l’any 2018 d’aquest equips bàsics, per tal de treballar tot el concepte 
de la pobresa energètica i tot el conjunt de la feina que s’ha girat cap els equips de serveis socials, i 
per tant uns dels aspectes que ens van dir que si que es treballaria en aquest any i que finalment 
s'incorporarà en el any 2018. 
Desprès hi ha quatre fitxes més que seria, a la segona, els serveis d’intervenció socioeducativa que 
aquí si que és un programa de continuïtat  que es continua  desplegant  i que és pioner en altres terres 
i que es treballaria amb els Ajuntaments de La Palma, Corbera, Pallejà, Torrelles, Vallirana i Santa 
Coloma, desprès l’aspecte d’emigració i ciutadania el que és l’acollida d’igualtat i cohesió, continuant 
amb el desplegament del servei de primera acollida i també la sessió de suport a les persones 
refugiades. 
El quart punt el servei de transport adaptat i assistit, que se està desplegant des de l’any 2014 i que es 
continua, però a l’hora també es reforça aquest servei; i per últim també el servei d’atenció a l’infància i 
adolescència, els EAIAs, que s’han adoptat dues mesures per millores importants, primer increment 
gradual del nombre de professionals d’atenció directa d’aquests equips i dos,  també l’elaboració  per 
part de la  Comissió Tècnica d’una proposta sobre el model d’intervenció i dels serveis d’integració 
familiar amb família extensiva; per tant continuar amb aquest desplegament. 
 
Intevé el Sr. Miquel Comino, conseller delegat de Política territorial i Joventut, del grup comarcal del 
PSC, que diu: 
 
Molta continuïtat com l’any anterior, simplement reforcem un increment de les partides destinades a les 
competències delegades, cosa que és important .  
Com a novetat aquest any hem tramitat el Contracte Programa del municipis de menys de vint mil 
habitants, que fins ara anaven tots directament a la Direcció General de Joventut. El municipis de 
menys de vint mil habitants han passat la seva sol·licitud del Contracte Programa a través del Consell 
Comarcal. Hi ha nou de menys de vint mil que ho han fet amb nosaltres i tretze que ho han fet ells. Ja 
sabeu que és necessari  tenir el Pla Local de Joventut per poder entrar en aquestes subvencions. 
Després també hem omplert i estem treballant per posar en marxa l’Oficina d’Emancipació Jove a la 
Comarca, que estem acabant de polir-la i posarem en marxa, però tenim el compromís per part de la 
Direcció General de Joventut de posar-la en marxa aquest any i així serà.  

    
Els presents aproven per majoria absoluta el present acord amb el vot a favor dels 

membres presents dels grups comarcals del PSC-CPM, COALICIÓ ENTESA, ERC-AM, CIU i 
CIUTADANS, i l’abstenció dels membres presents dels grups comarcals del PP i de la CUP. 



10 - 160 
 
 

 
5. Moció a proposta del grup d’Esquerra Republicana de Catalunya de condemna a la 
brutalitat policial de l’Estat a Catalunya i sobre l’empresonament dels presidents de les entitats 
Òmnium Cultural i Assemblea Nacional Catalana. 
 

El President comenta que a aquesta Declaració que proposa el grup d’Esquerra Republicana 
de Catalunya s’han afegit diferents forces polítiques, el Partit Socialista, PDeCAT i Entesa. 
 

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

“Atès que el diumenge 1 d’octubre de 2017 passarà a la història a Catalunya per la 
vergonya d’un Estat repressor que ha exercit una dura violència desproporcionada davant d’una 
ciutadania que de forma cívica, serena, coratjosa, pacífica i persistent va sortir a votar i exercir la 
democràcia malgrat les amenaces i l’estat de setge i por. 
 

Atès que condemnem de forma enèrgica, alta i clara tota la violència generada pel 
govern del Partit Popular a Espanya, contra veïns i veïnes dels nostres pobles i ciutats que el que 
volien és decidir i exercir la democràcia. Les gairebé 900 persones ferides registrades a mans de la 
brutalitat policial, dos d’elles en estat molt greu, la vulneració de drets fonamentals i les imatges 
d’agressions, repressió sense contemplacions i violència, no cauran mai en l’oblit.  
 

Atès que els danys materials que els cossos de seguretat de l’Estat han causat en 
edificis i a l’espai públic han de ser rescabalats. Totes aquestes actuacions han estat dictades pel 
govern del Partit Popular, que n’és el responsable últim, i que n’haurà d’assumir les conseqüències. 
 

Vist que un exemple d’aquests fets són els que van succeir la tarda de l’1 d’octubre de 
2017 a l’escola pública sesrovirenca La Roureda. L’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires va recollir la 
voluntat de denunciar els fets al cos de Mossos d’Esquadra i també va fer una declaració institucional 
aprovada en el Ple Extraordinari del passat 2 d’octubre en el qual també es va condemnar la brutal 
actuació del cos de Policia Nacional i la violència emprada sobre els veïns i veïnes que pacíficament 
es trobaven davant d’aquest equipament educatiu. 
 

Vist que un altra fet condemnable de violència simbòlica a la comarca del Baix 
Llobregat és la confiscació per la força de les urnes de votació del Referèndum d’Autodeterminació per 
part de la Guàrdia Civil al Centre d’Atenció Primària de Sant Andreu de la Barca. 
 

Atès que al mateix temps, reconeixem i agraïm profundament l’actitud i el 
comportament dels més de 2 milions de persones que el dia 1 d’octubre es van expressar a les urnes, i 
una especial menció als qui se’ls va usurpar el vot. La seva valentia, compromís i fortalesa exercint el 
dret a vot, oposant resistència pacífica, fent costat a la gent que volia votar i no caient en la provocació 
de les forces de seguretat espanyoles, sota un estat de setge i por, són el reflex d’una societat madura, 
pacífica i plenament democràtica. Un reconeixement a tots els votants i a tots els voluntaris. 
 

Vist que tanmateix, instem la Comissió Europea a que faci un pronunciament de 
rebuig i de denúncia de la repressió contra la seva pròpia ciutadania i promogui una mediació política 
internacional imparcial que permeti trobar vies de diàleg. 
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Vist que finalment en el marc de judicialització de la vida política, la jutgessa de 
l’Audiència Nacional ha dictat sentència: presó sense fiança per al president d’Òmnium Cultural, Jordi 
Cuixart, i el president de l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez, acusats d’un delicte de 
sedició. La privació de llibertat d’ambdós és intolerable en una societat democràtica i suposa una clara 
vulneració dels drets fonamentals fet que significa una clara persecució d’un determinat pensament i 
opció política.  
 

Atès que volem deixar ben clar que el Consell Comarcal del Baix Llobregat i els seus 
càrrecs electes serem fidels al compromís amb tota la ciutadania que representem democràticament. 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Mostrar la solidaritat del Consell Comarcal del Baix Llobregat amb els 
municipis afectats pels danys provocats per la violència policial i amb les persones que han resultat 
ferides com a resultat de l’actuació desproporcionada dels cossos de seguretat de l’Estat Espanyol. 
 

SEGON.- Expressar el suport a tots els alcaldes i alcaldesses de Catalunya que, d’una 
forma o altra s’han vist afectats per accions o reaccions al voltant de la convocatòria de l’1 d’octubre, 
tant per promoure l’exercici del dret a decidir o de qualsevol altra expressió de les seves opinions 
polítiques de forma pacífica, lliure i democràtica amb empara en els principis fonamentals d’autonomia 
local i dret a la participació política. 

 
TERCER.- Exigir al Ministeri de l’Interior el rescabalament pels danys materials 

causats pels cossos de seguretat de l’Estat en la seva actuació desmesurada a Catalunya. 
 

QUART.- Exigir la dimissió de tots els càrrecs polítics implicats en l’exercici de la 
violència d’Estat i de la vulneració dels drets humans a Catalunya. 

 
CINQUÈ.- Exigim la retirada immediata del efectius policials dels cossos de l’Estat que 

van ser destinats a Catalunya per reprimir el referèndum i que encara hi romanen. 
 

SISÈ.- Rebutgem la detenció i l’empresonament dels presidents de les entitats 
Òmnium Cultural, Sr. Jordi Cuixart i de l’Assemblea Nacional Catalana, Sr. Jordi Sànchez per motius 
polítics i reclamem la seva llibertat immediata, i continuem exigim solucions polítiques, basades en el 
diàleg, la negociació i l'acord, com alternativa a la aplicació de l’article 155 de la Constitució 
 

SETÈ.- El Consell Comarcal del Baix Llobregat s’adhereix al Manifest de la taula per la 
Democràcia impulsada per entitats, els sindicats i les organitzacions de la societat civil per donar una 
resposta unitària, transversal, ferma i decidia en defensa de les institucions catalanes, els drets 
fonamentals, el dret que té la ciutadania de Catalunya a decidir el seu futur polític  i la democràcia. 
 

VUITÈ.- Reiterem el compromís per preservar la cohesió social i la convivència  cívica 
de les nostres viles i ciutats des de la defensa de la pau, les llibertats i els valors democràtics. En 
democràcia, la pluralitat d’idees i opcions polítiques es gestiona per mitjà del diàleg, el respecte mutu, 
la negociació i el vot, mai de la violència. 
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NOVÈ.- Comunicar aquest acord a tots els Ajuntaments de la Comarca del Baix 
Llobregat,  a la Federació Catalana de Municipis, l’Associació Catalana de Municipis, al Ministeri de 
l’Interior, la Delegació del Govern Espanyol a Catalunya i la Subdelegació corresponent; perquè en 
tinguin coneixement i als efectes.” 
 
El Sr. President dóna la paraula al Sr. Lluís Fabrés, Vice-president i conseller del grup comarcal 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, que diu: 
 
Bona tarda consellers i conselleres, com tots sabeu tal i com està el pati avui al nostre país, el nostre 
grup va creure convenient entrar aquesta Moció, tot i que entenem també que el tema que estàvem 
parlant de feia temps d’intentar consensuar amb un marge possible les mocions a nivell de grup 
comarcal de govern doncs realment no ens varem ajustar en els terminis previstos, però entendreu 
també que aquests moments absolutament excepcionals requerien una situació excepcional. 
Entendreu que per la gent que som independentistes de fa molts anys i que molts de nosaltres venim 
d’un independentisme d’esquerres, de combat, fer l’esforç de fer una  Moció amb uns termes i amb 
unes paraules que sovint no son les que emprem habitualment, doncs ens ha requerit cert grau de 
sintonia amb la resta de partits i cert esforç per part de nosaltres. Està clar que nosaltres mateixos, hi 
ha expressions aquí que no són les que habitualment utilitzem, que no repetiré, però que tots us podeu 
imaginar que nosaltres no parlem habitualment de cossos i forces de l’Estat sinó que els anomenem 
per un altre nom.  
Bàsicament la Moció el que varem fer va ser començar a parlar amb diferents grups, la vam fer arribar 
al grup d’Entesa, al grup del PDeCAT, al grup del Partit Socialista. Hem parlat amb uns i amb uns 
altres, hem fet diferents gestions, avui ha sigut un matí que hem fet múltiples gestions amb tothom i el 
resultat ha estat que aquesta Moció que la sotmetem a la vostra votació amb molts punts, alguns dels 
quals son pràcticament idèntics als que s’han aprovat a l’Àrea Metropolitana o a la Diputació de 
Barcelona i creiem que és bo en aquest moments trobar vies de consens entre tots nosaltres. 
Això no vol dir que més endavant davant dels fets que puguin passar aquesta setmana doncs puguin 
haver grups que prenguem una o altra determinació en funció del resultat i de les votacions que 
prenguin segons quins grups al Senat aquest divendres. 
Però en tot cas, de moment i fent servir un símil tennístic, un match ball que hem salvat a l’últim instant 
i que ens congratulem de poder aprovar aquesta Moció avui en el Plenari. 
Vull agrair la paciència i el suport als portaveus de diferents grups que finalment han fet possible poder 
portar a terme aquesta votació.  
 
Intervé el Sr. Miquel Altadill, portaveu del grup comarcal de la CUP, que diu: 
 
Bona tarda, agrair als companys d’Esquerra haver presentat aquesta Moció i evidentment des de la 
CUP Poble Actiu votarem a favor . 
En aquest sentit, com sempre soc bastant crític en el tema mocions, si que vull fer una mica 
d’incidència en continuar i mantenir vigent la mobilització popular d’aquests dies ja que s’acosta una 
setmana complicada, i que fruit de l’1 d’octubre han sortit experiències molt interessants, al Baix 
Llobregat per exemple, els Comitès de Defensa del Referèndum, lluny de només haver estat a la 
jornada de l’1 d’octubre, estan continuant i treballant activament per defensar el mandat democràtic 
que va sortir de l’1 d’octubre, i animar a tota la gent que també ara estem aprovant aquesta Moció a 
mobilitzar-se que ara vénen uns dies durs. 
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A continuació pren la paraula la  Sra. Sonia Motos, portaveu del grup comarcal del Partit Popular, que 
diu: 
 
Bona tarda. Nuestro posicionamiento evidentemente votaremos en contra, pensamos que el único 
responsable de todo lo ocurrido en la jornada del 1 de octubre fue el President Puigdemont  por no 
haber suspendido una convocatoria de un referéndum ilegal que fue anulado por el Tribunal  
Constitucional. 
Lamento los heridos yla violencia que pudieron vivir algunas personas inocentes que participaron 
legítimamente en esa votación con buena voluntad, pero defendemos la labor de los cuerpos 
policiales, que actuaron por mandato judicial, porque ellos son los garantes del estado de derecho; y 
que por lo tanto no estamos de acuerdo con la petición que plantea la Moción de retirar los cuerpos 
policiales de Catalunya. También ponemos en cuestión el número de heridos como hemos explicado 
en todas estas semanas porque no ha habido manera de confirmar la veracidad, incluso ha sido algo 
que la propia prensa internacional ha puesto en tela de juicio . 
Por supuesto, manifestamos nuestro respeto a les decisiones judiciales y por lo tanto no estamos de 
acuerdo en afirmar que los señores Cuixart o Sánchez sean presos políticos, porque no han sido 
juzgados por sus ideas sino por sus actos delictivos. 
Estamos esperanzados en que las medidas que se puedan aprobar esta semana desde el Senado 
puedan devolver a Catalunya a la normalidad democrática institucional, pedimos que este Consell no 
paralice su actividad ni se convierta en una institución más al servicio de la independencia, sino que 
siga trabajando por los vecinos de esta comarca, como creemos que lo está haciendo hasta ahora. 
Lamentamos que el PSC apoye esta Moción, si finalmente la apoya, y pediría que por favor nos 
puedan enviar la última versión de la Moción por correo electrónico a los portavoces de los grupos.  
 
El Sr. President li dóna la paraula al Sr. Josep Maria González, portaveu del grup comarcal de 
Ciutadans, que diu: 
 
En primer lloc una qüestió formal, a veure si aprenem a fer be les coses, a l’ordre del dia posa 
Declaració, vostè President quan ha anunciat el punt ha dit Declaració, Declaració no és el mateix que 
Moció. Que estem fent: una Declaració o una Moció? 
 
Pren la paraula el Sr. President, que diu: 
 
Doncs modifiquem l’ordre del dia, perquè tenim capacitat de fer-ho, jo la tinc, per tant modificaria a que 
fos Moció. 
 
A continuació intervé el Sr. Josep Maria González, portaveu del grup comarcal de Ciutadans, que diu: 
 
En el cinquè paràgraf parla d’uns fets que van passar a un Centre d’Atenció Primària de Sant Andreu 
de la Barca. Passaré per alt que posa referèndum d’autodeterminació, no sé quin referèndum 
d’autodeterminació es va fer l’1 d’octubre . 
El que trobo a faltar és una condemna al que estan passant els fills de guàrdies civils de Sant Andreu 
de la Barca de l’Institut del Palau, que està just davant.  
Després trobo a faltar també una condemna a la brutalitat institucional, m’estic referint al tancament del 
Parlament, està tancat des del vergonyós Ple del 6 de setembre, això es diu brutalitat institucional. 
Després trobo a faltar també una condemna dels actes delictius, saltar-se les lleis és un acte delictiu 
per tant el Sr. Puigdemont i el Sr. Junqueras són delinqüents, suposo que a partir de dissabte ja seran 
delinqüents i no President i Vice-President de la Generalitat. 
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També trobo a faltar una condemna a qui no fa be la seva feina, els mossos d’esquadra no van fer be 
la seva feina, per tant potser se'ls hi hauria de condemnar. 
També trobo a faltar una condemna a l’autoritarisme  i a la imposició ideològica sobre més de la meitat 
de la població que alguns, sense tenir aquesta majoria social i política, volen fer. 
Tampoc veig  una condemna a un govern que ha provocat la marxa de 1300 empreses de Catalunya, 
1300 ahir, avui ja no sé quantes. Amb tot el que això significa a nivell econòmic per Catalunya, tant que 
alguns estimen Catalunya, jo me l’ estimo tant que vull que les empreses no marxin. Per cert el Sr. Mas 
es va equivocar a la campanya del 27 de setembre de 2015 quan deia que no marxaria ningú. 
Desprès suposo que el Sr. Sánchez  i el Sr. Cuixart a partir d’ara s’ho pensaran dos vegades abans de 
posar-se sobre un cotxe de la Guàrdia Civil  amb un megàfon a incitar a la gent, sembla que a la presó 
això no es pot fer. 
Després la Moció també demana diàleg, nosaltres estem a favor del diàleg. Després d’unes eleccions 
autonòmiques que portin un govern transversal i constitucionalista, i amb nous interlocutors, amb els 
interlocutors actuals no es pot parlar, evidentment estic parlant de Puigdemont i Junqueras. 
Anant més a nivell local i comarcal, nosaltres també lamentem que el PSC es sumi en aquesta Moció, 
però puc entendre veient el cap de setmana que han d’haver tingut, començant pel nostre President i 
Alcalde de Sant Just, Sr. Perpinyà, adherint-se al Manifest liderat per Núria Parlon, entre d’altres, o per 
exemple el meravellós Manifest que va sortir ahir d’aquella mòmia socialista que és Raimon Obiols, a 
la qual per cert se suma el meu alcalde, el d’Esparreguera, o per exemple gent de Sant Vicenç, per 
tant entenc que no ha hagut de ser un cap de setmana fàcil pels socialistes; de fet no ha sigut fàcil 
perquè hem estat aquí mitja hora esperant a veure què passava, si aprovaven aquesta Moció, no 
l’aprovaven, si trencaven el govern o el trenquem dissabte desprès del que passi al Senat, perquè en 
el fons del que jo he entès de les paraules del conseller d’Esquerra és això. A veure que passa 
divendres, a veure si el Sr. Montilla vota que si o vota que no al Senat, si vota que si trencarem el 
pacte al Consell Comarcal.  
Per tant lamentar-ho, em sap molt greu que s'apuntin a aquestes bestieses i votarem en contra 
evidentment.  
 
A continuació pren la paraula el Sr. Xavier Fonollosa, Vice-president i conseller del grup comarcal de 
Convergència i Unió, que diu: 
 
El país està passant per uns moments delicats, que pot arribar a que hi hagi alguna fractura social, que 
hagi alguna fractura de la cohesió social i la convivència, i acabem d’escoltar ara mateix una 
intervenció que el que fa és això, intentar fracturar la societat. 
Jo, amb el respecte que tinc per totes les persones que defensen qualsevol ideal sota unes sigles 
polítiques, li he de dir que ja em començo a cansar del to seu particular i del seu ús en general, perquè 
el to i les formes i em refereixo al portaveu de Ciutadans, perquè parlar en una sessió Plenària del 
Consell Comarcal de manera sistemàtica de que les coses es fan malament, interpel·lant de manera 
grollera al President d’aquesta institució no em sembla correcte; al igual que tampoc em sembla 
correcte que es parli de mòmia socialista d’un senyor que dintre del socialisme català doncs ha estat 
un referent per molta gent, i jo aquest grau de respecte en política, sempre des de la diferència, el que 
m’agrada és que les formes no es perdin i vostés les perden molt sovint; i crec que darrerament els hi 
agrada perdre les formes fins i tot li han agafat el gust, i això és perillós. I és perillós per la convivència, 
la cohesió social, que és el millor dels valors que tenim en aquest país i que entre tots hem d’intentar 
defensar les idees que cada un de manera lliure pugui defensar per salvaguardar aquesta convivència  
social, no ajudant a crispar, a trencar, a segregar una societat que sempre ha estat un sol poble i que 
sempre hem anat units des de la pluralitat i la divergència. 
Nosaltres com PDeCAT hem donat suport des del seu inici a la Moció presentada pel grup d’Esquerra 
Republicana de Catalunya perquè compartim els mateixos ideals en quan a la llibertat nacional 
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d’aquest país, perquè la trobem encertada  i perquè també hem intentat que hagi un consens al màxim 
de forces polítiques per condemnar la violència policial que ha hagut, a l’igual que l’empresonament de 
dues persones que no han fet res més que estar davant de dues entitats socials, entitats cíviques i 
convocar i presidir manifestacions sempre pacífiques i multitudinàries. Això avui en el segle XXI, en un 
estat democràtic i de dret, doncs que hagi presos politics per pensar diferent a aquests que manen 
doncs entenem que no és de rebut, no podem acceptar-lo i per tant les institucions hem de fer 
declaracions o mocions, que en definitiva no es diferencien gaire, perquè el nom no fa la cosa, li dic al 
senyor de Ciutadans, perquè crec que tenia algun dubte amb això, doncs que deixem molt clar que les 
institucions d’aquest país no estan a favor de que hagin presos polítics en el segle XXI, en un estat            
democràtic i de dret; per tant nosaltres donem plenament suport a aquesta Moció, el donàvem 
inicialment i li hem donat amb les modificacions i estem molt contents i vull agrair a la resta de grups 
recent sumats, especialment al grup socialista, que sé que no els ha estat fàcil i que han fet el possible 
per encaixar i per canviar alguns paràgrafs, fins i tot algunes accepcions que hi havia en el propi text 
perquè la poguéssim votar a favor. 
Finalment vull agrair, especialment al grup socialista, i a la resta de grups evidentment, al grup 
socialista i al seu President, President d’aquesta casa, del Consell Comarcal, perquè han fet una feina 
intensa perquè puguem avui votar de manera favorable una Moció amb la major part de grups, i això 
és una resposta de les institucions triades lliure i democràticament pel poble de condemna als actes de 
violència policial  i de que hagi avui empresonats per diferir políticament  de les persones que manen. 
Jo crec que és allò que hem de fer i ho hem de fer amb certa contundència, avui no defensem el 
sobiranisme, ni defensem una determinada ideologia, amb aquesta Moció d’avui el que defensem son 
els drets i llibertats individuals i col·lectius i la essència de la pròpia democràcia; per tant vagi per 
endavant el agraïment a tots els grups que han donat suport a aquesta Moció. 
 
El Sr. President li dóna la paraula a la Sra. Alba Martínez, portaveu del grup comarcal de Coalició 
Entesa, que diu: 
 
En primer lloc, agrair la voluntat de pacte i diàleg que han tingut la majoria de grups municipals, en 
especial el grup que presentava la moció, ERC, i que va acceptar les nostres esmenes. La moció que 
avui aprovarem reflecteix una posició àmpliament compartida, ja no només en aquest espai del Consell 
Comarcal, sinó, el que és més important, a la societat catalana. I com que estem segures de que el 
text que avui aprovem és compartit amb una gran majoria de la societat catalana agraïm especialment 
els companys consellers i conselleres del PSC que no donin suport a l’aplicació del 155 i els hi 
demanem que facin tot el que puguin per demanar al seu partit a Catalunya i a l’Estat que es posicioni 
de la mateixa manera que ho fan avui, i facin front davant l’atac més important que ha patit 
l’autogovern de Catalunya en els últims 40 anys de democràcia. 
Entrant en el contingut de la moció, és una moció de resposta a la violència exercida per part dels 
cossos de seguretat de l'estat el dia 1 d'octubre i tot i que els esdeveniments s'han anat succeint al 
llarg d'aquests dies, crec que no podem deixar de qüestionar i demanar explicacions sobre el que va 
passar aquell dia al nostre país. Com tampoc volíem deixar de fer arribar com a Consell Comarcal el 
nostre suport i solidaritat amb les persones que aquell dia van patir unes càrregues policials totalment 
desproporcionades davant una ciutadania que mostrava una actitud pacífica. I aquesta vegada el Partit 
Popular no pot posar d'excusa la manipulació informativa, les càrregues van ser retransmeses en 
directe, tothom va veure el que feia la policia. 
Des del grup d’Entesa, entenem aquesta resposta i la resta que s’han anat succeint els darrers dies, 
com per exemple la sentència de presó sense fiança per als presidents d’Òmnium Cultural i l’Assembla 
Nacional Catalana, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, respectivament, acusats d’un delicte de sedició, 
mostres de la incapacitat del govern del Partit Popular per intentar buscar altres fórmules polítiques 
que no passin per l’ús de la força, dels tribunals o de les amenaces de drets. 
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Els nostres valors i el nostre compromís és amb la cohesió social, la convivència i la pau i per això 
estem en contra de les imatges que varem veure el dia 1, per això ens varem sumar a l'aturada de país 
proposada per la Taula per la Democràcia del passat 3 d'octubre, per això ens indignen les 
compareixences de la vicepresidenta i el president del govern espanyol, i l’actuació de la justícia en 
general i la fiscalia, en particular, que ha assenyalat càrrecs públics de l'àmbit local, municipalitzant el 
conflicte; per això estem defensant els i les professionals de l'educació davant els atacs i les mentides 
que s'estan dient sobre els valors que les nostres escoles públiques estan transmeten als nens i 
nenes... 
I per això també, creiem que, arribats a aquest punt, cap solució pot passar per la unilateralitat.  
El conflicte polític sobre la relació de Catalunya amb l'estat Espanyol és un afer polític que requereix de 
diàleg i negociació per cercar una via de solució que, ineludiblement, ha de passar per donar veu la 
ciutadania perquè pugui expressar la seva opinió i decidir el seu futur a través d'un referèndum efectiu. 
No podem estar d'acord amb moltes de les actuacions del Govern de la Generalitat, ni compartim 
moltes de les passes que ha anat donant però això no ens ha impedit que condemnem enèrgicament 
l'actuació irresponsable del govern de l'estat i que, davant les amenaces, la violència i la retallada de 
drets, ens mostrem al costat de les institucions i de la ciutadania catalana defensant el dret de tothom 
a expressar-se cívicament i democràtica. 
 
A continuació intervé el Sr. José Ángel Carcelén, portaveu del grup comarcal del PSC, que diu: 
 
Bona tarda, nosaltres votarem a favor perquè el grup socialista comarcal i el Partit del Socialistes de 
Catalunya està molt preocupat per la situació social i política de Catalunya. Estem en un moment de 
màxima polarització i de confrontació i de frontisme, i aquesta situació està arribant a uns graus de 
tensió social i política que ens preocupa d’una forma màxima, perquè pot esdevenir en situacions 
d’una crispació i tensió social que pot posar en risc les institucions, pot posar en risc l’economia i sobre 
tot el que més ens preocupa és que pot posar en risc la convivència d’aquest país. Estem davant d’una 
situació de confrontació i una polarització que pensem que és una situació molt complicada, que posa 
en risc coses com són les institucions, l’economia i la convivència, que pensem que no és treballar pel 
benestar de la ciutadania sinó al contrari, s’estan generant situacions de molta dificultat i de moltes 
tensions en el si de les comunitats, de les famílies, de la societat. 
Per això pensem que no calen retrets  i no contestaré perquè jo crec que es contesten per si mateixes 
quan es desqualifiquen persones es que potser no hi han idees, és la forma fàcil la descalificació de la 
persona. 
El President que ha sigut mencionat és una persona que ha estat treballant d’una forma intensa i amb 
una voluntat de millorar les condicions de vida de la seva ciutadania, del seu municipi i d’aquesta 
comarca, i el Sr. Obiols és una persona  que ha treballat des de la seva honestedat intel·lectual i des 
de la seva honestedat personal per aportar idees i reflexions per millorar la convivència en aquest país, 
la desqualificació de persones no serveix per avançar i per sortir d’aquesta tensió i d’aquesta situació 
en la que ens trobem com a país. 
Per això crec que no es tracta  de retrets, no es tracta de començar a fer el relat dels agravis 
comparatius entre uns i d’altres. Els socialistes el que volem és sortir d’aquesta situació, que és 
dolenta en si mateixa per tothom, d’aquesta situació de frontisme, d’aquesta situació de confrontació, 
que és dolenta en si mateixa, d’aquest xoc de trens que no aporta res, no suma sinó al contrari, que 
està restant; i el que proposem és ser coherent amb allò que diem, nosaltres no ens en sortirem d’allò 
que és la nostra màxima, cal diàleg, cal negociació, cal pacte, que és el que hem fet en aquest Consell 
Comarcal.  
Aquesta Moció que portem avui no és la nostra Moció, però si hem tingut una voluntat de fer una 
escolta activa, d’escoltar que estan dient i perquè el plantejament que estant fent uns grups polítics 
amb un raonament que intentem escoltar, intentem empatitzar, intentem modificar plantejaments per 



17 - 160 
 
 

avançar. Crec que aquesta és la clau per sortir d’aquesta situació, això és el que hauríem de fer tots 
plegats, partir de l’escolta activa, no dels diàlegs endogàmics o dels plantejaments endogàmics, que 
no ens escolten i no escoltem a l’altre, crec que hem de començar a moure fitxa del posicionament de 
cada un. Nosaltres aquí fem un esforç i fem un esforç per una voluntat clara, que és treballar per 
l’objectiu que tenim com consellers comarcals en aquest plenari, treballar pel benestar de la ciutadania 
del Baix Llobregat.  
Això requereix preservar institucions, estabilitat de govern i treballar des del posicionament conjunt i no 
des del posicionament individual de cada organització política. 
Nosaltres per coherència hem escoltat les propostes i ha hagut un diàleg, ha hagut una negociació 
llarga fins a l’últim moment i ha hagut un pacte, el pacte té un objectiu, que és preservar aquest rics de 
que les institucions estiguin afectades per la situació que descrivia al principi, perquè el nostre objectiu 
és treballar per la ciutadania del Baix Llobregat. 
Jo voldria destacar que aquest fet no és el retret, no és el posicionament rígid de cada organització 
política sinó el fruit de començar mètodes de diàleg, de moure posicionaments rígids de cada un per 
tenir un objectiu final que és millorar, millorar des de la suma dels diferents posicionaments, d’uns 
punts d’acords que hem de ser capaços de trobar i si no som capaços de trobar un punt d’acord per 
millor les condicions de la ciutadania estarem fallant i estarem fracassant com a responsables polítics. 
Hem fet un esforç, hem tingut una voluntat que jo crec que és el que s’ha de destacar, hem tingut una 
voluntat de pacte, d’arribar a acords de moure posicionaments i això jo crec que és el que ens hauríem 
de felicitar. Agrair  les paraules dels diferents grups, jo crec que l’esforç és global, en un pacte tothom 
mou fitxa, jo també he d’agrair, del posicionament inicial al que hem arribat hi ha hagut un tarannà de 
negociació, però vull posar en valor això. 
Ser coherents vol dir que si volem diàleg hem de moure les nostres posicions d’inici i aprovarem coses 
que no estan en el nostre ideari perquè no tenim les majories si no que serà el punt de trobada, serà el 
punt d’acord, i aquest punt d’acord serà bo en sí mateix si és fruit d’un ampli consens i aquí ens 
trobareu sempre al grup socialista amb els nostres posicionaments, perquè no deixem de ser i no 
renunciem al  nostre catalanisme, no renunciem a la nostra forma de ser pactista i reformista i aquí ens 
trobarem treballant pel catalanisme que representem, pel pacte, que jo crec que és l’única forma de 
sortir d’aquesta situació a la que s’ha d’arribar i per les reformes que s’han d’abordat, perquè una gran 
majoria d’aquest país si senti còmode i  si senti representat per les seves institucions.  
 
Pren la paraula el Sr. Josep Maria González, portaveu del grup comarcal de Ciutadans, que diu: 
 
 En primer lloc perquè quedi clar, en cap moment he volgut posar en dubte la feina que pugui estar fent 
el President Perpinyà en el seu municipi, perquè per algunes de les paraules sembla que s’ha entès 
això, jo no soc ningú per dir el que esta fent al seu municipi, perquè no hi visc, això ho decidirà la 
ciutadania, això vull deixar-ho molt clar. 
Quan he parlat d’alguns exemples que han passat aquest cap de setmana era per posar en qüestió 
doncs que el PSC per mi tenia un problema, perquè teniu vàries visions del mateix tema, per tant per 
això he posat l’exemple de que alguns havien signat el manifest de la Parlon el dissabte, el tema del 
manifest dels Obiolistes diumenge, i he posat alguns exemples, en cap moment he posat en qüestió la 
feina que puguin estar fent aquesta gent en els seus municipis si és que alguns d’ells tenen encàrrecs 
públics. Del d’Esparreguera si que puc parlar perquè soc d’allà, en tot cas seria l’únic, l’excepció que 
no ho faré aquí, per tant això si que ho vull deixar clar, perquè sembla que jo volia atacar la feina que 
feien els seus municipis i no és això, el que estava atacant és la falta de nom del PSC en un tema molt 
important i cabdal per Catalunya, això si que ho estic atacant i que encara no sé quina és la vostra 
postura, hi ha moltes, o veient el que esteu aprovant avui si que tinc més clar quina postura teniu. 
Respecte a les paraules del conseller Fonollosa em sap greu que digui això, no faré un relat de totes 
les coses que he sentit jo en els plenaris, per exemple del meu municipi i per exemple d’algun integrant 
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que està en el Consell Comarcal, per no anar més lluny, la setmana passada, i no ho faré; per tant, 
podríem parlar de respecte i pot ser que fins i tot estaríem d’acord, però a vegades a nosaltres, els 
quatre regidors de Ciutadans a la comarca, també se'ns falta al respecte, podríem estar d’acord, com 
ens falten el respecte nosaltres també li faltem, si li molesta em sap greu, però jo crec que aquest és 
un tema cabdal en el qual s’han de dir les coses clares i s’han de posar les cartes sobre la taula i des 
de cada un el seu punt de vista, destapar el que creiem que no s’està fent be.   
 
El Sr President dóna la paraula al Sr. Xavier Fonollosa, Vice-president  i conseller del grup comarcal de 
Convergència i Unió, que diu: 
 
Jo no li vull reprimir a vostè, jo el que reprimeixo són les formes de fer política de segons qui, les 
maneres, les formes són molt importants en política i jo crec que tothom té dret a opinar i a creure allò 
que vulgui, i a més a més a defensar-ho políticament, però s’ha de fer dintre d’un marc amb una certa 
elegància i cortesia, cosa que vostè la primera intervenció no ha tingut i per tant com que no ha tingut 
doncs jo li he volgut recordar. Perquè si vostè creu que parlar de delinqüents del President i 
Vicepresident de la Generalitat, doncs vostè faci el que cregui, però jo estic en el meu dret de dir-li que 
jo em canso d’aquest to i d’aquestes afirmacions gratuïtes i frívoles a l’igual que digui que el Sr. Obiols 
és una mòmia socialista; i també ha dit, en la seva primera intervenció, que aquí es fan les coses 
malament perquè en lloc de Moció ha sortit Declaració, menystenint la feina que es fa des d’aquesta 
casa, des d’aquesta institució, que és la institució que representa tota una comarca, que és una de les 
comarques més poblades del país; per tant jo em canso d’aquest to que en el seu grup cada cop és 
més freqüent, no sé si vostès es pensen que amb això trauran més rendibilitat política, però vostès, 
deixi-m'ho dir, això no són maneres de fer política. 
Es poden defensar totes les idees del món, fins i tot la portaveu del Partit Popular ha defensat la seva 
postura, que està totalment a l’altra banda del que jo penso i del que pensem molts dels que estem 
aquí, però ho ha fet amb certa correcció, cosa que vostè no ha fet i cada vegada que no ho faci 
permeti que li recordi . 
 
A continuació pren la paraula el Sr. President, que diu: 
 
Voldria fer alguna manifestació al respecte, perquè segurament el que ha passat avui aquí i s’ha dit per 
diferents portaveus pot ser un exemple del que hauria de passar, perquè si realment en primer lloc 
podrem reconèixer que ningú té la veritat absoluta, que segurament tots fem alguna cosa 
incorrectament, però si no mirem endarrere, si no fem retrets i ens posicionem per un país que en 
aquests moments doncs està patint, i si miren endavant i som generosos i som capaços de cedir, com 
avui s’ha fet des de la Junta de Portaveus, fins a l’últim minut s’ha fet, i s’han posat a treballar amb 
fermesa, amb convicció, amb ganes de posar de la nostra part una cosa damunt de la taula que 
permeti i pugui donar llum i que sigui exemple. 
Valoro molt positivament les intervencions especialment les que els portaveus dels partits que formem 
el govern comarcal, sé que ha estat molta generositat, jo vaig demanar això a la reunió de Junta de 
Portaveus que va haver-hi, vaig oferir-ho a tothom, evidentment era difícil que algun partit s’hi afegís. 
Vaig demanar que si us plau en aquesta casa hi hagués una Moció institucional el més recolzada 
possible i això ha estat possible, per tant us agraeixo a tots plegats, especialment al company que ha 
presentat la Moció, que no era aquesta, aquells que ja s’han manifestat que segurament no era la seva 
Moció, però avui ho han fet pensant no només en el Consell Comarcal sinó en el país, segurament ho 
hem fet pensant en el Consell Comarcal i en el país.       
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Els presents aproven per majoria absoluta el present acord amb el vot a favor dels 
membres presents dels grups comarcals del PSC-CPM, COALICIÓ ENTESA, ERC-AM, CIU i la CUP i 
vot en contra dels membres presents dels grups comarcals de CIUTADANS i del PP. 
 
II. PART DE CONTROL 
 
6. Donar compte dels Decrets de la Presidència que van des del núm. 210/17, de 30 de 
juny, al 294/2017, de 29 de setembre. 

 
a) Decret núm. 210/17 de 30 de juny, relatiu a aprovar la pròrroga dels nomenaments de les 

funcionàries interines  per al projecte “Suport a les famílies en risc d’exclusió social”, vinculat a 
les tasques a desenvolupar en el marc del “Programa Complementari de Garantia del Benestar 
Social” del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 de 

 
“Vist que amb data 30 de març de 2017, la Junta de Govern de la Diputació de 

Barcelona va aprovar, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, el Programa 
Complementari per a la Garantia del Benestar Social, el seu règim regulador i la corresponent 
resolució de concessió d’ajuts; i que per acord de la Junta de Govern de 26 de juny de 2017 aquest 
Consell Comarcal va aprovar l’acceptació d’aquest programa i l’ajut pel seu desenvolupament. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 257/2016, de 2 de desembre, es va sol·licitar 
a la Diputació de Barcelona la pròrroga del termini d’execució fins a 30 de juny de 2017 del Programa 
Complementari de Serveis Socials Bàsics, Cohesió Social i Emergència Energètica i de la justificació 
corresponent, per al desenvolupament de les actuacions del programa; i que en data 16 de desembre 
d’enguany la Diputació de Barcelona ha notificat la resolució d’atorgament de la pròrroga d’execució 
del programa fins al 30 de juny de 2017 i de justificació fins al 30 de setembre de 2017. 

 
Vist que per Decret de Presidència núm. 62/2015, de 23 de d’abril, es va aprovar l’inici 

del procés del selecció per al nomenament com a funcionari/ària interí/na de programa d’un/a auxiliar 
administratiu/va, a jornada completa, categoria C2, adscrit/a a l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials d’aquest Consell Comarcal, per al suport a l’atenció de famílies en risc d’exclusió social, 
vinculat a les tasques a desenvolupar en el marc del “Programa complementari de garantia de la cohesió 
social” del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015 de la Diputació de Barcelona per a l’any 2015; així 
com les bases reguladores de la referida convocatòria.  
 

Vist que en data 15 de maig d’enguany la Coordinadora de l’Àrea va emetre informe 
modificant el nombre de persones a incorporar per desenvolupar el referit projecte, atès el volum de 
casos a atendre, en el sentit de poder incorporar a dues persones enlloc d’una com estava inicialment 
previst; que hi havia suficient dotació pressupostària, que hi ha persones com a reserves del procés, 
que aquest encara no havia estat resolt i que el lloc de treball és el mateix; segons consta a 
l’expedient. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 81/2015, de 18 de maig, es va nomenar 
temporalment funcionàries interines a la Sra. Pilar Romero Romera i a la Sra. Maria Rosa Galera del 
Amo com a auxiliars administratives, a jornada completa de 37 hores 30 minuts a la setmana, grup C2, 
escala d’administració general, subescala auxiliar, adscrites a l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials del Consell Comarcal del Baix Llobregat, per al “Suport a les famílies en risc d’exclusió social”, 
vinculat a les tasques a desenvolupar en el marc del “Programa complementari de garantia de la cohesió 
social” del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015 de la Diputació de Barcelona per a l’any 2015, des 
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del dia 20 de maig de 2015 i fins la data màxima del dia 31 de desembre de 2015; i que per Decrets de 
Presidència núm. 259/2015, 30 de desembre, 121/2016, de 28 de juny, i 283/2016, de 19 de 
desembre, es va aprova la pròrroga dels referits nomenaments fins la data màxima del dia 30 de juny 
de 2017.  
 

Atès que l’actuació “Atenció a les famílies en risc d’exclusió social” es presta amb 
personal temporal nomenat per dur a terme una part de les tasques derivades d’aquesta actuació, en 
concret el suport a les famílies en risc d’exclusió per a la tramitació i gestió dels ajuts de menjador, i 
que aquest personal serà necessari durant l’any 2017; segons consta a l’expedient. 
 

Atès que hi ha dotació pressupostària suficient i no es pot atendre amb el personal 
actual de l’àrea aquesta actuació pel volum de la gestió de les famílies a atendre i atenent la necessitat 
plantejada per la Coordinadora de l’Àrea, i atès que es manté el mateix projecte “Suport a les famílies 
amb risc d’exclusió social” amb les mateixes tasques a desenvolupar, a partir del dia 1 juliol de 2017 i 
fins el 31 de desembre de 2017amb finançament pel Programa Complementari per a la Garantia del 
Benestar Social de la Diputació de Barcelona per a l’any 2017 amb el mateix objecte i finalitat, i la 
mateixa necessitat de personal de suport administratiu. 
 

Vist que per acord de la Junta de Govern del Consell Comarcal de data 15 de 
febrer de 2016 es va aprovar la declaració de serveis prioritaris i essencials del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat a efectes de poder cobrir les necessitats de contractació 
temporal durant el període de vigència de la limitació de contractació continguda inicialment al 
Reial Decret-Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria 
pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic, i posteriorment a la 
Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017; i que un 
dels serveis declarats com essencial i prioritari d’aquesta entitat amb l’objecte de possibilitar 
la contractació temporal és el del personal de suport als serveis socials i el personal de suport 
a la gestió dels ajuts de beques menjador i transport escolar.   

 
Vist que les dues persones nomenades no han superat el temps màxim establert que 

disposa l’art.10.1 c) i d) del RDL 5/2015, de 30 d’octubre, que aprova el Text refós de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic. 
 

Vist l’informe emès per la Responsable del Departament de Recursos Humans i per la 
Coordinadora de Serveis Centrals d’aquesta entitat en data 27 de juny de 2017, amb el v-i-p de 
l’Interventor i diligència de proposta de la Gerència, i que s’incorpora a l’expedient. 
 

Vist  l’informe 7/2016 de la Secretaria General sobre els límits en matèria de 
contractacions temporals. 
 

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

HE RESOLT 
 

PRIMER.- Aprovar la pròrroga dels nomenaments de les funcionàries interines que tot 
seguit es detallen, en virtut de l’article 10.2.c) del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, amb la categoria d’auxiliars 
administratives, a jornada completa de 37 hores 30 minuts a la setmana, grup C2, escala 
d’administració general, subescala auxiliar, adscrites a l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques Socials 
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del Consell Comarcal del Baix Llobregat, per al “Suport a les famílies en risc d’exclusió social”, vinculat 
a les tasques a desenvolupar en el marc del “Programa Complementari de Garantia del Benestar Social” 
del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 de la Diputació de Barcelona per a l’any 2017, i amb un sou 
brut mensual de 1.419,42€ (605,24€ de salari base, 308,06€ de complement de destí - nivell 14 i 
506,12€ de complement específic) per catorze mensualitats segons la normativa d’aplicació vigent: 
 
 
 
 
 
 
 
 
La pròrroga dels nomenaments tindrà vigència durant l’execució del projecte esmentat al qual estan 
adscrites les funcionàries interines des del dia 1 de juliol de 2017 i fins la data màxima del dia 31 de 
desembre de 2017. No obstant si el Consell Comarcal del Baix Llobregat veiés reduït o suprimit el 
finançament extern d’aquest programa d’actuació, es produiria el cessament per desaparició de causa, 
segons preveu l’art 10.3 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. 
 
A les referides funcionàries els hi serà d’aplicació l’actualització de les retribucions  corresponents  a 
l’increment de l’1% per aquest any 2017 contemplades a la Llei 3/2017 de 27 de juny de 2017, de 
Pressupostos Generals de l’Estat , en el mateix moment que s’actualitzin  al personal laboral i 
funcionari de la plantilla d’aquest Consell Comarcal. 
 

SEGON.- Autoritzar la despesa de 27.890,67€ imputable a les partides 
pressupostàries següents: 
  

- 231.12028.  Retribucions programa garantia benestar social DIBA 2017.        20.890,67€ 
- 231.16028. Seguretat Social programa garantia benestar social DIBA 2017.     7.000,00€ 

 
TERCER.- Publicar la pròrroga dels esmentats nomenaments 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. 

 
QUART.- Comunicar el present Decret a les esmentades treballadores, així com a les 

diferents àrees i/o departaments d’aquest Consell Comarcal que estan desenvolupant o 
desenvoluparan actuacions emmarcades en l’atenció a la infància, en la inserció sociolaboral de 
persones en situació de vulnerabilitat o exclusió social i en la cohesió social i territorial, que formalitzin 
els instruments necessaris per a l’assignació de despesa elegible i l’execució de les actuacions 
concretes, segons les instruccions dels programa complementari i la gerència, perquè en tinguin 
coneixement i als efectes. 
 

CINQUÈ.- Informar del present Decret a la representació del personal funcionari 
d’aquest Consell Comarcal. 

 
SISÈ.- Fer la generació de crèdit corresponent, habilitant les partides pressupostàries 

concretes per aquest  ajut del 2017 al pressupost del 2017, corresponent al personal nomenat per al 
projecte “Atenció a les famílies en risc d’exclusió social” a partir del dia 1 de juliol de 2017 i fins el 31 
de desembre 2017 per un import de 27.890,67€ amb la següent distribució: 

Cognoms i nom NIF 

 ROMERO ROMERA, PILAR   46.745.030-Z  
 GALERA DEL AMO, M. ROSA    43.403.943-E  
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- 231.12028.  Retribucions programa garantia benestar social DIBA 2017.        20.890,67€ 
- 231.16028. Seguretat Social programa garantia benestar social DIBA 2017.     7.000,00€ 

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

 
b) Decret núm. 211/17, de 30 de juny, relatiu a nomenar una funcionària interina,  amb la categoria 

de prospectora auxiliar,  adscrita al Servei de Control de Mosquits d’aquesta entitat. 
 

“Vist que per Decret de Presidència núm. 76/2017, de 10 de març, es va aprovar la 
creació d’una borsa de treball de personal prospector i personal prospector auxiliar del Servei de 
Control de Mosquits d’aquesta entitat per a cobrir les necessitats de personal temporal laboral i/o 
funcionari d’aquest Consell Comarcal, dins dels termes legals establerts en referència a la incorporació 
del personal temporal durant el període de vigència de la limitació de contractació actualment vigent, 
així com les bases reguladores de les convocatòries de referència. 
 

Vist que per Decret de Presidència 106/2017, d’11 d’abril, es va aprovar 
provisionalment la llista de persones aspirants admeses i excloses d’ambdues borses de treball, i la 
convocatòria de les diferents proves; i que per Decret de Presidència núm. 131/2017, de 12 de maig, 
es va aprovar la constitució i ordre de crida de les referides borses de treball. 
 

Atès que anteriorment per Decret de Presidència núm. 114/2017, de 25 d’abril, es va 
aprovar l’inici del procés de selecció i les bases que han de regir la convocatòria, per al nomenament 
temporal de quatre funcionaris/àries interins/es de programa, a jornada completa, vinculat al 
desenvolupament de la campanya de desinsectació de l’any 2017, en el marc del conveni de 
col·laboració subscrit amb Àrea Metropolitana de Barcelona, amb la categoria de peons/es aplicadors/es 
de plaguicides, adscrits/es al Servei de Control de Mosquits del Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 142/2017, de 19 de maig, es va nomenar 
com a funcionari interí al Sr. Jordi Sanz Agell, amb la categoria de prospector auxiliar, a jornada 
completa (37 h. i 30 minuts a la setmana), grup C, subgrup C1, adscrit al Servei de Control de Mosquits 
d’aquest Consell Comarcal, per desenvolupar les tasques del conveni de col·laboració subscrit amb la 
Diputació de Barcelona a l’àmbit de la Salut Pública per fomentar la prevenció i el control dels mosquits 
culícids en els municipis de la província de Barcelona per l’any 2017, des del dia 29 de maig de 2017 i 
fins la data màxima de 31 de desembre de 2017. 
 

Atès que en data 27 de juny d’enguany el Sr. Sanz ha comunicat, mitjançant instància 
amb núm. de registre d’entrada 4815,la seva voluntat de causar baixa a partir del dia 11 de juliol de 
2017, segons consta a l’expedient. 

 
Atès que els responsables del servei han manifestat la necessitat de donar cobertura a 

aquesta baixa amb la màxima urgència, ja que el servei es troba en els mesos de més activitat de la 
campanya; i per tal de donar compliment amb els compromisos del conveni de col·laboració subscrit 
amb la Diputació de Barcelona. 
 

Vist que l’article19, Dos de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2017 estableix que no es podrà procedir a la contractació de personal temporal, 
així com al nomenament de personal estatutari temporal i de funcionaris interins excepte en casos 
excepcionals i per cobrir necessitats urgents e inaplaçables, situació en la que es troba emmarcada 
aquesta contractació. 
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Vist que la Sra. Ana Cristina Delgado Niño ha resultat seleccionada en el procés de 

constitució de la borsa de treball de personal prospector auxiliar i es troba amb disponibilitat 
d’incorporació immediata, segons consta a l’expedient. 
 

Atès que la Sra. Ana Cristina Delgado Niño acompleix els requisits que en matèria de 
la durada dels nomenaments interins per programa fixa l’article 10.1.c) del RDL, de 30 d’octubre, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals d’aquesta entitat en data 
30 de juny de 2017, amb la conformitat de l’Interventor general i amb diligència de proposta de la 
Gerència, i que s’adjunta a l’expedient.  
 

Vist l’informe de la Secretaria general núm. 7/2016, de 15 de desembre, relatiu al 
procediment i requisits de contractació de personal. 
 

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

HE RESOLT 
 
PRIMER.- Nomenar com a funcionària interina, en virtut de l’article 10.2.c) del Reial 

Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de 
l’empleat públic, a la Sra. Ana Cristina Delgado Niño, amb DNI 48.052.606-V , amb la categoria de 
prospectora auxiliar, a jornada completa (37 h. i 30 minuts a la setmana), grup C, subgrup C1, adscrita 
al Servei de Control de Mosquits d’aquest Consell Comarcal, per desenvolupar les tasques del conveni 
de col·laboració subscrit amb la Diputació de Barcelona a l’àmbit de la Salut Pública per fomentar la 
prevenció i el control dels mosquits culícids en els municipis de la província de Barcelona per l’any 
2017; i amb un sou brut mensual de 1.479,34€ (727,23€ de salari base, 353,43€ de complement de 
destí - nivell 16 i 398,68€ de complement específic) per catorze mensualitats amb els imports 
corresponents de les pagues extraordinàries que corresponguin en aplicació a la normativa 
corresponent. 
 
Aquest salari s’actualitzarà en funció de l’increment de l’1% aprovat per la Ley 3/2017, de 27 de junio, 
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, en el moment de la seva aplicació al 
personal de plantilla de l’entitat una vegada actualitzades les taules retributives. 
 
El nomenament tindrà vigència durant l’execució del projecte esmentat al qual estigui adscrita la 
funcionària interina des del dia 12 de juliol de 2017 i fins la data màxima de 31 de desembre de 2017. 
No obstant si el Consell Comarcal del Baix Llobregat veiés reduït o suprimit el finançament extern 
d’aquest programa d’actuació, es produiria el cessament per desaparició de causa, segons preveu l'art. 
10.3. del RDL, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de l’Estatuto Bàsico del Empleado 
Público. 

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

Social. 
 

TERCER.- Disposar notificar aquest nomenament a l’esmentada treballadora, perquè 
prenguin possessió de la referida plaça. 
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QUART.- Publicar l’esmentat nomenament al 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- Imputar la despesa prevista per a aquest nomenament a càrrec de les 

següents partides habilitades a tal efecte: 
 
- 3110 12003 Salari Personal (personal prospector i prospector auxiliar conveni Diputació de Barcelona 
2017) 
- 3110 16038 Seguretat Social (personal prospector i prospector auxiliar conveni Diputació de 
Barcelona 2017) 

 
SISÈ.- Informar del present Decret a la representació del personal funcionari d’aquest 

Consell Comarcal. 
 

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

c) Decret núm. 212/17, de 30 de juny, relatiu a  aprovar la modificació de la jornada laboral 
d’una treballadora. 

 
“Vist que la Gerència-Presidència d’aquest Consell Comarcal compta actualment amb 

el suport administratiu de tres treballadores, i que una de elles, la Sra. Mercè Ponsà Bellvé, està 
contractada a temps parcial realitzant una jornada del 92,86%. 
 

Atès que a més de les tasques habituals, des de Gerència-Presidència s’està 
impulsant la implementació de l’administració electrònica, garantint una correcte coordinació 
interdepartamental, alhora que es treballa en el compliment de la llei 19/2013, de 9 de desembre, de 
Transparència i de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència d’accés a la informació 
pública i bon govern, que obliguen a les administracions públiques de Catalunya i els òrgans associats 
a fer publicitat activa de les seves actuacions i a donar resposta a la demandes actuals i promoure que 
els ciutadans i ciutadanes exerceixin, des de la transparència, el seu dret de control i avaluació dels 
afers públics. 
 

Atès que les entitats locals han de donar impuls a la transparència en la seva activitat 
pública, adoptant les mesures organitzatives necessàries que garanteixin el dret d’accés a la 
informació. 
 

Vist que la Gerent de l’entitat ha sol·licitat poder increment la jornada del lloc de treball 
a temps parcial atès el volum de tasques que s’estan realitzant actualment des del departament. 
 

Atès que hi ha dotació pressupostària suficient per a realitzar l’esmentada ampliació 
de jornada i que la treballadora ha demostrat la seva conformitat; segons consta a l’expedient. 
 

Vist que per acord de Ple de 29 de maig de 2017 es va aprovar la modificació de del 
referit lloc de treball, en el sentit d’ampliar la dedicació que actualment era d’un 92,86% a una 
dedicació a temps complet, per adaptar-la a les noves necessitats de l’entitat, la qual ha estat 
publicada al BOPB i al DOGC dels dies 22 i 23 de juny, respectivament. 
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Vist l’informe emès per la Responsable del Departament de Recursos Humans i per la 
Coordinadora de l’Àrea de Serveis Centrals d’aquesta entitat de data 29 de juny de 2017, amb el v-i-p 
de l’Interventor i amb diligència de proposta de la Gerència, i que s’adjunta a l’expedient. 
 

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

HE RESOLT 
 

PRIMER.- Aprovar la modificació de la jornada laboral, amb la corresponent 
modificació del salari en funció de l’increment  de jornada,  de la Sra .Mercè Ponsà Bellvé , amb DNI 
03.5076.395-S, auxiliar administrativa a temps parcial adscrita a Gerència-Presidència  d’aquesta 
entitat, passant d’una jornada actual del 92,86% a una jornada del 100%, a partir del dia 1 de juliol de 
2017, per tal d’adequar la seva jornada laboral a les necessitats actuals. 
 
El sou brut mensual corresponent a una jornada completa de la categoria d’auxiliar administratiu/va és 
de 1.419,42€ (854,27€ de sou base i 565,15€ de complement) per catorze mensualitats, segons la 
normativa d’aplicació vigent.  
Aquest salari s’actualitzarà en funció de l’increment de l’1’% aprovat per la Llei 3/2017, de 27 de juny, 
de Pressupostos Generals de l’Estat per aquest any 2017, en el moment de la seva aplicació al 
personal de plantilla de l’entitat una vegada actualitzades les taules retributives. 
 

SEGON.- Imputar la despesa de l’increment de jornada a les partides habilitades a tal 
efecte: 
- 9200.13000 Retribució personal laboral administració general 
- 9200.16000 Seguretat Social administració general 

 
TERCER.- Comunicar el present  Decret a l’esmentada treballadora, perquè en tingui 

coneixement i als efectes. 
 

QUART.- Informar a la representació del personal laboral d’aquest Consell Comarcal.” 
 

d) Decret núm. 213/17, de 4 de juliol, relatiu a desestimar les consideracions presentades 
per l’empresa CLECE, S.A. sobre la documentació corresponent a l’empresa SERVEIS 
D'EDUCACIÓ NO FORMAL, S.L., 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern de data 20 de març de 2017 es va aprovar 

l’inici de l’expedient per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert harmonitzat, del contracte del 
servei d’atenció domiciliària als municipis d’Abrera, Begues, Castellví de Rosanes, Santa Coloma de 
Cervelló, Cervelló, Corbera de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Torrelles de Llobregat i Vallirana, 
per al període 2017-2019 i dues possibles pròrrogues d’un any cadascuna; així com el Plec de 
clàusules administratives particulars, i el Plec de prescripcions tècniques particulars, reguladors 
d’aquest contracte. 

 
Atès que dins del termini de presentació d’ofertes van presentar oferta les següents 

empreses: 
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- CLECE, S.A. 
- SERVEIS D'EDUCACIÓ NO FORMAL, S.L. 
- UTE AO MAYORES SERVICIOS SOCIALES S.L. I OPTIMA FACILITY SERVICES, S.L. 
- VALORIZA SERVICIOS A LA DEPENDENCIA, S.L. 

 
Vist que un cop valorades les ofertes, i comprovant que les empreses complien amb 

les condicions dels plecs reguladors d’aquesta licitació, la Mesa de Contractació va valorar com a 
oferta més avantatjosa la presentada per l’empresa SERVEIS EDUCACIÓ NO FORMAL, S.L.; i per 
Decret de Presidència núm. 139/2017, de 19 de maig, es van classificar les proposicions presentades 
per les empreses participants en el procés de licitació de referència, així com es va requerir a la 
referida empresa perquè presentés la documentació corresponent en relació a l’esmentat contracte, 
segons el que disposa l’article 151 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

 
Atès que en data 30 de maig de 2017, amb número d’entrada 3672 del Registre 

General d’aquesta entitat, l’empresa SERVEIS EDUCACIÓ NO FORMAL, S.L. va presentar la 
documentació requerida i un cop comprovada la referida documentació, en data 6 de juny de 2017, es 
va sol·licitar subsanació de documentació a l’esmentada empresa per un termini màxim de 3 dies 
hàbils, la qual la va presentar en data 8 de juny de 2017, amb número d’entrada 3915 del Registre 
General d’aquesta entitat. 

 
Atès que l’empresa CLECE, S.A. en data 24 de maig de 2017, amb número d’entrada 

3558 del Registre General d’aquesta entitat, va sol·licitar a aquest Consell Comarcal vista de 
l’expedient de la contractació de referència, la qual es va atorgar per Decret de Presidència núm. 
153/2017, de 24 de maig. 
 

Atès que en data 12 de juny de 2017, amb número d’entrada 4027 del Registre 
General d’aquesta entitat, l’empresa CLECE, S.A. va presentar, tot i no tractar-se d’una fase 
procedimental adient, un escrit d’al·legacions entenent que l’empresa SERVEIS EDUCACIÓ NO 
FORMAL, S.L. no ha presentat dins el termini la documentació requerida, entenent per tant que ha 
retirat la seva oferta i no pot resultar possible adjudicatària de la licitació. 
 

Vist que la referida empresa en data 23 de juny d’enguany va presentar un nou escrit 
d’al·legacions al mateix Decret de Presidència, sol·licitant l’anul·lació del mateix per defectes 
procedimentals i de vulneració presumpte d’alguns epígrafs del Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, escrit al qual pel seu contingut i característiques cal atorgar la consideració de recurs de 
reposició, d’acord amb la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las 
administraciones públicas. 
 

Vist l’informe emès pel Secretari d’aquesta entitat en data 4 de juliol de 2017, que 
s’incorpora a l’expedient. 

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

segons consta a l’expedient, donar resposta a aquests escrits presentats per l’empresa CLECE, S.A., 
resulta convenient aprovar-ho per Decret de Presidència ratificant-lo en la propera sessió de la Junta 
de Govern que se celebri. 
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Vist que per Decret de Presidència núm. 151/2015, de 24 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 
 

HE RESOLT 
 
PRIMER.- Desestimar les consideracions presentades per l’empresa CLECE, S.A. 

sobre la documentació corresponent a l’empresa SERVEIS D'EDUCACIÓ NO FORMAL, S.L., atès que 
tal i com consta a l’expedient aquesta empresa va presentar la documentació requerida en temps i 
forma. 

 
SEGON.- Inadmetre per extemporani el recurs de reposició presentat per l’empresa 

CLECE, S.A. demanant l’anul·lació del Decret de Presidència núm. 139/2017, de 19 de maig, atès que 
va ser presentat havent estat ja exhaurit el termini preceptiu des de la notificació de l’acord recorregut, 
per la qual cosa no correspon entrar a analitzar les qüestions de fons plantejades. 

 
TERCER.- Comunicar el present Decret a l’empresa CLECE, S.A., perquè en tingui 

coneixement i als efectes. 
 

QUART.- Ratificar el present Decret en la propera sessió de la Junta de Govern que 
se celebri.” 
 

e) Decret núm. 214/2017, de 4 de juliol, relatiu a aprovar la subscripció d’un conveni de 
col·laboració amb el SOC i amb l’empresa Moix Serveis i Obres, S.L., per a la realització 
de pràctiques en el marc del programa d'experiència professional per a l'ocupació 
juvenil a Catalunya - Joves per l’Ocupació dins de la convocatòria de l’any 2016. 

 
“Vista la Resolució TSF/1912/2016, d’1 d’agost, publicada al DOGC núm. 7177 de 4 

d’agost de 2016, per la qual s’obre la convocatòria pe a l’any 2016 i la convocatòria anticipada per a 
l’any 2017 per a la concessió de subvencions destinades al Programa d'Experiència Professional per a 
l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’Ocupació”. 
 

Vist que el programa “Joves per a l’ocupació 2016” és un programa 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. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 204/2016, de 29 de setembre, es va aprovar 
la sol·licitud de la referida subvenció al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya; i que per Decret de 
Presidència núm. 265/2016, de 9 de desembre, entre d’altres, es va acceptar la referida subvenció.  
 

Vist que la data d’inici del referit programa va ser el dia 19 de desembre de 2016 i la 
data de finalització prevista serà el dia 31 de març de 2018. 
 

Atès que un cop els alumnes finalitzen els diferents cursos de formació, i d’acord amb 
el que disposa la normativa del programa, hi ha la possibilitat de realitzar pràctiques no laborals en 
empreses. 
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Atès que l’empresa Moix Serveis i Obres, S.L. està interessada en acollir a persones 

joves en pràctiques no laborals.  
 

Vist que, segons el que s’estableix a la base 10.4 de l’Ordre EMO/251/2014 i a la Guia 
de prescripcions tècniques per al desenvolupament de l’esmentat programa, s’ha de subscriure un 
conveni de col·laboració entre l’empresa que acull a les persones joves per a la realització de 
pràctiques no laborals, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 4 de juliol de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència i que 
s’incorpora a l’expedient, proposant la subscripció del referit conveni amb caràcter d’urgència atès que 
les pràctiques s’han d’iniciar el dia 10 de juliol d’enguany. 

 
Vist que no hi ha sessió prèvia de la Junta de Govern i que és necessari aprovar el 

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

Vist que per Decret de Presidència núm. 151/2015, de 24 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 
 

HE RESOLT 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb el Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya i amb l’empresa Moix Serveis i Obres, S.L., per a la realització de pràctiques 
no laborals en empreses, en el marc del programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a 
Catalunya - Joves per l’Ocupació dins de la convocatòria de l’any 2016; 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 Moix Serveis i Obres, S.L., així 
com 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.” 
 

f) Decret núm. 216/17, de 5 de juliol, relaltiu a resoldre favorablement la sol·licitud d’una 
treballadora de compactació del permís de lactància. 

 
“Vist que la Sra. Lucia López Fernández és treballadora laboral d’aquest Consell 

Comarcal, adscrita a l’Àrea de Desenvolupament Estratègic, on desenvolupa les seves tasques com a 
tècnica superior en el Departament d’Anàlisi i Prospectiva. 
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Atès que el dia 24 d’abril de 2017 la treballadora va tenir una filla i ha sol·licitat, 
mitjançant instància amb número de registre d’entrada 4936 de 3 de juliol d’enguany, poder realitzar el 
permís de lactància de forma compactada, per tal de poder compaginar la seva vida familiar i laboral. 
 

Atès que la sol·licitud de la treballadora està efectivament prevista a l’article 11 de 
l’Acord regulador de les condicions de treball dels/de les empleats/des públics/ques del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat per als anys 2015-2019. 
 

Vist que la Sra. López ha presentat la documentació acreditativa corresponent, còpia 
del llibre de família i certificat de l’empresa on treballa l’altre progenitor on consta que no ha sol·licitat el 
permís de lactància pel mateix fet causant. 

 
Atès que el còmput resultant de la compactació de les hores del permís de lactància 

en jornades senceres equival a 20 dies feiners, des del dia 14 d’agost fins al dia 12 de setembre de 
2017, ambdós inclosos. 
 

Atès que la petició de la Sra. Lucia López Fernández s’ajusta a la normativa actual 
vigent i permet el normal desenvolupament de les tasques de l’Àrea en què està adscrita, tal i com 
consta en l’informe emès per la Responsable de Recursos Humans i per la Coordinadora de l’Àrea de 
Serveis Centrals d’aquesta entitat en data 5 de juliol de 2017, amb diligència de proposta de la 
Gerència i que s’adjunta a l’expedient. 
 

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

HE RESOLT 
 

PRIMER.- Resoldre favorablement la sol·licitud de la Sra. Lucia López Fernández, 
amb DNI 52.466.522-A, i atorgar-li el permís de compactació de la lactància, que s’estableix en 20 dies 
laborables, que es gaudiran des del dia 14 d’agost fins al dia 12 de setembre de 2017, ambdós 
inclosos.  
 
La data d’incorporació a la jornada i horari habitual de la Sra. López s’estableix el dia 13 de setembre 
de 2017.  
 

SEGON.- Comunicar el present Decret a l’esmentada treballadora, perquè en tingui 
coneixement i als efectes.” 
 

g) Decret núm. 217/17, de 5 de juliol, relatiu a aprovar la subscripció d’un conveni de 
col·laboració amb el SOCi amb l’empresa Doble Bogey, S.L., per a la realització de 
pràctiques en el marc del programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a 
Catalunya - Joves per l’Ocupació dins de la convocatòria de l’any 2016; 

 
“Vista la Resolució TSF/1912/2016, d’1 d’agost, publicada al DOGC núm. 7177 de 4 

d’agost de 2016, per la qual s’obre la convocatòria pe a l’any 2016 i la convocatòria anticipada per a 
l’any 2017 per a la concessió de subvencions destinades al Programa d'Experiència Professional per a 
l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’Ocupació”. 
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Vist que el programa “Joves per a l’ocupació 2016” és un programa 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. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 204/2016, de 29 de setembre, es va aprovar 
la sol·licitud de la referida subvenció al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya; i que per Decret de 
Presidència núm. 265/2016, de 9 de desembre, entre d’altres, es va acceptar la referida subvenció.  
 

Vist que la data d’inici del referit programa va ser el dia 19 de desembre de 2016 i la 
data de finalització prevista serà el dia 31 de març de 2018. 
 

Atès que un cop els alumnes finalitzen els diferents cursos de formació, i d’acord amb 
el que disposa la normativa del programa, hi ha la possibilitat de realitzar pràctiques no laborals en 
empreses. 

 
Atès que l’empresa Doble Bogey, S.L. i  està interessada en acollir a persones joves 

en pràctiques no laborals.  
 

Vist que, segons el que s’estableix a la base 10.4 de l’Ordre EMO/251/2014 i a la Guia 
de prescripcions tècniques per al desenvolupament de l’esmentat programa, s’ha de subscriure un 
conveni de col·laboració entre l’empresa que acull a les persones joves per a la realització de 
pràctiques no laborals, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 5 de juliol de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència i que 
s’incorpora a l’expedient, proposant la subscripció del referit conveni amb caràcter d’urgència atès que 
les pràctiques s’han d’iniciar el dia 10 de juliol d’enguany. 

 
Vist que no hi ha sessió prèvia de la Junta de Govern i que és necessari aprovar el 

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

Vist que per Decret de Presidència núm. 151/2015, de 24 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 
 

HE RESOLT 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb el Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya i amb l’empresa Doble Bogey, S.L., per a la realització de pràctiques no 
laborals en empreses, en el marc del programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a 
Catalunya - Joves per l’Ocupació dins de la convocatòria de l’any 2016; de conformitat amb la minuta 
de conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament.  
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SEGON.- Comunicar el present Decret a l’empresa Doble Bogey, S.L., així com 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. 218/17, de 7 de juliol, relatiu a resoldre favorablement la sol·licitud de 

reducció de jornada d’un treballador. 
 
“Vist que el Sr. Manuel David Aguilar Beltran és treballador de la plantilla d’aquest 

Consell Comarcal, amb la categoria de tècnic superior pedagog adscrit a l’Equip d’Atenció a la Infància 
i l’Adolescència V del Baix Llobregat. 
 

Vist que el dia 3 de juliol de 2017 el treballador ha sol·licitat, mitjançant instància amb 
número de registre d’entrada 4917, una reducció de jornada del 50%, a partir del dia 17 de juliol 
d’enguany, per cura de la seva filla menor d’edat afectada per una malaltia greu; proposant el següent 
horari presencial: jornada en horari de matins de dilluns a divendres de 10h a 13:30h, amb una 
flexibilitat d’entrada i/o sortida màxima d’una hora a recuperar dintre de l’horari habitual de l’entitat. 
 

Atès que la sol·licitud del treballador està efectivament prevista a l’article 12 de l’Acord 
regulador de les condicions de treball dels/de les empleats/des públics/ques del Consell Comarcal del 
Baix Llobregat per als anys 2015-2019, i al Reial Decret 1148/2011, de 29 de juliol, per l’aplicació i 
desenvolupament, en el sistema de la Seguretat Social, de la prestació econòmica per a la cura de 
menors afectats per càncer o una altra malaltia greu. 
 

Atès que la petició del Sr. Aguilar s’ajusta a la normativa actual vigent i que, d’acord 
amb les necessitats del servei i de la petició del treballador, aquesta reducció de jornada i l’horari 
proposat, permet el normal desenvolupament de les tasques, tal i com ha manifestat la seva 
Responsable. 

 
Atès que el treballador ha presentat la documentació acreditativa corresponent, còpia 

del llibre de família, informe mèdic on consta que la malaltia de la seva filla nascuda el 2 de maig de 
2000, menor d’edat, està recollida a l’annex del Reial Decret 1148/2001. 
 

Atès que el reconeixement del dret a rebre la prestació i la gestió del pagament, 
correspon a la mútua d’accidents de treball i malalties professionals ASEPEYO, entitat que cobreix les 
contingències professionals d’aquest Consell Comarcal. 
 

Vist l’informe emès per la Responsable de Recursos Humans i per la Coordinadora de 
l’Àrea de Serveis Centrals d’aquesta entitat en data 7 de juliol de 2017, amb diligència de proposta de 
la Gerència i que s’adjunta a l’expedient. 
 

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

PRIMER.- Resoldre favorablement la sol·licitud del Sr. Manuel David Aguilar, amb DNI 
46.556.119-W, i atorgar-li el permís de reducció de jornada del 50%, amb la corresponent reducció de 
salari, per cura de la seva filla afectada per malaltia greu, des del dia 17 de juliol de 2017. 
 
Aquesta reducció de jornada es mantindrà fins que el Sr. Aguilar comuniqui qualsevol circumstància 
que impliqui la suspensió o extinció del dret, recollits a l’article 7 del Reial Decret 1148/2011, o com a 
màxim fins al 2 de maig de 2018, moment que la seva filla menor complirà 18 anys. 
 
El Sr. Aguilar, d’acord amb la seva petició, podrà realitzar la jornada laboral en horari de matí de dilluns 
a divendres de 10h a 13:30h i amb una flexibilitat d’entrada i/o sortida màxim d’una hora a recuperar 
dintre de l’horari habitual de l’entitat. 
 

SEGON.- Comunicar el present Decret a la mútua Asepeyo i tramitar la corresponent 
documentació necessària, així com a l’esmentat treballador, perquè en tinguin coneixement i als 
efectes.” 
 

i) Decret núm. 219/17, de 10 de juliol, relatiu a aprovar la pròrroga de la contractació 
laboral temporal d’una treballadora. 

 
“Vist que per Decret de Presidència núm. 130/2017, de 12 de maig, entre d’altres, es 

va aprovar l’inici del procés de selecció i les bases que han de regir la convocatòria per a la 
contractació laboral temporal, modalitat eventual per acumulació de tasques, a jornada completa, 
d’un/a tècnic/a mitjà/ana de suport per a desenvolupar les tasques que es detallen a les bases de la 
convocatòria, adscrit/a al Departament de Joventut de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic d’aquest 
Consell Comarcal. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 175/2017, de 9 de juny, es va aprovar la 
contractació laboral temporal, a jornada completa, modalitat eventual per acumulació de tasques, de la 
Sra. Noelia Real Martínez, amb DNI 46.819.605-T, com a tècnica mitjana per realitzar en el període 
indicat les tasques de les visites de comprovació de les activitats d’educació en el lleure i altres 
tasques del Departament de Joventut d’aquesta entitat en aquest mateix període; amb data d’inici del 
dia 12 de juny i fins el 31 de juliol de 2017. 
 

Vist que en data 6 de juliol d’enguany des de la Coordinació del Departament s’ha 
emès informe de necessitat sol·licitant la pròrroga de la contractació de la Sra. Real fins al mes de 
desembre de 2017, atès que part de les tasques previstes inicialment s’han de realitzar en aquests 
següents mesos: 

 
- Realització de les visites de comprovació de les activitats d’educació de lleure. 
- Disseny i configuració de la futura Oficina Comarcal d’Emancipació Juvenil. 
- Visitar els ajuntaments per recopilar la informació dels diferents recursos, serveis i projectes que en 
matèria de joventut s’estan realitzant a la comarca, i la seva posterior anàlisi i sistematització. 
- Altres tasques associades i/o vinculades amb el Protocol d’Intervenció Estratègica Comarcal en 
polítiques de Joventut (PIECJ) que calgui realitzar i/o donar suport tècnic durant aquest període. 
- Recerca de documentació i anàlisi per la confecció del Pla Comarcal de Joventut 2018-2019. 
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Vist que l’article 19, Dos de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2017, estableix que no es podrà procedir a la contractació de personal 
temporal, així com al nomenament de personal estatutari temporal i de funcionaris interins, excepte en 
casos excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inaplaçables, situació en la que es troba 
emmarcada aquesta contractació; segons consta a l’expedient. 
 

Atès que hi ha dotació pressupostària suficient en la partida de personal corresponent 
al Departament de Joventut, segons les dades facilitades pel Departament de RRHH que s’adjunten a 
l’expedient; i que la proposta de contractació no supera el límit màxim previst de 6 mesos. 

 
Atès el que disposa l’article 15 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre pel 

qual s’aprova el text refós de l’Estatut dels Treballadors, el Reial Decret 2720/1998, de 18 de 
desembre, la Llei 35/2010, de 17 de setembre, la Llei 3/2012, de 6 de juliol, la Llei 11/2013, de 26 de 
juliol; que regulen la contractació laboral eventual proposada. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea de Serveis Centrals d’aquesta entitat 
en data 10 de juliol de 2017, amb la conformitat de l’Interventor general i amb diligència de proposta de 
la Gerència; que s’adjunten a l’expedient. 
 

Vist l’informe de la Secretaria general núm. 7/2016, de 15 de desembre, relatiu al 
procediment i requisits de contractació de personal. 
 

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

HE RESOLT 
  

PRIMER.- Aprovar la pròrroga de la contractació laboral temporal, a jornada completa, 
modalitat eventual per acumulació de tasques, de la Sra. Noelia Real Martínez, amb DNI 46.819.605-T, 
com a tècnica mitjana per realitzar en el període indicat les tasques del Departament de Joventut 
d’aquest Consell Comarcal detallades a la part expositiva d’aquest Decret; des del dia 1 d’agost 
d’enguany al dia 11 de desembre de 2017, esgotant el temps màxim de 6 mesos que permet aquesta 
modalitat contractual i sense cap altra possibilitat de pròrroga per a aquesta contractació, i amb un 
salari brut mensual de 1.891,02€ per catorze mensualitats. 
 
Aquest salari s’actualitzarà automàticament en funció de l’increment previst a la Ley 3/2017, de 27 de 
junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, pendent d’aprovació en la propera 
sessió plenària de l’entitat. 
 

SEGON.- Imputar la despesa prevista de 12.186,33€ detallada a l’annex que s’adjunta 
a l’expedient (salari brut, seguretat social + indemnització finalització de contracte + despeses de 
locomoció) per vinculació a càrrec de les partides dotades del Departament de Joventut al pressupost 
de l’entitat, i a continuació relacionades: 
- 3370 13171 Personal laboral temporal joventut 
- 3370 16071 Seguretat social personal temporal joventut 
- 3370 23120 Locomoció joventut 
 

TERCER.- Comunicar el present Decret a l’esmentada treballadora, perquè en tingui 
coneixement i als efectes. 
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QUART.- Informar d’aquest Decret a la representació del personal laboral d’aquest 
Consell Comarcal.” 
 

j) Decret múm. 220/17, d’11 de juliol, relatiu a aprovar la subscripció de sengles convenis 
de col·laboració amb el SOC i amb l’empresa Hiperauto Catalunya, S.L., per a la 
realització de pràctiques, en el marc del programa d'experiència professional per a 
l'ocupació juvenil a Catalunya - Joves 

 
“Vista la Resolució TSF/1912/2016, d’1 d’agost, publicada al DOGC núm. 7177 de 4 

d’agost de 2016, per la qual s’obre la convocatòria pe a l’any 2016 i la convocatòria anticipada per a 
l’any 2017 per a la concessió de subvencions destinades al Programa d'Experiència Professional per a 
l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’Ocupació”. 
 

Vist que el programa “Joves per a l’ocupació 2016” és un programa 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. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 204/2016, de 29 de setembre, es va aprovar 
la sol·licitud de la referida subvenció al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya; i que per Decret de 
Presidència núm. 265/2016, de 9 de desembre, entre d’altres, es va acceptar la referida subvenció.  
 

Vist que la data d’inici del referit programa va ser el dia 19 de desembre de 2016 i la 
data de finalització prevista serà el dia 31 de març de 2018. 
 

Atès que un cop els alumnes finalitzen els diferents cursos de formació, i d’acord amb 
el que disposa la normativa del programa, hi ha la possibilitat de realitzar pràctiques no laborals en 
empreses. 

Atès que l’empresa Hiperauto Catalunya, S.L. està interessada en acollir a persones 
joves en pràctiques no laborals.  
 

Vist que, segons el que s’estableix a la base 10.4 de l’Ordre EMO/251/2014 i a la Guia 
de prescripcions tècniques per al desenvolupament de l’esmentat programa, s’ha de subscriure un 
conveni de col·laboració entre l’empresa que acull a les persones joves per a la realització de 
pràctiques no laborals, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat. 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 11 de juliol de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència i que 
s’incorpora a l’expedient, proposant la subscripció dels referits convenis amb caràcter d’urgència atès 
que les pràctiques s’han d’iniciar el dia 14 de juliol d’enguany. 

 
Vist que no hi ha sessió prèvia de la Junta de Govern i que és necessari aprovar els 

referits convenis, segons consta en l’expedient, es considera convenient aprovar-ho per Decret de 
Presidència ratificant-lo en la propera sessió de la Junta de Govern i del Ple que se celebrin. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 151/2015, de 24 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. 
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Per tot això, aquesta Presidència, en ús de les facultats que legalment tinc conferides 
 

HE RESOLT 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció de sengles convenis de col·laboració amb el Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya i amb l’empresa Hiperauto Catalunya, S.L., per a la realització de 
pràctiques no laborals en empreses, en el marc del programa d'experiència professional per a 
l'ocupació juvenil a Catalunya - Joves per l’Ocupació dins de la convocatòria de l’any 2016; de 
conformitat amb la minuta de convenis que s’incorporen a l’expedient i s’aproven simultàniament.  
 

SEGON.- Comunicar el present Decret a l’empresa Hiperauto Catalunya, S.L., així 
com 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. 221/17, d’11 de juliol, relatiu a aprovar la modificació de les bases de la 
convocatòria per a la selecció d’un/a tècnic/a mitjà/ana treballador/a social. 

 
“Vist que per Decret de Presidència núm. 161/2017, de 30 de maig, entre d’altres, es 

va aprovar l’inici del procés de selecció i les bases que han de regir la convocatòria per a la selecció 
d’un/a tècnic/a mitjà/ana treballador/a social, al 50% de la jornada ordinària, adscrit/a com a 
funcionari/a interí/na al Programa de Suport Tècnic de la Dependència del municipis de menys de 
20.000 habitants de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials d’aquest Consell Comarcal, subvencionat a 
través de la Fitxa 1 del Contracte Programa 2017-2019 del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat de Catalunya i els convenis de col·laboració subscrits amb els ajuntaments 
corresponents.  
 

Vist que en data 3 de juliol de 2017 s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona l’anunci de convocatòria del procés de selecció de referència. 

 
Atès que en data 6 de juliol d’enguany aquesta entitat ha rebut una consulta del 

Departament de Treball, Acció Social i Famílies al respecte de les funcions descrites a les bases de la 
referida convocatòria en relació a les tasques que es desenvolupen com a referent comunitari; segons 
consta a l’expedient. 

 
Atès que s’ha detectat que hi ha una errada en les funcions que consten a la 

convocatòria publicada, ja que no corresponen a les del lloc de treball del procés de selecció de 
referència i que s’ha sol·licitat la corresponent rectificació a la Coordinadora de l’Àrea Bàsica de 
Serveis Socials d’aquesta entitat. 
 

Atès que la puntuació de l’experiència està relacionada directament amb les funcions 
a realitzar i que aquesta errada ha pogut condicionar l’accés de candidatures amb l’experiència 
correcta. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals d’aquesta entitat en data 
11 de juliol de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència, i que s’adjunta a l’expedient. 



36 - 160 
 
 

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

 
HE RESOLT 

  
PRIMER.- Aprovar la modificació de les bases de la convocatòria per a la selecció 

d’un/a tècnic/a mitjà/ana treballador/a social, al 50% de la jornada ordinària, adscrit/a com a 
funcionari/a interí/na al Programa de Suport Tècnic de la Dependència del municipis de menys de 
20.000 habitants de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials d’aquest Consell Comarcal, subvencionat a 
través de la Fitxa 1 del Contracte Programa 2017-2019 del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat de Catalunya i els convenis de col·laboració subscrits amb els ajuntaments 
corresponents, en relació a l’apartat de Funcions de la Base Primera, que queda redactat de la 
següent manera: 
 
Les funcions principals que haurà de desenvolupar seran les següents: 
 

 Informar i orientar a la ciutadania sobre la normativa de dependència, en el marc del sistema 
català d’autonomia i atenció a la dependència (SCAAD). 

 Assessorar tècnicament als professionals municipals i altres professionals del territori sobre el 
SCAAD. 

 Realitzar els plans d’atenció individualitzada (PIA) i el seguiment als diferents municipis, així 
com el seguiment periòdic dels PIAs. 

 Coordinar-se amb els equips municipals, dispositius del territori i altres recursos i/o institucions 
per a una adequada intervenció. 

 Altres tasques requerides en el marc de les funcions pròpies dels Serveis Socials Bàsics. 
 

SEGON.- Iniciar el termini de presentació d’instàncies durant 10 dies naturals a partir 
de la publicació de la modificació indicada en el punt anterior, essent aquest termini el mateix atorgat a 
les bases de la convocatòria. 
 

TERCER.-  Publicar la referida modificació al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona pel procediment d’urgència, així com a la pàgina web i al tauler d’anuncis de l’entitat. 
 

QUART.- Comunicar a les candidatures presentades la referida modificació pel seu 
coneixement i efectes.” 
 

l) Decret núm. 222/17, de 13 de juliol, relatiu a aprovar l’atorgament de les beques per 
l’assistència i aprofitament i el seu pagament del curs de formació de “Filetejat, 
condicionament i especejament de peix i marisc”. 

 
“Vist que en data 24 de març de 2016 la Diputació de Barcelona va publicar al BOPB 

un anunci sobre la convocatòria 2016-17 per a l'atorgament de subvencions en règim de concurrència 
competitiva per promoure l'ocupació a la indústria local, sent l’objecte finançar projectes locals de 
millora de l’ocupabilitat i d’inserció de persones que tenen especials dificultats d’inserció, preferentment 
joves, majors de 45 anys i aturats de llarga durada, en sectors d’activitat econòmica industrial 
fortament consolidats al territori i/o amb perspectives de creixement. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 69/2016, de 26 d’abril, es va aprovar la 
sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per a la realització del projecte “Promoure 
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l’ocupació a la indústria local al Baix Llobregat – 2a. Fase”, dins la referida convocatòria de 
subvencions; i que per Decret de Presidència núm. 162/2016, de a 28 de juliol, es va acceptar la 
referida subvenció. 
 

Atès que dins de l’eix 3 l’esmentat projecte es contempla la possibilitat d’atorgar 
beques a les persones que participin en els diferents cursos de formació així com en la realització de 
pràctiques no laborals en empreses. 
 

Vist que per acord de la Junta de Govern de 24 d’octubre de 2016 es van aprovar les 
“Bases reguladores per l’atorgament de beques a les persones participants en el projecte Promoure 
l’ocupació a la indústria local del Baix Llobregat – Fase 2, per l’assistència i aprofitament als cursos de 
formació i la realització de pràctiques no laborals en empreses i entitats sense ànim de lucre”, que 
contemplen els requisits i les característiques que han de tenir les persones beneficiàries per poder 
optar a aquestes beques, així com el procediment per a la seva sol·licitud, i que tenen una dotació 
econòmica total de 17.000,00€; i que han estat publicades al BOPB de data 8 de novembre de 2016. 
 

Vist que s’ha realitzat el curs “Filetejat, condicionament i especejament de peix i 
marisc” en les dates compreses entre el 31 de maig i el 28 de juny de 2017, segons consta a 
l’expedient. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 13 de juliol de 2017, amb el v-i-p de l’Interventor i amb diligència de proposta 
de la Gerència, i que s’incorpora a l’expedient. 
 

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

HE RESOLT  
 

PRIMER.- Aprovar l’atorgament de les beques per l’assistència i aprofitament i el seu 
pagament a les següents persones que han assistit al curs de formació de “Filetejat, condicionament i 
especejament de peix i marisc”, d’acord amb el que es detalla: 

 
3 

últimes 
xifres 

del DNI 

CURS 
SUPERAT 

DIES 
ASSISTENCIA 

IMPORT 
BECA/DIA 

TOTAL 
BECA 

987V SI 18 5 € 90€ 
047Z SI 19 5 € 95€ 
772P SI 18 5 € 90€ 
495B SI 19 5 € 95€ 
994N SI 19 5 € 95€ 
700R SI 18 5 € 90€ 

 
Els imports a pagar estan calculats d’acord a les pautes fixades a les “Bases reguladores per 
l’atorgament de beques a les persones participants en el projecte Promoure l’ocupació a la indústria 
local del Baix Llobregat – Fase 2, per l’assistència i aprofitament als cursos de formació i la realització 
de pràctiques no laborals en empreses i entitats sense ànim de lucre”. 
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Les dades completes de les persones beneficiàries d’aquestes beques estan contemplades dins de 
l’expedient del projecte que té custodiat el Departament de Promoció Econòmica d’aquest Consell 
Comarcal. 
 

SEGON.- Notificar aquest Decret a la Diputació de Barcelona i a les persones 
beneficiàries de les beques, perquè en tinguin coneixement i als efectes.” 
 

m) Decret núm. 224/17, de 12 de juliol, relatiu a aprovar l’adjudicació a l’empresa RJ 
Autocares SL. d’un contracte menor del servei de transport adaptat fix. 

 
“Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat, en el marc de les competències 

atribuïdes en matèria de serveis socials per l’article 25.1.c de la Llei 6/1987, de 4 d’abril, sobre 
l’Organització Comarcal de Catalunya, va procedir, per acord del Ple d’aquesta entitat de data 29 de 
setembre de 1992, a l’establiment del servei comarcal de transport especial de persones amb mobilitat 
reduïda.  
 

Atès que els Ajuntaments de Corbera de Llobregat, Pallejà, Sant Andreu de la Barca i 
Vallirana han sol·licitat a aquest Consell Comarcal l’establiment d’un servei de transport adaptat fix per 
un mínim d’onze persones amb mobilitat reduïda i discapacitat psíquica (1 o 2 en cadira de rodes) 
d’aquests municipis per anar al taller ocupacional de la Fundació Iris del municipi de Sant Vicenç dels 
Horts, de dilluns a divendres, a partir del dia 4 de setembre de 2017. 

 
Atès que es proposa organitzar el servei mitjançant una ruta, la 5.01, d’acord amb 

l’informe emès per la Coordinadora del Servei de Transport Adaptat d’aquesta entitat en data 12 de 
juliol de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència, i que s’incorpora a l’expedient; i que s’ha 
demanat pressupost als següents operadors: 
 
- RJ AUTOCARES, S.L.  
- AUTOCARES CER, S.A. 
- TRANSPORTS CIUTAT COMTALAUTOPULMAN PADRÓS 
- AUTOCARES IZARO, S.A. 
 

Vist que s’ha d’organitzar de forma urgent el servei i de que l’empresa R.J. 
AUTOCARES, S.L. el pot realitzar, ja que fa serveis de transport adaptat per la zona, i atès que ha 
presentat el pressupost més baix per a portar a terme el servei de referència. 
 

Vist que, segons consta a l’expedient, s’ha contactat amb diferents operadors 
potencials i que d’acord amb el que disposen els articles 111 i 138 del Text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, aquest contracte té la consideració de menor i d’acord amb el règim 
competencial establert a l’entitat és competència de la Presidència. 
 
  Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc conferides 
 

RESOLC 
 
PRIMER.- Aprovar l’adjudicació a l’empresa RJ Autocares SL., amb NIF B80615495, 

del contracte menor del servei de transport adaptat fix per a un mínim d’11 persones amb mobilitat 
reduïda i discapacitat psíquica (1 o 2 en cadira de rodes) dels municipis de Corbera de Llobregat, 
Pallejà, Sant Andreu de la Barca i Vallirana per anar al taller ocupacional de la Fundació Iris del 
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municipi de Sant Vicenç dels Horts, del 4 de setembre de 2017 al 31 de gener de 2018, amb un import 
diari i total,  segons el que es detalla a continuació, amb un import estimatiu màxim del contracte pel 
total dels serveis objecte d’aquest contracte, IVA exempt, de dotze mil set-cents quaranta-quatre euros 
amb trenta-quatre cèntims d’euro (12.744,34€) per l’exercici 2017 i tres mil cent quaranta-dos euros 
amb quaranta-quatre cèntims d’euro (3.142,44€) per l’exercici 2018,  quantitat que inclou el cost d’un/a 
acompanyant: 
 

 
Ruta:  5.01 

Places 
previstes 
inicials 

Cost dia 
servei 
(sense 

IVA) 

Cost dia 
acompanyan

t 
(sense IVA) 

Cost dia 
total 

(sense 
IVA) 

Dies 
previstos 
màx. de 
servei 

Cost previst 
total ruta 

(sense IVA ) 

Vallirana, 
Corbera- Sant 
Andreu de la 
Barca-Pallejà  

11 
(1-2 CR) 142,38 € 32,20 € 174,58 € 

2017: 73 
dies 

2018: 18 
dies 

15.886,78 € 

 
Les condicions de prestació del servei estan regulades en la minuta de contracte, que s’adjunta al 
present Decret i s’aprova simultàniament. 
 

SEGON.- La present despesa anirà a càrrec de la partida pressupostària 2311 22301 
del pressupost dels exercicis 2017 i 2018 d’aquest Consell Comarcal. 

 
TERCER.- Comunicar el present Decret a l’empresa RJ Autocares S.L., perquè en 

tingui coneixement i als efectes. 
 
QUART.- Registrar l’esmentada adjudicació en el Registre Públic de contractes.” 
 

n) Decret núm. 226/17, de 14 de juliol, relatiu a aprovar la modificació 5/2017 del 
pressupost vigent. 

 
“Atès que el Consell Comarcal va presentar una sol·licitud de subvenció a la DBCN, 

en data 29 d’abril de 2016, per un import de 258.650,00€ i per la realització del projecte POIL- 2 fase, 
d’un cost total de 347.000,00 €, que va ser acceptada per la DBCN en les mateixes condicions en què 
es va sol·licitar, i pel Consell Comarcal, mitjançant Decret de Presidència 162, de 28 de juliol de 2016. 
 

Atès que el projecte té un caire plurianual, ja que la data d’inici es fixa en l’1 d’agost de 
2016 i la data de finalització el 31 d’agost de 2017, i que durant l’exercici 2017 resta pendent de fer-se 
efectiu el pagament del segon 50% de l’import de la subvenció. 
 

Atès que en el Decret núm. 162 s’ordena generar els crèdits necessaris per dur a 
terme el projecte, es considera procedent la modificació del pressupost pels recursos compromesos 
pendents, tot considerant que 12.000,00 € financen despeses indirectes. 
 

Atès que des de l’any 2014, el Servei Comarcal de Joventut elabora el Protocol 
d’Intervenció Estratègica Comarcal en Polítiques de Joventut (PIECJ). Aquest programa inclou, entre 
les seves línies d’actuació, la eradicació de la violència masclista. En aquest marc s’impulsa el concurs 
Talla Ja ! que anualment premia l’obra que millor representa el rebuig social a aquest tipus de 
violència. 
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Atès que la coordinadora de l’esmentat servei manifesta la insuficiència del crèdit 
disponible en l’aplicació pressupostària 3370 48000, que recull la consignació del premi, i que acredita 
l’existència d’un sobrant de crèdit en l’aplicació pressupostària 3370 22602, per transferir la 
disponibilitat de 300,00€ a l’aplicació anterior. 
  

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

RESOLC 
  

PRIMER.- Aprovar la modificació del pressupost vigent, 5/2017 del Consell Comarcal 
del Baix Llobregat, en concepte de generació de crèdits i de transferència de crèdits entre aplicacions 
pressupostàries de la mateixa àrea de despesa, que es detalla: 

 
PRESSUPOST DE DESPESES 
 

- GENERACIÓ DE CRÈDITS 
 

Aplic. Pres. Denominació  
Crèdit 
inicial 

Modificació 
proposada 

Crèdit 
definitiu 

2410 13107 
RET. PERSONAL -OCUPACIO INDUSTRIAL 
LOCAL 0,00 10.000,00 10.000,00 

2410 16007 SEG. SOCIAL OCUPACIO INDUSTRIA LOCAL 0,00 5.000,00 5.000,00 

2410 22607 
DESPESES FORMACIÓ OCUPACIO 
INDUSTRIA LOCAL 0,00 35.000,00 35.000,00 

2410 23107 LOCOMOCIÓ OCUPACIÓ INDUSTRIA LOCAL 0,00 2.000,00 2.000,00 

2410 47007 
SUBVENCIONS PER A FOMENT DE 
L'OCUPACIÓ. 0,00 34.000,00 34.000,00 

2410 48007 
AJUTS ALUMNES - OCUPACIÓ INDUSTRIA 
LOCAL 0,00 31.325,00 31.325,00 

          

  
TOTAL MODIFICACIÓ  PRESSUPOST DE 

DESPESA   117.325,00 117.325,00 
 

- TRANSFERÈNCIES POSITIVES 
 

Prog. Econ. Denominació  
Crèdit 
inicial 

Modificació 
proposada 

Crèdit 
definitiu 

3370 48000 
TRANSFERENCIES SENSE ÀNIM LUCRE  
JOVENTUT 100,00 300,00 400,00 

 
- TRANSFERÈNCIES NEGATIVES 

 

Prog. Econ. Denominació  
Previsió 
inicial 

Modificació 
proposada 

Previsió 
definitiva 

3370 22602 ACTIVITATS JOVENTUT 5.548,88 -300,00 5.248,88 
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PRESSUPOST D’INGRESSOS 
 
Aplic. 
Pres. Denominació  

Previsió 
inicial 

Modificació 
proposada 

Previsió 
definitiva 

46107 
DIPUTACIÓ -PROMOURE L'OCUPACIÓ DE LA 
INDÚSTRIA LOCAL 0,00 117.325,00 117.325,00 

  
TOTAL MODIFICACIÓ PRESSUPOST 

D'INGRESSOS   117.325,00 117.325,00 
 

SEGON.- Comunicar aquest acord al servei gestor, així com al Departament 
d’Intervenció per la seva comptabilització. 
  

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

o) Decret núm. 227/17, de 14 de juliol, relatiu a donar per exhaurit el contracte menor 
adjudicat a l’empresa CLECE, S.A., i adjudicar a l’empresa Serveis Educació No Formal, 
S.L., el servei d’atenció domiciliària als diferents municipis. 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern de data 20 de març de 2017 es va aprovar 

l’inici de l’expedient per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert harmonitzat, del contracte del 
servei d’atenció domiciliària als municipis d’Abrera, Begues, Castellví de Rosanes, Santa Coloma de 
Cervelló, Cervelló, Corbera de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Torrelles de Llobregat i Vallirana, 
per al període 2017-2019 i dues possibles pròrrogues d’un any cadascuna; i que per Decret de 
Presidència núm. 204/2017, de 28 de juny, es va adjudicar el referit contracte a l’empresa Serveis 
Educació No Formal, S.L. 

 
Atès que el dia 20 de juny de 2017 finalitza el contracte actual en relació al servei de 

referència subscrit amb l’empresa CLECE, S.A., per Decret de Presidència núm. 191/2017, de 16 de 
juny, es va adjudicar a l’esmentada empresa un contracte menor per a la prestació del referit servei 
des del dia 21 de juny de 2017 i fins que s’adjudiqui la nova licitació i es posi en funcionament el 
servei, que s’estima en un màxim de 15 dies. 
 

Atès que l’empresa CLECE, S.A. ha fet efectiu el preceptiu anunci d’interposició d’un 
recurs especial en matèria de contractació contra el Decret de Presidència núm. 204/2017, de 28 de 
juny, d’adjudicació del servei davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, el que implica, 
de concretar-se la presentació, que la tramitació d’aquest l’expedient de contractació quedaria 
automàticament en suspens d’acord al que disposa l’article 45 del Text refós de la Ley de Contratos 
del Sector Público. 
 

Vist que tot i aquesta situació jurídico-administrativa resulta necessària la continuïtat 
de la prestació del servei d’atenció domiciliària, atès que aquest servei està consignat com una 
prestació de servei garantida, segons el que disposa el Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual 
s'aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011, actualment vigent, i que reglamenta el catàleg de 
serveis indicat en la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials a Catalunya, i que per aquest 
motiu cal disposar les previsions oportunes. 

 
Atès que les persones beneficiàries del servei d’atenció domiciliària als municipis de 

Begues, Castellví de Rosanes, Santa Coloma de Cervelló, Cervelló, Corbera de Llobregat, Sant 
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Climent de Llobregat, Torrelles de Llobregat i Vallirana, estan en un estat de vulnerabilitat física i/o 
psicològica, amb manca de capacitat funcional per a realitzar una vida autònoma, i que depenen 
d’aquest servei de cura i atenció; segons consta a l’expedient. 
 

Vist que per no vulnerar els límits quantitatius ni de continuïtat del contracte menor es 
considera convenient l’adjudicació a una altra empresa, proposant-se l’empresa Serveis Educació No 
Formal, S.L. com a empresa adjudicatària de la licitació de referència; d’acord amb l’informe emès per 
la Coordinadora de Serveis Socials Bàsics d’aquesta entitat en data 17 de juliol de 2017, amb 
diligència de proposta de la Gerència i que s’adjunta a l’expedient. 

 
Vist que es tracta d’un contracte classificat com a menor, segons els criteris del vigent 

Text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
 
Per tot això, aquesta Presidència, en ús de les facultats que legalment tinc conferides 

 
HE RESOLT 

 
PRIMER.- Donar per exhaurit amb efectes del dia 24 de juliol de 2017 el contracte 

menor adjudicat a l’empresa CLECE, S.A., mitjançant Decret de Presidència núm. 191/2017 de 16 de 
juny, per a la prestació del servei d’atenció domiciliària als municipis de Begues, Castellví de Rosanes, 
Santa Coloma de Cervelló, Cervelló, Corbera de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Torrelles de 
Llobregat i Vallirana. 
 

SEGON.- Adjudicar contracte menor per a la prestació del servei d’atenció domiciliària 
als municipis de Begues, Castellví de Rosanes, Santa Coloma de Cervelló, Cervelló, Corbera de 
Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Torrelles de Llobregat i Vallirana, a l’empresa Serveis Educació 
No Formal, S.L., amb NIF B62752324, amb data d’inici del dia 24 de juliol de 2017 i fins a la finalització 
dels tràmits administratius de la nova licitació, si s’escau, amb una durada estimada màxima de 15 
dies; i per un import màxim, IVA exclòs, de 17.999€. 
 

TERCER.- La present despesa es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
2311.22799 del pressupost de despesa de l’exercici 2017 d’aquest Consell Comarcal. 

 
QUART.- Comunicar a l’empresa CLECE, S.A., actual empresa proveïdora del servei 

d’atenció domiciliària de referència, que haurà de finalitzar la prestació dels seus serveis en data 23 de 
juliol de 2017. 
 

CINQUÈ.- Notificar aquest Decret a l’empresa Serveis Educació No Formal, S.L., així 
com als Ajuntaments de Begues, Castellví de Rosanes, Santa Coloma de Cervelló, Cervelló, Corbera 
de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Torrelles de Llobregat i Vallirana, perquè en tinguin 
coneixement i als efectes. 

 
SISÈ.- Registrar aquest contracte en el Registre Públic de contractes.” 
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p) Decret núm. 228/17, de 17 de juliol, relatiu a adjudicar el servei de catalogació de les 
imatges digitalitzades del fons Foto Vives de l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat a 
l’empresa Dinser Servicios Informáticos. 

 
“Vist que per Decret de Presidència núm. 193/2017, de 19 de juny, es va iniciar 

l’expedient per a la contractació del servei de catalogació de les imatges digitalitzades del fons Foto 
Vives de l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat, mitjançant contracte menor, amb un pressupost màxim 
de licitació, IVA inclòs, de 17.000,05€ (14.050,00€ IVA exclòs i 2.950,50€ d’IVA); així com es van 
aprovar els Plecs de clàusules administratives particulars i de condicions tècniques reguladors del 
contracte de referència. 
 

Atès que només ha presentat oferta econòmica l’empresa Dinser Servicios 
Informáticos, S.L., segons consta a l’expedient. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials d’aquesta entitat en data 17 de juliol de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència, i que 
s’incorpora a l’expedient. 
 

Vist el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que regula en els articles 111 i 138.3 així com el Reglament 
General de la Llei de contractes de les Administracions Públiques, que regula en el seu art. 72 el 
contracte menor. 
 

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

HE RESOLT 
 

PRIMER.- Adjudicar el contracte menor del servei de catalogació de les imatges 
digitalitzades del fons Foto Vives de l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat a l’empresa Dinser Servicios 
Informáticos, S.L., amb NIF B63126064. 
 

SEGON.- El preu total d’adjudicació és de 13.310,00€, IVA inclòs (desglossat 
11.000,00€ i 2.310 d’IVA). 
 
Característiques del servei: la descripció de les 19.732 imatges es treballarà a nivell d’unitat 
documental simple. Es farà una descripció sumària a partir de la fitxa de primers tractaments no 
textuals de l’ACBL. Els camps a consignar són:  

 
a) Unitat de catalogació. 
b) Títol 
c) Data 
d) Període/cronologia. 
e) Signatura 
f) Signatura antiga (si s’escau) 
g) Dos descriptors temàtics 
h) Un descriptor toponímic 
i) Suport/exemplar 
j) Unitat d’instal·lació 
k) Notes internes referides a la conservació (només en el cas de deteriorament) 
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Després de la revisió tècnica per part del personal de l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat, el contractant 
haurà fer les correccions per tal de poder migrar la fitxa de primers tractaments al programari corporatiu 
de l’Arxiu. Així mateix, haurà d’associar les imatges a cadascuna de les descripcions.  

 
La despesa es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 32222699 del pressupost de 
despesa de l’exercici 2017 d’aquest Consell Comarcal. 

 
TERCER.- La prestació d’aquest servei es regirà per les condicions establertes als 

Plecs de clàusules administratives particulars i de condicions tècniques reguladors del contracte de 
referència.  

 
QUART.- Requerir a l’empresa Dinser Servicios Informáticos, S.L. la presentació de la 

copia d’assegurança de responsabilitat civil vigent en el termini màxim de deu dies naturals. 
 

CINQUÈ.- Notificar aquest Decret a l’empresa Dinser Servicios Informáticos, S.L., 
perquè en tingui coneixement i als efectes. 
 

SISÈ.- Condicionar l’efectivitat del present Decret al finançament anual que destina el 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya al manteniment i gestió de l’Arxiu Comarcal 
relatiu a l’exercici 2017, que a data d’avui encara no s’ha notificat a aquesta entitat.” 

 
q) Decret núm. 229/17, de 18 de juliol, relatiu a aprovar provisionalment la llista de 

persones aspirants admeses al nomenament temporal d’un/a funcionari/ària interí/ina, per 
a la campanya de desinsectació de l’any 2017. 

 
“Vist que per Decret de Presidència núm. 201/2017, de 22 de juny, entre d’altres, es 

va aprovar l’inici del procés de selecció i les bases que han de regir la convocatòria, per al 
nomenament temporal d’un/a funcionari/ària interí/ina de programa, a jornada completa, per a la 
campanya de desinsectació de l’any 2017, vinculat a les tasques derivades del conveni de col·laboració 
subscrit amb la Diputació de Barcelona a l’àmbit de la Salut Pública per fomentar la prevenció i control 
dels mosquits culícids en els municipis de la província de Barcelona per a l’any 2017, amb la categoria 
de peó/ona aplicador/a de plaguicides, adscrit/a al Servei de Control de Mosquits del Consell Comarcal 
del Baix Llobregat. 
 

Vist que d’acord a la base quarta, finalitzat el termini de presentació d’instàncies, el 
President dictarà resolució en el termini màxim d’un mes, en què declararà aprovada la llista 
provisional de persones admeses i excloses, que serà publicada a la pàgina web de l’entitat i al taulell 
d’anuncis, determinant també el lloc, la data i l’hora del començament de les proves i l’ordre d’actuació 
de les persones aspirants, si s’escau. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals d’aquesta entitat en data 
18 de juliol de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència, i que s’adjunta a l’expedient. 
 

Vist l’informe de la Secretaria general núm. 7/2016, de 15 de desembre, relatiu al 
procediment i requisits de contractació de personal. 
 

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

PRIMER.-  Aprovar provisionalment la llista de persones aspirants admeses i excloses 
següents: 
 
Aspirants admesos/es: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Aspirants exclosos/ses: No hi ha cap candidatura exclosa. 
 

SEGON.- Indicar que cap de les persones aspirants del referit procés de selecció ha 
de realitzar la prova de coneixement de la llengua catalana, nivell A elemental, per haver-se acreditat 
formalment aquest requisit. 

 
TERCER.- Les reclamacions contra aquesta resolució es poden interposar de 

conformitat amb el que preveu l’article 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, en el termini de 10 dies, 
a partir de la publicació a la pàgina web i al tauler d’anuncis de l’entitat. 
     

QUART.- Aquesta llista s’elevarà com a definitiva, sense necessitat d’una nova 
publicació, si en el termini que s’exposa en l’apartat tercer d’aquesta resolució, no s’ha presentat cap 
al·legació. 
 

CINQUÈ.- Publicar aquest Decret a la pàgina web i al tauler d’anuncis de l’entitat, i 
comunicar-ho a tots els membres del Tribunal així com a la representació del personal funcionari del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat.” 
 

r) Decret núm. 230/17, de 18 de juliol, relatiu a atorgar tràmit de vista de l’expedient per a 
l’adjudicació dels contractes dels serveis del transport escolar obligatori i no obligatori per als 
cursos escolars 2017-2018 i 2018-2019. 

 
Vist que per acord de la Junta de Govern de data 20 de març de 2017 es va aprovar 

l’inici de l’expedient per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert harmonitzat, dels contractes dels 
serveis del transport escolar obligatori i no obligatori de la comarca del Baix Llobregat per als cursos 
escolars 2017-2018 i 2018-2019 i dues possibles pròrrogues per als cursos 2019-2020 i 2020-2021. 
 

Vist que per acord de la Junta de Govern del 10 de juliol de 2017 es van classificar les 
proposicions presentades per les empreses participants en el procés de licitació de referència, així com 
es va requerir a les empreses adjudicatàries del procediment de referència, perquè presentessin la 
documentació corresponent en relació als esmentats contractes, segons el que disposa l’article 151 del 
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. 

 

Núm. d’identificació 
(Darreres 3 xifres i lletra del 

NIF) 
...047G 
...430 A 
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Atès que l’empresa La Hispano Igualadina, S.L., en data 18 de juliol de 2017, amb 
número d’entrada 5291 del Registre General d’aquesta entitat, ha sol·licitat a aquest Consell Comarcal 
vista de l’expedient de la contractació de referència. 

 
Atès el que disposa el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 

s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

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

segons consta a l’expedient, atorgar la vista de l’expedient de referència a l’empresa La Hispano 
Igualadina, S.L., 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. 151/2015, de 24 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 
 

HE RESOLT 
 
PRIMER.- Atorgar tràmit de vista de l’expedient per a l’adjudicació, mitjançant 

procediment obert harmonitzat, dels contractes dels serveis del transport escolar obligatori i no 
obligatori de la comarca del Baix Llobregat per als cursos escolars 2017-2018 i 2018-2019 i dues 
possibles pròrrogues per als cursos 2019-2020 i 2020-2021, a l’empresa La Hispano Igualadina, S.L. 
 

SEGON.- Comunicar el present Decret a l’empresa La Hispano Igualadina, S.L., 
perquè en tingui coneixement i als efectes. 
 

TERCER.- Ratificar el present Decret en la propera sessió de la Junta de Govern que 
se celebri.” 

 
s) Decret núm. 232/17, de 19 de juliol, relatiu a aprovar l’inici del procés de selecció i les 

bases per a la selecció d’un/a tècnic/a mitjà/ana, a jornada completa, per a la 
presentació dins de la línia de subvenció dels programes de suport al desenvolupament 
local, per al programa d’Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) 

 
“Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat, té entre els seus objectius generals i 

reptes, realitzar actuacions en matèria de desenvolupament i suport al teixit productiu de la comarca, i 
que en el marc d’aquest objectius s’ha fixat com a línia prioritària d’actuació la dinamització del sector 
turístic del Baix Llobregat donat el seu potencial de creixement i impacte sobre l’economia del territori; 
per la qual cosa aquesta entitat va impulsar la creació del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. 
 

Atès que per tal d’analitzar i estudiar propostes per aconseguir els objectius, aquest 
Consell Comarcal i el Consorci de Turisme del Baix Llobregat han encarregat a una empresa externa 
la realització d’un estudi per al desenvolupament turístic de la zona nord el Baix Llobregat, i que per 
poder portar a terme aquest pla de desenvolupament, necessari i imprescindible, aquest Consell 
Comarcal no disposa de recursos humans que puguin abastar correctament les actuacions que se’n 
deriven d’aquest anàlisi estratègic. 
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Vist la convocatòria de l’Ordre EMO/258/2014, de 5 d’agost, per la qual s’obren les 

bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades als programes de suport al 
desenvolupament local, complimentada per la Resolució TSF/1322/2017, de 25 de maig, per la qual 
s’obre la convocatòria per a l’any 2017, en la que una de les línies subvencionades és el Programa 
d’Agents d’Ocupació i Desenvolupament local (AODL), que te com a objectiu general la posada en 
marxa de projectes que afavoreixin la dinamització social i econòmica del territori d’actuació, amb la 
finalitat de crear, mantenir i diversificar l’activitat econòmica territorial generadora d’ocupació, 
mitjançant la contractació dels agents. 

 
Atès que el Consell Comarcal del Baix Llobregat pot presentar-se com a entitat 

beneficiària a aquesta convocatòria de programes d’agents d’ocupació amb l’objectiu de desenvolupar 
l’activitat turística a la zona nord del Baix Llobregat. 
 

Atès que des de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic d’aquesta entitat en 
col·laboració amb el Consorci de Turisme del Baix Llobregat s’ha elaborat el projecte 
“Desenvolupament i dinamització econòmica i turística de la zona nord del Baix Llobregat”, amb 
l’objectiu de contribuir al desenvolupament i la dinamització econòmica i turística de la zona nord del 
Baix Llobregat. 
 

Vist que d’acord amb el que disposa la base 55 de l'Ordre EMO/258/2014 aquest 
Consell Comarcal ha d'acreditar la realització d'un procés de selecció en concordança amb a les 
activitats previstes al pla de treball que es presenti, que la data màxima per a presentar la sol·licitud 
amb el projecte i la persona candidata proposada o amb el procés de selecció iniciat, finalitza el dia 31 
de juliol d’enguany; i que és un requisit la realització del procés de selecció i la proposta de candidat/a 
abans de la resolució que efectuï el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. 

 
Vist que l’article 19 Dos de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de 

l’Estat per a l’any 2017 estableix que no es podrà procedir a la contractació de personal temporal, així 
com al nomenament de personal estatutari temporal i de funcionaris interins, excepte en casos 
excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inaplaçables, situació en la que es troba emmarcada 
aquesta contractació. 
 

Atès la necessitat plantejada per a la Tècnica responsable del projecte, que s’adjunta 
a l’expedient, i que hi ha dotació pressupostària suficient en la partida de personal per assumir el cost 
no subvencionable corresponent, segons les dades facilitades pel Departament de Recursos Humans 
d’aquesta entitat. 
 

Vist que, d’acord amb la normativa vigent, el procés de selecció s’ajustarà al que 
disposin les bases generals i específiques de la convocatòria i en tot allò no previst per aquestes li serà 
d’aplicació: 

- l’article 18 i 55 i següents del RDL 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la 
Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic 

- l’Acord de condicions de treball dels empleats/des del Consell Comarcal i dels seus 
organismes autònoms 

- el Reial Decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
l’Estatut dels treballadors 

; i supletòriament li serà d’aplicació: 
- l’article 89 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
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- el Decret 896/1991, de 7 de juny, que estableix les regles bàsiques i els programes mínims a 
què s’ha d’ajustar el procediment de selecció dels funcionaris de l'Administració local com a 
normativa bàsica sobre règim local i funció pública local 

- l’article 282 i següents 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 63 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, que aprova el reglament del 
personal al servei de les entitats locals 

- l’article 42 i següents del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa 
en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de 
funció pública 

- el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en 
els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions 
públiques de Catalunya 

- el Decret 66/1999, de 9 de març, sobre l’accés a la funció pública de les persones amb 
discapacitat i dels equips de valoració multiprofessional, com a normativa autonòmica en 
matèria de règim local i funció pública local, i l'article 19 i següents de la Llei 30/1984, de 2 
d’agost, de mesures per a la reforma de la funció pública com a normativa estatal d’aplicació 
supletòria; així com qualsevol altra normativa que en sigui d’aplicació. 

 
Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis centrals d’aquesta entitat en data 

17 de juliol de 2017, amb el v-i-p de l’Interventor i amb diligència de proposta de la Gerència, que 
s’adjunta a l’expedient. 
 

Vist l’informe de la Secretaria general núm. 7/2016, de 15 de desembre, relatiu al 
procediment i requisits de contractació de personal. 
 

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

HE RESOLT 
 

PRIMER.- Aprovar l’inici del procés de selecció i les bases que han de regir la 
convocatòria, que s’adjunten com a part integrant del present Decret, per a la selecció d’un/a tècnic/a 
mitjà/ana, a jornada completa, per a la presentació dins de la línia de subvenció dels programes de 
suport al desenvolupament local, per al programa d’Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local 
(AODL) juntament amb el projecte “Desenvolupament i dinamització econòmica i turística de la zona 
nord del Baix Llobregat”, emmarcat en la convocatòria per a l’any 2017 que es regeix per l’Ordre 
EMO/258/2014, de 5 d’agost, per la qual s’obren les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions destinades als programes de suport al desenvolupament local, complimentada per la 
Resolució TSF/1322/2017, de 25 de maig, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2017. 

 
La contractació restarà condicionada a l’atorgament i autorització explícita per part del Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya. 
 

SEGON.- Publicar la convocatòria i les bases al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, així com a la pàgina web i al tauler d’anuncis de l’entitat. 
 

TERCER.- Comunicar el present Decret a la representació del personal laboral de 
l’entitat.” 
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t) Decret núm. 234/17, de 19 de juliol, relatiu a nomenar com un funcionari interí amb la 
categoria de peó aplicador de campanya, adscrit al Servei de Control de Mosquits per a la 
campanya de desinsectació de l’any 2017, 

 
“Vist que per Decret de Presidència núm. 143/2017, de 22 de maig, es va nomenar 

com a funcionària interina, en virtut de l’article 10.2.c) del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, a la Sra. Laura 
Luque Calatayud, amb DNI 38.082.047-G, amb la categoria de peona aplicadora de campanya, a 
jornada completa (37 h. i 30 minuts a la setmana), grup agrupació professional, adscrita al Servei de 
Control de Mosquits d’aquest Consell Comarcal, per a la campanya de desinsectació de l’any 2017, 
vinculat a les tasques derivades del conveni de col·laboració subscrit amb la Diputació de Barcelona a 
l’àmbit de la Salut Pública per fomentar la prevenció i el control dels mosquits culícids en els municipis 
de la província de Barcelona per l’any 2017, des del dia 23 de maig de 2017 i com a màxim fins la data 
màxima del 19 de novembre de 2017.  

 
Atès que en data 21 de juny de 2017 la Sra. Luque va comunicar la seva baixa 

voluntària immediata efectiva a partir del mateix dia 21 de juny d’enguany i atès que no hi havia cap 
persona reserva del procés de selecció efectuat en el seu moment, per Decret de Presidència núm. 
201/2017, de 22 de juny, es va aprovar l’inici del procés de selecció i les bases que han de regir la 
convocatòria per al nomenament temporal d’un/a funcionari/ària interí/ina de programa, a jornada 
completa, per a la campanya de desinsectació de l’any 2017, vinculat a les tasques derivades del 
conveni de col·laboració subscrit amb la Diputació de Barcelona a l’àmbit de la Salut Pública per 
fomentar la prevenció i control dels mosquits culícids en els municipis de la província de Barcelona per 
a l’any 2017, amb la categoria de peó/ona aplicador/a de plaguicides, adscrit/a al Servei de Control de 
Mosquits del Consell Comarcal del Baix Llobregat. 

 
Vist que l’article 19.2 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de 

l’Estat per a l’any 2017, estableix que no es podrà procedir a la contractació de personal temporal, així 
com al nomenament de personal estatutari temporal i de funcionaris interins excepte en casos 
excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inaplaçables, situació en la que es troba emmarcada 
aquesta contractació, d’acord amb l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals d’aquesta 
entitat en data 19 de juliol de 2017, amb la conformitat de l’Interventor general i amb diligència de 
proposta de la Gerència, i que s’adjunta a l’expedient. 
 

Atès que hi ha dotació pressupostària suficient, segons les dades proporcionades pel 
Departament de Recursos Humans. 

 
Atès que un cop efectuat el corresponent procés de selecció el dia 18 de juliol 

d’enguany, ha resultat seleccionat el Sr. José Antonio Bordils Mairal, atesa la seva puntuació final i 
disponibilitat, d’acord amb l’acta del procés de selecció de referència, que s’adjunta a l’expedient. 
 

Atès que el referit treballador acompleix els requisits que en matèria de la durada dels 
nomenaments interins per programa fixa l’article 10.1.c) del RDL, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 
 

Vist l’informe de la Secretaria general núm. 7/2016, de 15 de desembre, relatiu al procediment 
i requisits de contractació de personal. 
 

Per tot això, aquesta Presidència, en ús de les facultats que legalment tinc conferides 
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HE RESOLT 
 
PRIMER.- Nomenar com a funcionari interí, en virtut de l’article 10.2.c) del Reial 

Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de 
l’empleat públic, al Sr. José Antonio Bordils Mairal, amb DNI 40.966.430-A, amb la categoria de peó 
aplicador de campanya, a jornada completa (37 h. i 30 minuts a la setmana), grup agrupació 
professional, adscrit al Servei de Control de Mosquits d’aquest Consell Comarcal, per a la campanya de 
desinsectació de l’any 2017, vinculat a les tasques derivades del conveni de col·laboració subscrit amb 
la Diputació de Barcelona a l’àmbit de la Salut Pública per fomentar la prevenció i el control dels 
mosquits culícids en els municipis de la província de Barcelona per l’any 2017; amb un sou brut 
mensual de 1.163,32€ (553,96€ de salari base, 217,35€ de complement de destí - nivell 10 i 392,01€ 
de complement específic) per catorze mensualitats segons la normativa d’aplicació vigent amb els 
imports de les pagues extraordinàries que corresponguin. 
 
El nomenament tindrà vigència durant l’execució del projecte esmentat al qual estigui adscrit el 
funcionari interí des del dia 20 de juliol de 2017 i fins la data màxima del 19 de novembre de 2017. No 
obstant si el Consell Comarcal del Baix Llobregat veiés reduït o suprimit el finançament extern d’aquest 
programa d’actuació, es produiria el cessament per desaparició de causa, segons preveu l'art. 10.3. del 
RDL, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de l’Estatuto Bàsico del Empleado Público. 
 

SEGON.- Imputar les despeses previstes d’aquest nomenament vinculat al conveni de 
col·laboració subscrit entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Baix Llobregat a l’àmbit 
de la Salut Pública per fomentar la prevenció i el control dels mosquits culícids en els municipis de la 
província de Barcelona, a les partides habilitades i dotades següents: 

 
- 3110 12003 Salari personal (peons aplicadors conveni Diputació de Barcelona 2017) 
- 3110 16038 Seguretat Social (peons aplicadors conveni Diputació de Barcelona 2017) 

 
TERCER.- Donar d’alta a l’esmentat treballador en el Règim General de la Seguretat 

Social. 
QUART.- Disposar notificar aquest nomenament a l’esmentat treballador, perquè 

prengui possessió de la referida plaça. 
 

CINQUÈ.- Publicar l’esmentat nomenament al 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. 
 

SISÈ.- Informar del present Decret a la representació del personal funcionari d’aquest 
Consell Comarcal. 
 

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

u) Decret núm. 235/17, de 20 de juliol, relatiu a aprovar l’atorgament de les beques per 
l’assistència i aprofitament i el seu pagament a les  persones que han assistit al curs de 
formació de “Tècniques de Venda Aplicades a la Indústria Alimentària i de Begudes. 

 
“Vist que en data 24 de març de 2016 la Diputació de Barcelona va publicar al BOPB 

un anunci sobre la convocatòria 2016-17 per a l'atorgament de subvencions en règim de concurrència 
competitiva per promoure l'ocupació a la indústria local, sent l’objecte finançar projectes locals de 
millora de l’ocupabilitat i d’inserció de persones que tenen especials dificultats d’inserció, preferentment 
joves, majors de 45 anys i aturats de llarga durada, en sectors d’activitat econòmica industrial 
fortament consolidats al territori i/o amb perspectives de creixement. 
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Vist que per Decret de Presidència núm. 69/2016, de 26 d’abril, es va aprovar la 

sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per a la realització del projecte “Promoure 
l’ocupació a la indústria local al Baix Llobregat – 2a. Fase”, dins la referida convocatòria de 
subvencions; i que per Decret de Presidència núm. 162/2016, de a 28 de juliol, es va acceptar la 
referida subvenció. 
 

Atès que dins de l’eix 3 l’esmentat projecte es contempla la possibilitat d’atorgar 
beques a les persones que participin en els diferents cursos de formació així com en la realització de 
pràctiques no laborals en empreses. 
 

Vist que per acord de la Junta de Govern de 24 d’octubre de 2016 es van aprovar les 
“Bases reguladores per l’atorgament de beques a les persones participants en el projecte Promoure 
l’ocupació a la indústria local del Baix Llobregat – Fase 2, per l’assistència i aprofitament als cursos de 
formació i la realització de pràctiques no laborals en empreses i entitats sense ànim de lucre”, que 
contemplen els requisits i les característiques que han de tenir les persones beneficiàries per poder 
optar a aquestes beques, així com el procediment per a la seva sol·licitud, i que tenen una dotació 
econòmica total de 17.000,00€; i que han estat publicades al BOPB de data 8 de novembre de 2016. 
 

Vist que s’ha realitzat el curs “Tècniques de Venda Aplicades a la Indústria Alimentària 
i de Begudes” en les dates compreses entre el 29 de maig i el 28 de juny de 2017, segons consta a 
l’expedient. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 20 de juliol de 2017, amb el v-i-p de l’Interventor i amb diligència de proposta 
de la Gerència, i que s’incorpora a l’expedient. 
 

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

HE RESOLT  
 

PRIMER.- Aprovar l’atorgament de les beques per l’assistència i aprofitament i el seu 
pagament a les següents persones que han assistit al curs de formació de “Tècniques de Venda 
Aplicades a la Indústria Alimentària i de Begudes”, d’acord amb el que es detalla: 

 
3 últimes 
xifres del 

DNI 
CURS 

SUPERAT 
DIES 

ASSISTENCIA IMPORT BECA/DIA TOTAL BECA 

071S SI 9 5 € 45€ 
900Z SI 7 5 € 35€ 

 
Els imports a pagar estan calculats d’acord a les pautes fixades a les “Bases reguladores per 
l’atorgament de beques a les persones participants en el projecte Promoure l’ocupació a la indústria 
local del Baix Llobregat – Fase 2, per l’assistència i aprofitament als cursos de formació i la realització 
de pràctiques no laborals en empreses i entitats sense ànim de lucre”. 
 
Les dades completes de les persones beneficiàries d’aquestes beques estan contemplades dins de 
l’expedient del projecte que té custodiat el Departament de Promoció Econòmica d’aquest Consell 
Comarcal. 
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SEGON.- Notificar aquest Decret a la Diputació de Barcelona i a les persones 
beneficiàries de les beques, perquè en tinguin coneixement i als efectes.” 
 

v) Decret núm. 236/17 de data 20 de juliol, relatiu a autoritzar l’excedència voluntària per 
interès particular a la Sra. Eva Herrreros Moya. 

 
“Vist que la Sra. Eva Herreros Moya, és treballadora laboral d’aquest Consell 

Comarcal amb caràcter fix des del dia 1 d’abril de 2010, una vegada va superar el procés de selecció 
que a tal efecte es va realitzar mitjançant el corresponent concurs-oposició per proveir una plaça de 
prospector/a del Servei de Control de Mosquits. 
 

Vist que el dia 11 de juliol de 2017 la Sra. Herreros ha sol·licitat, mitjançant instància 
amb número de registre d’entrada 5098, una excedència voluntària per motius personals, amb data 
d’inici del dia 18 de setembre de 2017 i fins el 17 de setembre del 2018, amb possibilitat de pròrroga. 
 

Atès que el que disposa l’article 3 de l’Annex de condicions específiques del personal 
laboral de l’Acord regulador de les condicions de treball dels/de les empleats/des públics/ques del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat per als anys 2015-2019. 
 

Vist que en l’expedient personal consta que acompleix els requisits per poder sol·licitar 
una excedència per interès particular, segons consta a l’expedient. 
 

Atès que els responsables del servei han emès informe favorable per atorgar 
l’excedència sol·licitada per la treballadora, donat que la seva concessió no perjudicarà el 
funcionament del servei perquè es pot cobrir temporalment durant el període de l’excedència. 

 
Vist l’informe emès per la Responsable del Departament de Recursos Humans i per la 

Coordinadora de Serveis Centrals d’aquesta entitat en data 20 de juliol de 2017, amb diligència de 
proposta de la Gerència i que s’adjunta a l’expedient. 
 

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

HE RESOLT 
 

PRIMER.- Autoritzar l’excedència voluntària per interès particular a la Sra. Eva 
Herrreros Moya, amb DNI 38.113.983-Q, en els termes que regula la normativa d’aplicació, pel període 
d’un any, des del dia 18 de setembre de 2017 i fins al dia 17 de setembre de 2018, període durant el 
qual tindrà dret a la reserva del lloc de treball. 
 
Durant el període d’excedència, d’acord amb la normativa vigent, la treballadora no té dret a  percebre 
cap retribució ni que es compti el període d’excedència pel que fa a reconeixement de triennis. 
 

SEGON.- Liquidar en la nòmina del mes de setembre de 2017 els dies generats fins a 
la data de l’inici de l’excedència voluntària de les pagues d’estiu i Nadal. Els dies de vacances generats 
fins al dia 17 de setembre d’enguany, la treballadora els gaudirà abans de l’inici de l’excedència. 
 

TERCER.- La Sra. Hererros haurà de comunicar amb un mes d’antelació la seva 
voluntat de prorrogar aquesta situació d’excedència voluntària per interès particular, si s’escau. 
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QUART.- Comunicar el present Decret a l’esmentada treballadora, perquè en tingui 
coneixement i als efectes. 

 
CINQUÈ.- Informar del present Decret a la representació del personal laboral 

d’aquesta entitat.” 
 

w) Decret núm. 237/17, de 20 de juliol, relatiu a atorgar un permís retribuït per unió estable 
de parella a una treballadora. 

 
“Vist que la Sra. Rosa Pérez Martínez, és personal laboral de la plantilla d’aquest 

Consell Comarcal, amb la categoria de tècnic adscrita a l’Àrea de Serveis Centrals, on desenvolupa les 
seves tasques com a Coordinadora de la referida àrea. 
 

Vist que en data 19 de juliol de 2017, amb registre d’entrada 5322, l’esmentada 
treballadora ha presentat una instància a aquest Consell Comarcal, on sol·licita la concessió d’un 
permís retribuït de 15 dies naturals, des del dia 18 d’agost al dia 1 de setembre de 2017, ambdós 
inclosos, atès que en data 15 de desembre de 2016 va formalitzar una unió estable de parella. 
 

Atès que la sol·licitud de la Sra. Pérez està efectivament prevista a l’article 11 de 
l’Acord regulador de les condicions de treball dels/de les empleats/des públics/ques del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat per als anys 2015-2019. 
 

Vist l’informe emès per la Responsable del Departament de Recursos Humans 
d’aquesta entitat de data 19 de juliol de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència, i que 
s’adjunta a l’expedient. 
 

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

HE RESOLT 
 

PRIMER.- Atorgar un permís retribuït per unió estable de parella des del dia 18 d’agost 
i fins al dia 1 de setembre de 2017, ambdós inclosos, a la Sra. Rosa Pérez Martínez, amb DNI 
38.554.040-Z, Coordinadora de l’Àrea de Serveis Centrals d’aquest Consell Comarcal. 
 

SEGON.- Comunicar el present  Decret a l’esmentada treballadora, perquè en tingui 
coneixement i als efectes.” 
 

x) Decret num. 238/17, de 24 de juliol, relatiu a aprovar l’inici del procés de selecció i les 
bases per cobrir una vacant per situació d’excedència amb reserva de lloc de treball, 
autoritzada per aquesta entitat. 

 
“Vist que la Sra. Eva Herreros Moya, treballadora de la plantilla laboral d’aquesta 

entitat, en data 11 de juliol d’enguany, ha presentat instància a aquest Consell Comarcal sol·licitant 
una excedència per interès particular a partir del dia 18 de setembre de 2017 i per una durada incial 
d’un any a partir d’aquesta data; i que per Decret de Presidència núm. 236/2017, de 20 de juliol, s’ha 
autoritzat aquesta excedència atès que la treballadora acompleix els requisits establerts a l’Acord de 
condicions de treball del personal d’aquest Consell Comarcal actualment vigent. 
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Atès que des del Servei de Control de Mosquits s’ha emès informe de necessitat per 
tal de poder cobrir amb un/a professional la vacant que es produirà amb l’excedència de la Sra. 
Herreros; i que, tot i que actualment hi ha una borsa de treball de prospector/a per cobrir les 
necessitats de personal temporal durant l’època de la campanya de desinsectació anual, el perfil 
professional que es necessita cobrir amb aquesta excedència no és el mateix al seleccionat per a la 
borsa de treball,  d’acord amb el que ha manifestat el responsable del servei i sol·licitant un procés 
específic per substituir a la referida treballadora. 

 
Vist que l’article 19 Dos de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de 

l’Estat per a l’any 2017 estableix que no es podrà procedir a la contractació de personal temporal, així 
com al nomenament de personal estatutari temporal i de funcionaris interins, excepte en casos 
excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inaplaçables, situació en la que es troba emmarcada 
aquesta contractació. 
 

Atès la necessitat plantejada pel Responsable del Servei, i que hi ha dotació 
pressupostària suficient en la partida de personal, segons les dades facilitades pel Departament de 
Recursos Humans d’aquesta entitat. 
 

Vist que, d’acord amb la normativa vigent, el procés de selecció s’ajustarà al que 
disposin les bases generals i específiques de la convocatòria i en tot allò no previst per aquestes li serà 
d’aplicació: 

- l’article 18 i 55 i següents del RDL 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la 
Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic 

- l’Acord de condicions de treball dels empleats/des del Consell Comarcal i dels seus 
organismes autònoms 

- el Reial Decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
l’Estatut dels treballadors 

; i supletòriament li serà d’aplicació: 
- l’article 89 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
- el Decret 896/1991, de 7 de juny, que estableix les regles bàsiques i els programes mínims a 

què s’ha d’ajustar el procediment de selecció dels funcionaris de l'Administració local com a 
normativa bàsica sobre règim local i funció pública local 

- l’article 282 i següents 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 63 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, que aprova el reglament del 
personal al servei de les entitats locals 

- l’article 42 i següents del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa 
en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de 
funció pública 

- el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en 
els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions 
públiques de Catalunya 

- el Decret 66/1999, de 9 de març, sobre l’accés a la funció pública de les persones amb 
discapacitat i dels equips de valoració multiprofessional, com a normativa autonòmica en 
matèria de règim local i funció pública local, i l'article 19 i següents de la Llei 30/1984, de 2 
d’agost, de mesures per a la reforma de la funció pública com a normativa estatal d’aplicació 
supletòria; així com qualsevol altra normativa que en sigui d’aplicació. 

 



55 - 160 
 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis centrals d’aquesta entitat en data 
24 de juliol de 2017, amb el v-i-p de l’Interventor i amb diligència de proposta de la Gerència, que 
s’adjunta a l’expedient. 
 

Vist l’informe de la Secretaria general núm. 7/2016, de 15 de desembre, relatiu al 
procediment i requisits de contractació de personal. 
 

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

HE RESOLT 
 

PRIMER.- Aprovar l’inici del procés de selecció i les bases que han de regir la 
convocatòria, que s’adjunten com a part integrant del present Decret, per cobrir la vacant per situació 
d’excedència amb reserva de lloc de treball, autoritzada per aquesta entitat, de la treballadora de la 
plantilla laboral Sra. Eva Herreros Moya amb DNI 38.113.983-Q, des del dia 18 de setembre d’enguany 
i fins la data màxima autoritzada del dia 17 de setembre de 2019, per a la selecció laboral temporal, a 
jornada completa, modalitat interina per substitució en el període d’excedència amb dret a reserva del 
lloc de la titular Sra. Herreros, corresponent al Grup C, subgrup C1, lloc de treball de prospector/a, 
adscrit/a al Servei de Control de Mosquits del Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
 

SEGON.- Imputar les despeses derivades previstes d’aquesta contractació, salari brut 
previst 1.741,55€ més 641,04€ corresponents a la despesa de seguretat social, a les partides dotades i 
habilitades corresponents: 

- 3110 13000 Retribucions SCM 
- 3110 16000 Seguretat Social 

 
TERCER.- Publicar la convocatòria i les bases al Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona, així com a la pàgina web i al tauler d’anuncis de l’entitat. 
 

QUART.- Comunicar el present Decret a la representació del personal laboral de 
l’entitat.” 
 

y) Decret núm. 239/17, de 24 de juliol, relatiu a aprovar l’atorgament de les beques per 
l’assistència i aprofitament i el seu pagament a persones que han assistit al curs de 
formació de “Operador/a de carretons elevadors”. 

 
“Vist que en data 24 de març de 2016 la Diputació de Barcelona va publicar al BOPB 

un anunci sobre la convocatòria 2016-17 per a l'atorgament de subvencions en règim de concurrència 
competitiva per promoure l'ocupació a la indústria local, sent l’objecte finançar projectes locals de 
millora de l’ocupabilitat i d’inserció de persones que tenen especials dificultats d’inserció, preferentment 
joves, majors de 45 anys i aturats de llarga durada, en sectors d’activitat econòmica industrial 
fortament consolidats al territori i/o amb perspectives de creixement. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 69/2016, de 26 d’abril, es va aprovar la 
sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per a la realització del projecte “Promoure 
l’ocupació a la indústria local al Baix Llobregat – 2a. Fase”, dins la referida convocatòria de 
subvencions; i que per Decret de Presidència núm. 162/2016, de a 28 de juliol, es va acceptar la 
referida subvenció. 
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Atès que dins de l’eix 3 l’esmentat projecte es contempla la possibilitat d’atorgar 
beques a les persones que participin en els diferents cursos de formació així com en la realització de 
pràctiques no laborals en empreses. 
 

Vist que per acord de la Junta de Govern de 24 d’octubre de 2016 es van aprovar les 
“Bases reguladores per l’atorgament de beques a les persones participants en el projecte Promoure 
l’ocupació a la indústria local del Baix Llobregat – Fase 2, per l’assistència i aprofitament als cursos de 
formació i la realització de pràctiques no laborals en empreses i entitats sense ànim de lucre”, que 
contemplen els requisits i les característiques que han de tenir les persones beneficiàries per poder 
optar a aquestes beques, així com el procediment per a la seva sol·licitud, i que tenen una dotació 
econòmica total de 17.000,00€; i que han estat publicades al BOPB de data 8 de novembre de 2016. 
 

Vist que s’ha realitzat el curs “Operador/a de carretons elevadors” en les dates 
compreses entre el 26 i el 30 de juny de 2017, segons consta a l’expedient. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 21 de juliol de 2017, amb el v-i-p de l’Interventor i amb diligència de proposta 
de la Gerència, i que s’incorpora a l’expedient. 
 

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

HE RESOLT  
 

PRIMER.- Aprovar l’atorgament de les beques per l’assistència i aprofitament i el seu 
pagament a les següents persones que han assistit al curs de formació de “Operador/a de carretons 
elevadors”, d’acord amb el que es detalla: 

 
3 últimes 
xifres del 

DNI 
CURS 

SUPERAT DIES ASSISTENCIA IMPORT BECA/DIA TOTAL BECA 

291K SI 5 5 € 25€ 
047Z SI 5 5 € 25€ 
900Z SI 5 5 € 25€ 
071S SI 5 5 € 25€ 
310F SI 5 5 € 25€ 
273J SI 5 5€ 25€ 
706X SI 5 5€ 25€ 
124E SI 5 5€ 25€ 
434E SI 5 5€ 25€ 
179A SI 5 5€ 25€ 
085D SI 5 5€ 25€ 
690K SI 5 5€ 25€ 
371G SI 5 5€ 25€ 
491J SI 5 5€ 25€ 

 
Els imports a pagar estan calculats d’acord a les pautes fixades a les “Bases reguladores per 
l’atorgament de beques a les persones participants en el projecte Promoure l’ocupació a la indústria 
local del Baix Llobregat – Fase 2, per l’assistència i aprofitament als cursos de formació i la realització 
de pràctiques no laborals en empreses i entitats sense ànim de lucre”. 
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Les dades completes de les persones beneficiàries d’aquestes beques estan contemplades dins de 
l’expedient del projecte que té custodiat el Departament de Promoció Econòmica d’aquest Consell 
Comarcal. 
 

SEGON.- Notificar aquest Decret a la Diputació de Barcelona i a les persones 
beneficiàries de les beques, perquè en tinguin coneixement i als efectes.” 
 

z) Decret núm.240/17, de 24 de juliol, relatiu a nomenar al Sr. Jordi Gil Dorado, conseller del 
grup comarcal Coalició Entesa, com a Vice-president (sense prelació específica) i 
membre de ple dret de la Junta de Govern d’aquest Consell Comarcal, en substitució de 
la Sra. Lídia Muñoz Cáceres. 

 
“Vist que per Decret de Presidència núm. 151/2015, de 24 de juliol, es va nomenar, 

entre d’altres, a la Sra. Lídia Muñoz Cáceres, del grup comarcal Coalició Entesa, Vice-presidenta i 
membre de ple dret de la Junta de Govern del Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
 

Vist que la Sra. Sra. Lídia Muñoz Cáceres es troba en avançat estat de gestació i 
properament causarà baixa per maternitat. 

 
Vist  que segons l’article 13.2 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, que 

aprova el Text refós de la Llei d’Organització Comarcal de Catalunya i l’article 10 del Reglament 
Orgànic Comarcal, la designació dels Vice-presidents/es comarcals és competència de la Presidència, 
donant compte al Ple. 

 
Vist el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, 

aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc conferides 

 
RESOLC 

 
  PRIMER.- Nomenar al Sr. Jordi Gil Dorado, conseller del grup comarcal Coalició 
Entesa, com a Vice-president (sense prelació específica) i membre de ple dret de la Junta de Govern 
d’aquest Consell Comarcal, en substitució de la Sra. Lídia Muñoz Cáceres, amb efectes del dia 1 de 
setembre de 2017 i fins a la reincorporació de la Sra. Muñoz. 
 
  SEGON.- Comunicar el present Decret als esmentats Consellers, perquè en tinguin 
coneixement i als efectes. 
 
  TERCER.- Publicar el present Decret en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
de conformitat amb l’article 46 del Reglament d’Organització i funcionament i Règim Jurídic de les 
entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
  QUART.- Donar compte del present Decret en al propera sessió del Ple que se 
celebri.” 
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aa) Decret núm. 241/17, de 25 de juliol, relatiu a aprovar provisionalment la llista de 
persones aspirants admeses i excloses per a la selecció d’un/a tècnic/a mitjà/ana 
treballador/a social, al 50% de la jornada (Contracte Programa 2017-2019) 

 
“Vist que per Decret de Presidència núm. 161/2017, de 30 de maig, entre d’altres, es 

va aprovar l’inici del procés de selecció i les bases que han de regir la convocatòria per a la selecció 
d’un/a tècnic/a mitjà/ana treballador/a social, al 50% de la jornada ordinària, adscrit/a com a 
funcionari/a interí/na al Programa de Suport Tècnic de la Dependència del municipis de menys de 
20.000 habitants de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials d’aquest Consell Comarcal, subvencionat a 
través de la Fitxa 1 del Contracte Programa 2017-2019 del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat de Catalunya i els convenis de col·laboració subscrits amb els ajuntaments 
corresponents; i que per Decret de Presidència núm. 221/2017, de 11 de juliol, es van modificar les 
referides bases.  
 

Vist que d’acord a la base quarta, finalitzat el termini de presentació d’instàncies, el 
President dictarà resolució en el termini màxim d’un mes, en què declararà aprovada la llista 
provisional de persones admeses i excloses, que serà publicada a la pàgina web de l’entitat, 
determinant també el lloc, la data i l’hora del començament de les proves i l’ordre d’actuació de les 
persones aspirants, si s’escau. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals d’aquesta entitat en data 
25 de juliol de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència, i que s’adjunta a l’expedient. 
 

Vist l’informe de la Secretaria general núm. 7/2016, de 15 de desembre, relatiu al 
procediment i requisits de contractació de personal. 
 

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

HE RESOLT 
  

PRIMER.-  Aprovar provisionalment la llista de persones aspirants admeses i excloses 
següents: 
 
Aspirants admesos/es: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Núm. d’identificació 
(Darreres 3 xifres i lletra del NIF) 

...718 R 

...725 R 

...372 E 

...530 K 
...858 G 
...231 H 
...368 L 
...822 A 
...313 E 
...480 L 
...651 T 
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Aspirants exclosos/ses: No hi ha cap candidatura exclosa. 
 

SEGON.- Indicar que la persona aspirant del procés que es relaciona a continuació, 
haurà de realitzar la prova de coneixement de la llengua catalana, nivell C de suficiència, antic nivell C, 
al no haver acreditat formalment aquest requisit en seguiment de la Ley 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas i de l’Ordre VCP/491/2009, de 
12 de novembre, per al qual es refonen i actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als 
certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística, i altres disposicions 
relacionades: 

 
 
 
 
 
 
Aquesta persona restarà exempta de realitzar la prova de coneixement de llengua catalana, si 
presenta al departament de RRHH d’aquest Consell Comarcal, el corresponent certificat de nivell exigit 
amb anterioritat a la convocatòria d’aquesta prova. 
 
La prova de nivell de suficiència s’estableix el dia 12 de setembre de 2017 a les 13.00 h. a la Seu de 
Consell Comarcal del Baix Llobregat, Ctra. Nacional s/n, Parc de Torreblanca, Sant Feliu de Llobregat. 
 

TERCER.- Convocar a les persones aspirants del procés de selecció de referència, en 
crida única, per a la realització de la primera prova, el dia 18 de setembre de 2017 a les 13.00 h., a la 
Sala de Plens, de la seu del Consell Comarcal del Baix Llobregat, Ctra. Nacional s/n, Parc de 
Torreblanca, Sant Feliu de Llobregat, per a la realització de la primera prova. 

 
QUART.- Les reclamacions contra aquesta resolució es poden interposar de 

conformitat amb el que preveu l’article 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, en el termini de 10 dies, 
a partir de la publicació a la pàgina web. 
     

CINQUÈ.- Aquesta llista s’elevarà com a definitiva, sense necessitat d’una nova 
publicació, si en el termini que s’exposa en l’apartat quart d’aquesta resolució, no s’ha presentat cap 
al·legació. 
 

SISÈ.- Publicar aquest Decret a la pàgina web i al tauler d’anuncis de l’entitat, i 
comunicar-ho a tots els membres del Tribunal així com a la representació del personal funcionari del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat.” 
 

bb) Decret núm. 242/17, de 25 de juliol, relatiu a aprovar la subscripció d’un conveni de 
col·laboració amb el SOC i amb l’empresa Nostra Muna, S.L., per a la realització de 
pràctiques en el marc del programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a 
Catalunya - Joves per l’Ocupació dins de la convocatòria de l’any 2016. 

 
“Vista la Resolució TSF/1912/2016, d’1 d’agost, publicada al DOGC núm. 7177 de 4 

d’agost de 2016, per la qual s’obre la convocatòria pe a l’any 2016 i la convocatòria anticipada per a 
l’any 2017 per a la concessió de subvencions destinades al Programa d'Experiència Professional per a 
l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’Ocupació”. 

Núm d’identificació 
(Darreres 3 xifres i lletra del NIF) 

...858 G 
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Vist que el programa “Joves per a l’ocupació 2016” és un programa 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. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 204/2016, de 29 de setembre, es va aprovar 
la sol·licitud de la referida subvenció al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya; i que per Decret de 
Presidència núm. 265/2016, de 9 de desembre, entre d’altres, es va acceptar la referida subvenció.  
 

Vist que la data d’inici del referit programa va ser el dia 19 de desembre de 2016 i la 
data de finalització prevista serà el dia 31 de març de 2018. 
 

Atès que un cop els alumnes finalitzen els diferents cursos de formació, i d’acord amb 
el que disposa la normativa del programa, hi ha la possibilitat de realitzar pràctiques no laborals en 
empreses. 

 
Atès que l’empresa Nostra Muna, S.L. i  està interessada en acollir a persones joves 

en pràctiques no laborals.  
 

Vist que, segons el que s’estableix a la base 10.4 de l’Ordre EMO/251/2014 i a la Guia 
de prescripcions tècniques per al desenvolupament de l’esmentat programa, s’ha de subscriure un 
conveni de col·laboració entre l’empresa que acull a les persones joves per a la realització de 
pràctiques no laborals, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 25 de juliol de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència i que 
s’incorpora a l’expedient, proposant la subscripció del referit conveni amb caràcter d’urgència atès que 
les pràctiques s’han d’iniciar el dia 5 de setembre d’enguany. 

 
Vist que no hi ha sessió prèvia de la Junta de Govern i que és necessari aprovar el 

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

Vist que per Decret de Presidència núm. 151/2015, de 24 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 
 

HE RESOLT 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb el Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya i amb l’empresa Nostra Muna, S.L., per a la realització de pràctiques no 
laborals en empreses, en el marc del programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a 
Catalunya - Joves per l’Ocupació dins de la convocatòria de l’any 2016; de conformitat amb la minuta 
de conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament.  
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SEGON.- Comunicar el present Decret a l’empresa Nostra Muna, S.L., així com 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.” 
 

cc) Decret núm. 243/17, de 25 de juliol, relatiu a aprovar la sol·licitud de suport tècnic a la 
Diputació de Barcelona, dins del Catàleg de serveis per a l’any 2017, en el marc de la 
”Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 

 
“Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 26 de novembre 

de 2015 va aprovar el nou protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i les 
disposicions que el desenvolupen, publicat al BOPB d’11 de desembre de 2015. 
  

Vist que la Diputació de Barcelona, per acord de la Junta de Govern de data 22 de 
desembre de 2016, va aprovar el règim regulador aplicable al nou Catàleg de serveis per a l’any 2017, 
que és una relació completa i ordenada de recursos que, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2016-2019”, aprova la Diputació de Barcelona amb la finalitat de satisfer les necessitats manifestades 
pels Governs locals. 
 

Atès que el Catàleg s'orienta preferentment als municipis i als consells comarcals i té 
per objecte reforçar les competències locals i oferir respostes efectives al conjunt de la ciutadania; per 
la qual cosa, a fi de reequilibrar l'asimetria territorial, el Catàleg presta una atenció especial als 
municipis petits i als consells comarcals, i impulsa un model de desenvolupament integral basat en el 
suport al municipalisme, la diversificació econòmica i el progrés social. 
 

Vist que des de l’àmbit d’Educació s’inicia una línia de treball per tal de posar en valor 
la Formació Professional en el Baix Llobregat, com la formació que facilita les competències i les 
qualificacions necessàries per a l'accés i la progressió professional en el món laboral, és a dir, un 
recurs de formació disponible al llard de la vida activa de les persones, mitjançant la realització d'una 
jornada comarcal de Formació Professional.  
 

Atès que es va reunir la Taula de Formació Professional formada per AEBALL, 
PIMEC, UGT i CCOO Baix Llobregat, la Diputació de Barcelona i els Serveis Territorials 
d’Ensenyament del Baix Llobregat i el Consell Comarcal del Baix Llobregat, i es va acordar realitzar 
una primera jornada, que es va celebrar el dia 12 de maig de 2017 al municipi de Martorell, així com la 
realització d’una Fira comarcal al març de 2018. 
 

Atès que per tal de dissenyar la Fira d’orientació educativa i professional Baix 
Llobregat es requereix formalitzar la sol·licitud d’un suport tècnic a la Diputació de Barcelona, institució 
que aglutina l’experiència en l’organització d’aquestes fires en altres territoris. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials d’aquesta entitat en data 24 de juliol de 2017, que s’incorpora a l’expedient, proposant la 
sol·licitud del referit suport tècnic amb caràcter d’urgència. 
 

Vist que no hi ha sessió prèvia de la Junta de Govern i que és necessari, segons 
consta en l’expedient, sol·licitar el suport tècnic de referència, es considera convenient aprovar-ho per 
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Decret de Presidència ratificant-lo en la propera sessió de la Junta de Govern que se celebri. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 151/2015, de 24 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 sol·licitud de suport tècnic a la Diputació de Barcelona, dins del 
Catàleg de serveis per a l’any 2017, en el marc de la ”Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, per a 
projectes d’orientació a les transicions educatives, d’acord amb el que es detalla a continuació: 
 

Actuació Area Calendari Tipus de recus Programa 

Disseny Fira d’orientació 
educativa i professional 

Cultura, Educació i 
Esport 

Setembre de 2017 a 
març 2018 

Suport tècnic Projectes d’orientació a les 
transicions educatives 

 
SEGON.- Comunicar el present Decret a la Diputació de Barcelona, acompanyant la 

documentació necessària per a la formalització de la present sol·licitud de suport tècnic mitjançant la 
seva plataforma telemàtica, perquè en tingui coneixement i als efectes. 

 
TERCER.- Ratificar el present Decret en la propera sessió de la Junta de Govern que 

se celebri.” 
 

dd) Decret núm. 245/17, de 26 de juliol, relatiu a aprovar la subscripció amb l’empresa 
Wordlwide Drops Group, S.L. en el marc del programa d'experiència professional per a 
l'ocupació juvenil a Catalunya - Joves per l’Ocupació dins de la convocatòria de l’any 
2016; 

 
“Vista la Resolució TSF/1912/2016, d’1 d’agost, publicada al DOGC núm. 7177 de 4 

d’agost de 2016, per la qual s’obre la convocatòria pe a l’any 2016 i la convocatòria anticipada per a 
l’any 2017 per a la concessió de subvencions destinades al Programa d'Experiència Professional per a 
l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’Ocupació”. 
 

Vist que el programa “Joves per a l’ocupació 2016” és un programa 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. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 204/2016, de 29 de setembre, es va aprovar 
la sol·licitud de la referida subvenció al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya; i que per Decret de 
Presidència núm. 265/2016, de 9 de desembre, entre d’altres, es va acceptar la referida subvenció.  
 

Vist que la data d’inici del referit programa va ser el dia 19 de desembre de 2016 i la 
data de finalització prevista serà el dia 31 de març de 2018. 
 



63 - 160 
 
 

Atès que un cop els alumnes finalitzen els diferents cursos de formació, les tècniques 
tutores del programa realitzen tasques de visites a empreses per a la captació d’ofertes de feina per a 
oferir a les persones joves participants com a candidats a cobrir les necessitats d’aquestes empreses; i 
en el cas de trobar una empresa interessada en contractar a una persona jove participant del 
programa, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya subvencionarà els contractes de treball subscrits 
amb les persones joves participants amb una quantia equivalent al salari mínim interprofessional per 
jornada completa o la part proporcional en funció de la jornada parcial prevista, pels mesos de durada 
del contracte i amb un màxim de 6 mesos. 
 

Atès que l’empresa Wordlwide Drops Group, S.L. està interessada en contractar 
laboralment a una persona jove participant del referit programa, que ha participat en el curs de 
formació de l’especialitat de “Mosso de magatzem”. 
 

Vist que, segons el que s’estableix a la base 13 de l’annex 1 de l’Ordre EMO/251/2014 
i a la Guia de prescripcions tècniques per al desenvolupament de l’esmentat programa, l’empresa que 
contracti la persona jove i l’entitat local gestora del programa signaran un conveni de col·laboració. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 26 de juliol de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència i que 
s’incorpora a l’expedient, proposant la subscripció del referit conveni amb caràcter d’urgència atès que 
l’empresa necessita incorporar a la persona a contractar el dia 1 d’agost de 2017. 

 
Vist que no hi ha sessió prèvia de la Junta de Govern i que és necessari aprovar el 

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

Vist que per Decret de Presidència núm. 151/2015, de 24 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 
 

HE RESOLT 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció amb l’empresa Wordlwide Drops Group, S.L. d’un 
conveni de col·laboració i el seu annex per a l’adquisició d’experiència professional en empreses, en el 
marc del programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya - Joves per 
l’Ocupació dins de la convocatòria de l’any 2016; de conformitat amb la minuta de conveni i d’annex 
que s’incorporen a l’expedient i s’aproven simultàniament.  
 

SEGON.- Comunicar el present Decret a l’empresa Wordlwide Drops Group, S.L., així 
com 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.” 
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ee) Decret núm. 246/17, de 26 de juliol, relaltiu a aprovar la subscripció d’un conveni de 
col·laboració amb el SOC i amb l’empresa Restaurant l’Àpat, S.C.P en el marc del 
programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya - Joves per 
l’Ocupació dins de la convocatòria de l’any 2016 

 
“Vista la Resolució TSF/1912/2016, d’1 d’agost, publicada al DOGC núm. 7177 de 4 

d’agost de 2016, per la qual s’obre la convocatòria pe a l’any 2016 i la convocatòria anticipada per a 
l’any 2017 per a la concessió de subvencions destinades al Programa d'Experiència Professional per a 
l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’Ocupació”. 
 

Vist que el programa “Joves per a l’ocupació 2016” és un programa 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. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 204/2016, de 29 de setembre, es va aprovar 
la sol·licitud de la referida subvenció al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya; i que per Decret de 
Presidència núm. 265/2016, de 9 de desembre, entre d’altres, es va acceptar la referida subvenció.  
 

Vist que la data d’inici del referit programa va ser el dia 19 de desembre de 2016 i la 
data de finalització prevista serà el dia 31 de març de 2018. 
 

Atès que un cop els alumnes finalitzen els diferents cursos de formació, i d’acord amb 
el que disposa la normativa del programa, hi ha la possibilitat de realitzar pràctiques no laborals en 
empreses. 

 
Atès que l’empresa Restaurant l’Àpat, S.C.P. està interessada en acollir a persones 

joves en pràctiques no laborals.  
 

Vist que, segons el que s’estableix a la base 10.4 de l’Ordre EMO/251/2014 i a la Guia 
de prescripcions tècniques per al desenvolupament de l’esmentat programa, s’ha de subscriure un 
conveni de col·laboració entre l’empresa que acull a les persones joves per a la realització de 
pràctiques no laborals, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 26 de juliol de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència i que 
s’incorpora a l’expedient, proposant la subscripció del referit conveni amb caràcter d’urgència atès que 
les pràctiques s’han d’iniciar el dia 4 de setembre d’enguany. 

 
Vist que no hi ha sessió prèvia de la Junta de Govern i que és necessari aprovar el 

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

Vist que per Decret de Presidència núm. 151/2015, de 24 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. 
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Per tot això, aquesta Presidència, en ús de les facultats que legalment tinc conferides 
 

HE RESOLT 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb el Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya i amb l’empresa Restaurant l’Àpat, S.C.P., per a la realització de pràctiques 
no laborals en empreses, en el marc del programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a 
Catalunya - Joves per l’Ocupació dins de la convocatòria de l’any 2016; 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 Restaurant l’Àpat, S.C.P., així com 
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.” 
 

ff) Decret núm. 247/17, de 26 de juliol, relatiu a deixar sense efecte el conveni de col·laboració 
subscrit amb el SOC i amb l’empresa Moix Serveis i Obres, S.L., , en el marc del programa 
d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya - Joves per l’Ocupació dins de la 
convocatòria de l’any 2016. 

 
“Vist que per Decret de Presidència núm. 214/2017, de,4 de juliol  i per acord de la 

Junta de Govern de data 24 de juliol de 2017 es va aprovar la subscripció d’un conveni de 
col·laboració amb el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i amb l’empresa Moix Serveis i Obres, 
S.L., i amb l’empresa Hiperauto Catalunya, S.L., respectivament, per a la realització de pràctiques no 
laborals en empreses, en el marc del programa de referència, el primer en relació al jove Jesús José 
Rodríguez Cívico i el segon amb el jove David López García, els quals han manifestat que no 
realitzaran les referides pràctiques, no incorporant-se a les empreses en la data d’inici de les mateixes; 
segons consta a l’expedient. 
 

Vist els informes emesos pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 26 de juliol de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència i que 
s’incorporen a l’expedient. 

 
Vist que no hi ha sessió prèvia de la Junta de Govern i que és necessari deixar sense 

efecte els referits convenis, segons consta en l’expedient, es considera convenient aprovar-ho per 
Decret de Presidència ratificant-lo en la propera sessió de la Junta de Govern i del Ple que se celebrin. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 151/2015, de 24 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 
 

HE RESOLT 
 

PRIMER.- Deixar sense efecte el conveni de col·laboració subscrit amb el Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya i amb l’empresa Moix Serveis i Obres, S.L., per a la realització de 
pràctiques no laborals en empreses, en el marc del programa d'experiència professional per a 
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l'ocupació juvenil a Catalunya - Joves per l’Ocupació dins de la convocatòria de l’any 2016, en relació 
al jove Jesús José Rodríguez Cívico. 
 

SEGON.- Deixar sense efecte el conveni de col·laboració subscrit amb el Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya i amb l’empresa Hiperauto Catalunya, S.L., per a la realització de 
pràctiques no laborals en empreses, en el marc del programa d'experiència professional per a 
l'ocupació juvenil a Catalunya - Joves per l’Ocupació dins de la convocatòria de l’any 2016, en relació 
al jove David López García. 

 
TERCER.- Comunicar el present Decret a les empreses Moix Serveis i Obres, S.L. i 

Hiperauto Catalunya, S.L., així com al Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, 
perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 

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

gg) Decret núm. 248/17, de 26 de juliol, relatiu a aprovar la devolució de les garanties 
definitives o dipòsits de fiances dipositats per les empreses adjudicatàries del contracte 
de servei de transport escolar a centres docents d’ensenyament de la comarca del Baix 
Llobregat per als cursos escolars 2014-2015, 2015-2016 i 2016-2017. 

 
“Vist que per Decret de Presidència núm. 123/2014, de 25 de juliol, es va aprovar 

l’adjudicació del contracte de servei de transport escolar obligatori i no obligatori a centres docents 
d’ensenyament de la comarca del Baix Llobregat per als cursos escolars 2014-2015 i 2015-2016 a 
diferents empreses. 

 
Vist que per Decret de Presidència núm. 243/2015, de 22 de desembre, es va aprovar  

adjudicar a l’UTE “LA HISPANO IGUALADINA, S.L., “EMPRESA MONFORTE, S.A.U. Y AUTOBUSES 
ALCALA 2010, S.L. UNION TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/1982”, amb NIF U27474808, el Lot 
núm. 1, ruta O314B (l’Hospitalet de Llobregat al CEE Pilot de Sant Just Desvern), i el Lot núm. 3, ruta 
NO136 (Molins de Rei al CEIP Castell Ciuró de Molins de Rei), del contracte del servei de transport 
escolar; i a l’empresa FALCK VL SERVICIOS SANITARIOS S.L., amb NIF B58552712, el Lot núm. 2, 
ruta O401B (Esplugues de Llobregat al CEE Balmes II de Sant Boi de Llobregat), del contracte del 
servei de transport escolar. 

 
Vist que, prèviament a la formalització dels contractes, les referides empreses van 

prestar les garanties definitives corresponents al 5% del pressupost base de licitació, IVA exclòs. 
 
Vist el que disposen els articles 102 i 222 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 

novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.  
 
Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 

Socials d’aquesta entitat en data 25 de juliol de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència i que 
s’incorpora a l’expedient, proposant la devolució de les referides garanties definitives atès que el dia 21 
de juny de 2017 van finalitzar els diferents contractes de manera satisfactòria i que no existeix cap 
causa objectiva per continuar retenint les esmentades garanties. 
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Vist que no hi ha sessió prèvia de la Junta de Govern i que és necessari aprovar les 
referides devolucions de garanties, segons consta en l’expedient, es considera convenient aprovar-ho 
per Decret de Presidència ratificant-lo en la propera sessió de la Junta de Govern i del Ple que se 
celebrin. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 151/2015, de 24 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 
 

HE RESOLT 
 

PRIMER.- Aprovar la devolució de les garanties definitives o dipòsits de fiances 
dipositats per les empreses adjudicatàries del contracte de servei de transport escolar a centres 
docents d’ensenyament de la comarca del Baix Llobregat per als cursos escolars 2014-2015, 2015-
2016 i 2016-2017, i que a continuació es relacionen, d’acord amb el que es detalla a continuació: 
 

Núm. LOT EMPRESA Garantia €  
1 UTE AGUAS DE INCIÓI TRANSPORT GENERAL D’OLESA SAU. 4.991,40 
2 UTE AGUAS DE INCIÓI TRANSPORT GENERAL D’OLESA SAU. 23.541,00 
3 UTE AGUAS DE INCIÓI TRANSPORT GENERAL D’OLESA SAU. 30.054,60 
4 UTE AGUAS DE INCIÓI TRANSPORT GENERAL D’OLESA SAU. 4.283,40 
5 UTE AGUAS DE INCIÓI TRANSPORT GENERAL D’OLESA SAU. 5.557,80 
6 UTE AGUAS DE INCIÓI TRANSPORT GENERAL D’OLESA SAU. 6.053,40 
7 UTE AGUAS DE INCIÓI TRANSPORT GENERAL D’OLESA SAU. 64.587,30 
8 IZARO S.A 32.532,60 
9 UTE AGUAS DE INCIÓI TRANSPORT GENERAL D’OLESA SAU. 29.594,40 

10 UTE AGUAS DE INCIÓI TRANSPORT GENERAL D’OLESA SAU. 32.143,20 
11 AUTOCARES IZARO S.A 16.549,50 
12 RJ  AUTOCARES S.L 29.452,80 
13 UTE AGUAS DE INCIÓI TRANSPORT GENERAL D’OLESA SAU. 5.186,10 
14 UTE AGUAS DE INCIÓI TRANSPORT GENERAL D’OLESA SAU. 33.311,40 
15 UTE AGUAS DE INCIÓI TRANSPORT GENERAL D’OLESA SAU. 6.053,40 

   
Ruta  319B  AUTOPULLMAN PADROS, S.A.   1.183,51 

Ruta 314B 
UTE  HISPANO IGUALADINA, S.L., EMPRESA MONFORTE, S.A.U. 
Y AUTOBUSES ALCALA 2010, S.L 1.512,00 

Ruta 401B FALCK VL SERVICIOS SANITARIOS S.L 1.512,00 
 

SEGON.- Comunicar el present Decret a les referides empreses, 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.” 
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hh) Decret núm. 249/17, de 28 de juliol, relatiu a aprovar la subscripció amb l’empresa 
Montañés Express, S.L. d’un conveni de col·laboració i el seu annex en el marc del 
programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya - Joves per 
l’Ocupació dins de la convocatòria de l’any 2016; 

 
“Vista la Resolució TSF/1912/2016, d’1 d’agost, publicada al DOGC núm. 7177 de 4 

d’agost de 2016, per la qual s’obre la convocatòria pe a l’any 2016 i la convocatòria anticipada per a 
l’any 2017 per a la concessió de subvencions destinades al Programa d'Experiència Professional per a 
l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’Ocupació”. 
 

Vist que el programa “Joves per a l’ocupació 2016” és un programa 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. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 204/2016, de 29 de setembre, es va aprovar 
la sol·licitud de la referida subvenció al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya; i que per Decret de 
Presidència núm. 265/2016, de 9 de desembre, entre d’altres, es va acceptar la referida subvenció.  
 

Vist que la data d’inici del referit programa va ser el dia 19 de desembre de 2016 i la 
data de finalització prevista serà el dia 31 de març de 2018. 
 

Atès que un cop els alumnes finalitzen els diferents cursos de formació, les tècniques 
tutores del programa realitzen tasques de visites a empreses per a la captació d’ofertes de feina per a 
oferir a les persones joves participants com a candidats a cobrir les necessitats d’aquestes empreses; i 
en el cas de trobar una empresa interessada en contractar a una persona jove participant del 
programa, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya subvencionarà els contractes de treball subscrits 
amb les persones joves participants amb una quantia equivalent al salari mínim interprofessional per 
jornada completa o la part proporcional en funció de la jornada parcial prevista, pels mesos de durada 
del contracte i amb un màxim de 6 mesos. 
 

Atès que l’empresa Montañés Express, S.L. està interessada en contractar 
laboralment a una persona jove participant del referit programa, que ha participat en el curs de 
formació de l’especialitat de “Mosso de magatzem”. 
 

Vist que, segons el que s’estableix a la base 13 de l’annex 1 de l’Ordre EMO/251/2014 
i a la Guia de prescripcions tècniques per al desenvolupament de l’esmentat programa, l’empresa que 
contracti la persona jove i l’entitat local gestora del programa signaran un conveni de col·laboració. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 28 de juliol de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència i que 
s’incorpora a l’expedient, proposant la subscripció del referit conveni amb caràcter d’urgència atès que 
l’empresa necessita incorporar a la persona a contractar el dia 1 d’agost de 2017. 

 
Vist que no hi ha sessió prèvia de la Junta de Govern i que és necessari aprovar el 

referit conveni, segons consta en l’expedient, es considera convenient aprovar-ho per Decret de 
Presidència ratificant-lo en la propera sessió de la Junta de Govern i del Ple que se celebrin. 
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Vist que per Decret de Presidència núm. 151/2015, de 24 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 
 

HE RESOLT 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció amb l’empresa Montañés Express, S.L. d’un conveni 
de col·laboració i el seu annex per a l’adquisició d’experiència professional en empreses, en el marc 
del programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya - Joves per l’Ocupació 
dins de la convocatòria de l’any 2016; de conformitat amb la minuta de conveni i d’annex que 
s’incorporen a l’expedient i s’aproven simultàniament.  
 

SEGON.- Comunicar el present Decret a l’empresa Montañés Express, S.L., així com 
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.” 
 

ii) Decret núm. 250/17, de 28 de juliol, relatiu a aprovar una devolució al SOC en concepte de 
revocació de subvenció.  

 
“Vist la Resolució TRE/2665/2010, de 30 de juliol, publicada al DOGC núm. 5688 de 9 

d’agost de 2010, per la qual es fa pública la convocatòria per a presentar sol·licituds de concessió de 
subvencions per a la realització d’accions per a l’ocupació amb entitats locals, dins del marc del 
Projecte Impuls, per als anys 2010-2011; i que distingeix, com a accions per a l’ocupació, dos 
tipologies diferents: les accions de promoció de l’ocupació, dins de la qual hi havia el programa 
d'itineraris personals d’inserció (IPI), i les accions integrades per a l’ocupació. 

 
Atès que en data 6 de setembre de 2010 es va celebrar el plenari del Pacte Territorial 

per al Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació de la comarca del Baix Llobregat on es va aprovar el 
Pla Operatiu on s’emmarcava el pla d’actuació a realitzar a la comarca d’acord a les actuacions que 
contemplava l’ementada resolució, entre les que es trobaven els programes d'Itineraris Personals 
d'Inserció. 

Vist que per Decret de Presidència núm. 130/2010, de 14 de setembre es va aprovar 
la sol·licitud de subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya dins la referida convocatòria, entre 
d’altres, del programa Itineraris Personals d’Inserció (IPI), per un import de 1.026.698,28€ per a 
l’exercici 2010 i de 1.079.348,42€ per a l’exercici 2011; i que per acord de la Junta de Govern de data 
8 de novembre de 2010 es va acceptar l’esmentada subvenció amb les mateixes característiques i els 
mateixos imports de subvenció sol·licitats: 

 
Itineraris Personals d’Inserció 2010: 

Nombre de tècnics/ques: 19 jornada completa i 1 a jornada parcial 
18 punts d’actuació. 
Resum econòmic de la sol·licitud:  
- Retribució del personal tècnic: 625.399,32 € 
- Retribució del personal coordinador: 62.539,93 € 
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- Retribució del personal de suport: 145.926,56 € 
- Despeses generals, materials i tècniques: 192.831,47 € 
- Total sol·licitat: 1.026.697,28 € 

Itineraris Personals d’Inserció 2011: 
 Nombre de tècnics/ques: 20 jornada completa i 1 a jornada parcial 
 19 punts d’actuació. 
 Resum econòmic de la sol·licitud:  

- Retribució del personal tècnic: 657.471,08 € 
- Retribució del personal coordinador: 65.747,11 € 
- Retribució del personal de suport:  153.409,97€ 
- Despeses generals, materials i tècniques:  202.720,26 € 
- Total sol·licitat:  1.079.348,42 € 

 
Atès que en data 1 de desembre de 2010 es va iniciar el programa de l’exercici 2010 i 

va finalitzar el 30 de novembre de 2011, amb una durada de dotze mesos; i que el Consell Comarcal 
del Baix Llobregat va presentar en termini la justificació econòmica i tècnica de la referida subvenció. 
 

Vist que en data 4 de maig de 2017 el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha 
notificat a aquesta entitat la resolució d’inici d’expedient de revocació parcial de la subvenció rebuda 
pel programa Itineraris Personals d’Inserció de l’exercici 2010 (número d’expedient 10-G-0068). 
 

Atès que en tres punts d’actuació del programa (El Prat de Llobregat, Sant Feliu de 
Llobregat i Sant Joan Despí) no es van arribar a atendre el mínim de persones fixat per la normativa 
que regulava el programa. 

 
Atès que pel període d’execució del programa s’havien d’atendre en cada punt 

d’actuació un total de 188 persones i que en el cas del punt d’actuació del Prat de Llobregat es van 
atendre 186 persones, en el punt de Sant Feliu de Llobregat 182 i en el punt de Sant Joan Despí 179, 
quedant sense atendre entre els tres punts d’actuació un total de 17 persones; segons consta a 
l’expedient. 
 

Atès que aquest Consell Comarcal en data 16 de maig de 2017, davant d’aquesta 
revocació de subvenció, va formular  un conjunt d’al·legacions, segons consta a l’expedient, i que en 
data 24 de juliol d’enguany el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha comunicat a aquesta entitat la 
resolució final d’expedient de revocació parcial amb al·legacions, on es comunica que les al·legacions 
presentades no han estat admeses i es procedeix a revocar parcialment la subvenció concedida per un 
import total de 208.325,52€. 
 

Atès que en el moment de fer la justificació econòmica aquesta entitat ja havia retornat 
els imports no justificats, ara s’ha retornar la quantitat de 4.471,00€ en concepte de revocació de 
subvenció per no haver assolit els objectius de persones a atendre en tres dels punts d’actuació, més 
110,24€ en concepte d’interessos de demora, sent la quantitat total a retornar al Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya de 4.581,24€. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 28 de juliol de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència i que 
s’adjunta a l’expedient. 
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Vist que és necessari retornar la devolució de la subvenció de referència abans del dia 
5 de setembre d’enguany, segons consta en l’expedient, i que no hi ha sessió prèvia de la Junta de 
Govern 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. 151/2015, de 24 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 
 

HE RESOLT 
 

PRIMER.- Aprovar la devolució al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya de la 
Generalitat de Catalunya per import de 4.581,24€, dels quals 4.471,00€ son en concepte de revocació 
de subvenció per no haver assolit els objectius de persones a atendre i 110,24€ en concepte 
d’interessos de demora.  

 
Realitzar la referida devolució mitjançant transferència bancària, indicant el nom del programa i el 
número d’expedient “IPI2010. Exp. 10-G-0068”, al compte corrent del Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya: 
 
Número del compte: 2100 1183 35 0200135636 
IBAN: ES3521001183350200135636 
 

SEGON.- Notificar aquest Decret al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, juntament 
amb una còpia escanejada de la transferència realitzada a l’adreça de correu electrònic de la Secció 
de Tresoreria “tresoreria.soc@gencat.cat” o bé al fax número 935536564, perquè en tingui 
coneixement i als efectes. 

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

Govern que se celebri.” 
 

jj) Decret núm. 251/17, de 28 de juliol, relatiu a aprovar la contractació laboral temporal 
d’una treballadora, vinculada al projecte de suport al Servei de Control de Mosquits 
d’aquesta entitat. 

 
“Vist que per Decret de Presidència núm. 30/2017, de 30 de gener, entre d’altres, es 

va aprovar la contractació laboral temporal a jornada completa de 37,5 hores a la setmana, mitjançant 
contracte per obra o servei determinat, del Sr. José Gómez Jurado, vinculada al projecte de suport al 
Servei de Control de Mosquits d’aquest Consell Comarcal, expedient 2016/PANP/SPO/0103,  dins del 
Programa Treball i Formació LINIA A, amb data d’inici del dia 31 de gener de 2017 i data final el 29 de 
gener de 2018. 
 

Atès que en data 26 de juliol de 2017 el Sr. Gómez Jurado ha presentat, mitjançant 
instància amb número de Registre 5461, la seva baixa voluntària per inserció laboral amb data 31 de 
juliol de 2017. 
 

mailto:tresoreria.soc@gencat.cat
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Atès la necessitat plantejada pel Tècnic Responsable del Servei de Control de 
Mosquits d’aquesta entitat de cobrir aquesta baixa el més ràpid possible, segons consta a l’expedient. 
 

Vist que la primera reserva amb disponibilitat del procés de selecció de referència és 
la Sra. Adela Asensio González i que acompleix els requisits per incorporar-se amb data 1 d’agost de 
2017. 
 

Atès que l’Oficina de Treball de Sant Feliu de Llobregat ha donat l’autorització per 
poder contractar a la Sra. Asensio. 
 

Vist l’informe emès per la Responsable de Recursos Humans i per la Coordinadora de 
Serveis Centrals d’aquesta entitat en data 28 de juliol de 2017, amb la conformitat de l’Interventor 
general i amb diligència de proposta de la Gerència, i que s’adjunta a l’expedient.  
 

Vist l’informe 7/2016 de la Secretaria General, de data 15 de desembre, sobre els 
límits en matèria de contractacions temporals.  
 

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

HE RESOLT 
 

PRIMER.- Aprovar la contractació laboral temporal a jornada completa de 37,5 hores a 
la setmana, mitjançant contracte per obra o servei determinat, de la Sra. Adela Asensio González, amb 
DNI 44.188.948-Z, vinculada al projecte de suport al Servei de Control de Mosquits del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat, expedient 2016/PANP/SPO/0103,  dins del Programa Treball i Formació 
LINIA A, des del dia 1 d’agost de 2017 i fins el 29 de gener de 2018, amb una durada de 5 mesos i 29 
dies. 
 
El salari brut mensual és de 1.000,00€ + 166,66€ corresponent a la part proporcional de les pagues 
extraordinàries prorratejades (és cobrarà per 12 mensualitats), segons a l’Acord al qual està adherit 
aquest Consell Comarcal de condicions retributives per als participants d’aquests programes, signat 
entre l’ACM-FMC i CCOO-UGT.   
 
La persona seleccionada contractar compta amb l’autorització de l’Oficina de Treball corresponent. 
 

SEGON.- Donar d’alta a l’esmentada treballadora en el Règim General de la Seguretat 
Social amb el mateix efecte que el contracte, inscrivint aquest a l’Oficina de Treball corresponent. 
 

TERCER.- Aprovar la despesa prevista i imputar-la a les partides pressupostàries 
habilitades a tal efecte: 
 
- 2410 13112 - RET.PERS.2016/PANP. TREBALL I FORMACIÓ :  6.961,07€ 
- 2410 16012 - S.S. PERSONAL 2016/PANP TREBALL I FORMACIÓ:   2.279,74€ 
- 2410 13160 - INDEMNITZACIONS FI CONTRACTE :        583,33€ 
 

QUART.- Comunicar el present Decret a l’esmentada treballadora, així com al Servei 
d’Ocupació de Catalunya. 
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CINQUÈ.-  Informar del present Decret a la representació del personal laboral d’aquest 
Consell Comarcal.” 
 

kk) Decret núm. 252/17, de 28 de juliol, relatiu a nomenar un funcionari interí, amb la categoria 
de prospector, adscrit al Servei de Control de Mosquits. 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern de 24 de juliol de 2017 es va aprovar 

l’actuació del Servei de Control de Mosquits d’aquest Consell Comarcal en virtut de la qual el Centre 
d’Estudis Avançats de Blanes encarrega al Servei de Control de Mosquits d’aquesta entitat la 
realització de l’informe “Capacidad de dispersión activa del mosquito tigre (Aedes albopictus) en medio 
urbano” durant l’any 2017, en el marc del projecte del Plan Estatal I+D+I 2013, amb el lliurament de la 
base de dades i la informació adjunta en suport informàtic. 

 
Atès que aquest encàrrec necessitarà el recolzament laboral imprescindible d’un/a 

prospector/a addicional ja que no es pot realitzar amb el personal existent, amb el seu horari àmpliament cobert; 
i que en aquest sentit el Tècnic Responsable del Servei de Control de Mosquits ha sol·licitat incorporar una 
persona que pugui dur a terme les tasques necessàries per l’estudi, i atès que hi ha dotació pressupostària. 

 
Vist que per Decret de Presidència núm. 76/2017, de 10 de març, es va aprovar la 

creació d’una borsa de treball de personal prospector i personal prospector auxiliar del Servei de 
Control de Mosquits d’aquesta entitat per a cobrir les necessitats de personal temporal laboral i/o 
funcionari d’aquest Consell Comarcal, dins dels termes legals establerts en referència a la incorporació 
del personal temporal durant el període de vigència de la limitació de contractació actualment vigent, 
així com les bases reguladores de les convocatòries de referència. 
 

Vist que per Decret de Presidència 106/2017, d’11 d’abril, es va aprovar 
provisionalment la llista de persones aspirants admeses i excloses d’ambdues borses de treball, i la 
convocatòria de les diferents proves; i que per Decret de Presidència núm. 131/2017, de 12 de maig, 
es va aprovar la constitució i ordre de crida de les referides borses de treball. 
 

Vist que el Sr. Agustí Ruiz Farré és el primer reserva del procés de constitució de la borsa de 
treball de personal prospector i es troba amb disponibilitat d’incorporació, segons consta a l’expedient. 
 

Atès que el Sr. Agustí Ruiz Farré acompleix els requisits que en matèria de la durada 
dels nomenaments interins per programa fixa l’article 10.1.c) del RDL, de 30 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 
 

Vist l’article 19 Dos de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2017 que estableix que no es podrà procedir a la contractació de personal temporal, així com al 
nomenament de personal estatutari temporal i de funcionaris interins excepte en casos excepcionals i per cobrir 
necessitats urgents i inaplaçables, situació en la que es troba emmarcada aquesta contractació. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals d’aquesta entitat en data 
26 de juliol de 2017, amb la conformitat de l’Interventor general i amb diligència de proposta de la 
Gerència, i que s’adjunta a l’expedient.  
 

Vist l’informe de la Secretaria general núm. 7/2016, de 15 de desembre, relatiu al procediment 
i requisits de contractació de personal. 
 

Per tot això, aquesta Presidència, en ús de les facultats que legalment tinc conferides 
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HE RESOLT 
 
PRIMER.- Nomenar com a funcionari interí, en virtut de l’article 10.2.c) del Reial 

Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de 
l’empleat públic, al Sr. Agustí Ruiz Farré, amb DNI 47.684.303-J, amb la categoria de prospector, a 
jornada completa (37 h. i 30 minuts a la setmana), grup C, subgrup C1, adscrit al Servei de Control de 
Mosquits d’aquest Consell Comarcal, per desenvolupar les tasques del projecte “INVASIÓN DEL 
MOSQUITO TIGRE EN ESPAÑA: CAMBIO GLOBAL Y SALUD PÚBLICA” DEL CEAB/CSIC, 
“INFORME: CAPACIDAD DE DISPERSIÓN ACTIVA DEL MOSQUITO TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) 
EN MEDIO URBANO” durante el año 2016, atès l’encàrrec rebut del Centro de Estudios Avanzados de 
Blanes (CEAB-CSIC) en aquest any 2017; i amb un sou brut mensual de 1.697,58€ (727,23€ de salari 
base, 353,43€ de complement de destí - nivell 16 i 616,92€ de complement específic) per catorze 
mensualitats amb els imports corresponents de les pagues extraordinàries que corresponguin en 
aplicació a la normativa corresponent. 
 
Aquest salari s’actualitzarà en el mes de setembre de 2017 en aplicació de l’increment previst a la Ley 
3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017. 
 
El nomenament tindrà vigència durant l’execució del projecte esmentat al qual estigui adscrit el 
funcionari interí des del dia 21 d’agost de 2017 i fins la data màxima de 16 de novembre de 2017. No 
obstant si el Consell Comarcal del Baix Llobregat veiés reduït o suprimit el finançament extern d’aquest 
programa d’actuació, es produiria el cessament per desaparició de causa, segons preveu l'art. 10.3. del 
RDL, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de l’Estatuto Bàsico del Empleado Público. 

 
SEGON.- Donar d’alta a l’esmentat treballador en el Règim General de la Seguretat 

Social. 
 

TERCER.- Disposar notificar aquest nomenament a l’esmentat treballador, perquè 
prenguin possessió de la referida plaça. 
 

QUART.- Publicar l’esmentat nomenament al 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- Aprovar la despesa prevista de 7.907,50€ (5.843,61€ salari brut total + 

2.063,89€ despeses de seguretat social) habilitar i dotar les partides pressupostaries corresponents 
per efectuar el nomenament d’un/a prospector/a en els termes més amunt detallats. 

 
SISÈ.- Informar del present Decret a la representació del personal funcionari d’aquest 

Consell Comarcal. 
 

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

ll) Decret  núm. 253/17, de 28 de juliol, relatiu a aprovar la sol·licitud de la jubilació parcial 
d’una treballadora, administrativa del Departament de Serveis Tècnics d’aquesta entitat. 

 
“Vist que la Sra. Montserrat Camprubí Casas , administrativa del Departament de 

Serveis Tècnics d’aquest Consell Comarcal, ha sol·licitat en data 19 de juliol de 2017, mitjançant 
instància amb número d’entrada 5316,  poder gaudir d’una jubilació a temps parcial del 50% de la 
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jornada, en horari de matins de dimarts a dijous dintre de l’horari habitual de l’entitat, a partir del dia 1 
de setembre d’enguany. 
 

Atès que la Sra. Camprubí compleix els requisits per sol·licitar aquesta jubilació a 
temps parcial que disposa el Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text 
refós de la Llei General de la Seguretat Social. 

 
Atès que a partir de l’1 de gener de 2013, l’edat d’accés a la pensió de jubilació 

dependrà de l’edat del/de la treballador/a i de les cotitzacions acumulades durant la seva vida laboral, 
sol·licitant una edat de 67 anys o 65 anys i 38 anys i 6 mesos cotitzats, i aquests requisits s’apliquen 
de forma gradual fins a l’any 2027. 
 

Vist que per poder accedir a la jubilació a temps parcial s’ha de realitzar amb caràcter 
simultani un contracte de relleu en els termes que preveu l'article 12.7 del Text refós de la Llei de 
l'Estatut dels Treballadors. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics d’aquesta entitat, que 
s’incorpora a l’expedient, donant el vist-i-plau a la petició de la Sra. Montserrat Camprubí Casas i 
sol·licitant iniciar el corresponent procés de selecció vinculat a la jubilació parcial de la referida 
treballadora. 
 

Atès que durant el període de jubilació parcial de la Sra. Camprubí, la cotització  no és 
per la jornada realitzada sinó que tendeix a que sigui la base de cotització que hagués correspost de 
seguir treballant a jornada complerta, al  que s’arribarà a la finalització d’un període transitori.  
 

Atès que actualment hi ha partida pressupostària per cobrir aquesta despesa, segons 
consta a l’expedient. 
 

Vist l’informe emès per la Responsable del Departament de Recursos Humans i la 
Coordinadora de Serveis Centrals d’aquesta entitat en data 27 de juliol de 2017, amb el v-i-p de 
l’Interventor i amb diligència de proposta de la Gerència, i que s’adjunta a l’expedient. 
 

Vist l’informe de la Secretaria general núm. 7/2016, de 15 de desembre, relatiu al 
procediment i requisits de contractació de personal. 
 

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

HE RESOLT 
 

PRIMER.- Aprovar la sol·licitud de la jubilació parcial al 50% de la jornada de la Sra. 
Montserrat Camprubí Casas, amb DNI 38.410.879-M, administrativa del Departament de Serveis 
Tècnics d’aquest Consell Comarcal, amb la possibilitat de realitzar la jornada en horari de matins de 
dimarts a dijous dintre de l’horari de l’entitat. 
 

SEGON.- Aprovar l’inici del procés de selecció i les bases que han de regir la 
convocatòria, que s’adjunten com a part integrant del present Decret, per a la selecció d’un/a 
administratiu/va per a la seva posterior contractació laboral temporal a jornada parcial (50% de la 
jornada ordinària), amb contracte de relleu vinculat a la jubilació parcial d’una treballadora laboral de la 
plantilla adscrita al Departament de Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
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Per formalitzar posteriorment la contractació restarà pendent per part de l’INSS l’acceptació de la 
jubilació parcial de la Sra. Montserrat Camprubí Casas i confirmar que la persona seleccionada reuneix 
tots els requisits: 

  estar a l’atur i inscrit en el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya o estar contractat en la 
mateixa empresa amb un contracte de durada determinada. 

 el lloc de treball del/de la treballador/a rellevista podrà ser el mateix o similar. En tot cas, haurà 
d'existir una correspondència entre les bases de cotització del/de la rellevista i del/de la 
jubilat/da parcial, de manera que la base corresponent al/a la treballador/a rellevista no podrà 
ser inferior al 65% de la mitjana de les bases de cotització corresponents als 6 últims mesos 
del període de base reguladora de la pensió de jubilació parcial.  

 
TERCER.- Aprovar la despesa mensual prevista de 1.318,86€ (sou base, prorrata i 

quota patronal) i imputar a les partides pressupostàries corresponents. 
 

QUART.- Publicar la convocatòria i les bases al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
així com a la pàgina web i al tauler d’anuncis de l’entitat. 
 

CINQUÈ.- Comunicar el present Decret a la referida treballadora, així com a la representació 
del personal laboral de l’entitat, perquè en tinguin coneixement i als efectes.” 
 

mm) Decret núm. 254/17, de  28 de juliol, relatiu a aprovar l’adjudicació de la licitació 
per a la contractació del servei de transport escolar obligatori i no obligatori  a centres 
docents d’ensenyament de la comarca del Baix Llobregat per als cursos escolar 2017-
2018 i 2018-2019 

 
“ Vist que per acord de la Junta de Govern de 20 de març de 2017 es va aprovar l’inici 

d’expedient per a l’adjudicació mitjançant procediment obert harmonitzat del contracte de servei de 
transport escolar obligatori i no obligatori  a centres docents d’ensenyament de la comarca del Baix 
Llobregat per als cursos escolar 2017-2018 i 2018-2019 i dues possibles pròrrogues 2019-2020 i 2020-
2021, així com el Plec de clàusules econòmiques i administratives particulars i el Plec de Prescripcions 
tècniques reguladors d’aquest contracte. 

 
Vist que per acord de la Junta de Govern de 10 de juliol de 2017, es procedeix a 

classificar les proposicions presentades per les empreses participants, i que no han estat declarades 
desproporcionades o anormals i es va requerir a cada una de les empreses de cadascun dels lots que 
es relacionen en la taula següent com a adjudicatàries del contracte, per a què en el termini de 10 dies 
hàbils a comptar des del següent al de la recepció del requeriment i d’acord amb l’article 151 del 
TRLCSP, aportés la documentació especificada en la clàusula 22 del Plec de clàusules econòmiques i 
administratives particulars regulador d’aquesta licitació. 
 

Lot núm. Empresa requerida CIF 

1 UTE TRANSPORTES GENERALES DE OLESA SAU – AUTOS CASTELLBISBAL SAU A08006967 
A08937971 

2 LA HISPANO IGUALADINA, S.L. B27383454 
3 LA HISPANO IGUALADINA, S.L. B27383454 

4 UTE TRANSPORTES GENERALES DE OLESA SAU –  AUTOS CASTELLBISBAL SAU A08006967 
A08937971 

5 LA HISPANO IGUALADINA, S.L. B27383454 
6 AUTOCARES IZARO SA A08947715 

7 UTE TRANSPORTES GENERALES DE OLESA SAU  -  AUTOS CASTELLBISBAL SAU A08006967 
A08937971 
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8 LA HISPANO IGUALADINA, S.L. B27383454 
9 EMPRESA DE AUTOCARES CER, SA A41115783 
10 LA HISPANO IGUALADINA, S.L. B27383454 
11 RJ AUTOCARES, S.L. B80615495 
12 LA HISPANO IGUALADINA, S.L. B27383454 
13 AUTOCARES IZARO SA A08947715 
14 EMPRESA DE AUTOCARES CER, SA A41115783 
15 EMPRESA DE AUTOCARES CER, SA A41115783 
16 FALCK VL SERVICIOS SANITARIOS, S.L B58552712 
17 DESERT 

 
Vist que dins el termini legalment establert les empreses referides han presentant la 

documentació especificada en la clàusula 22 dels Plecs de clàusules administratives particulars així 
com han prestat la garantia definitiva corresponent. 

 
Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat i Polítiques Socials en data 

28 de juliol de 2017, proposant la seva aprovació amb caràcter d’urgència. 
 
Atès que no hi ha previst sessió de la Junta de Govern fins al mes de setembre i que 

és necessari per garantir el servei de transport escolar obligatori i no obligatori a l’inici del curs escolar 
2017-2018, es proposa la seva aprovació amb caràcter d’urgència. 

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

 
 

RESOLC 
 

PRIMER.- Aprovar l’adjudicació de la licitació, dividida en disset lots, mitjançant un 
procediment obert harmonitzat i tràmit ordinari per a la contractació del servei de transport escolar 
obligatori i no obligatori  a centres docents d’ensenyament de la comarca del Baix Llobregat per als 
cursos escolar 2017-2018 i 2018-2019 i dues possibles pròrrogues 2019-2020 i 2020-2021,  segons el 
que es detalla: 
 

Lot núm. Empresa adjudicatària  NIF 

1 UTE TRANSPORTES GENERALES DE OLESA SAU – AUTOS CASTELLBISBAL SAU U67059170 
2 LA HISPANO IGUALADINA, S.L. B27383454 
3 LA HISPANO IGUALADINA, S.L. B27383454 
4 UTE TRANSPORTES GENERALES DE OLESA SAU – AUTOS CASTELLBISBAL SAU U67059170 
5 LA HISPANO IGUALADINA, S.L. B27383454 
6 AUTOCARES IZARO SA A08947715 
7 UTE TRANSPORTES GENERALES DE OLESA SAU  - AUTOS CASTELLBISBAL SAU U67059170 
8 LA HISPANO IGUALADINA, S.L. B27383454 
9 EMPRESA DE AUTOCARES CER, SA A41115783 
10 LA HISPANO IGUALADINA, S.L. B27383454 
11 RJ AUTOCARES, S.L. B80615495 
12 LA HISPANO IGUALADINA, S.L. B27383454 
13 AUTOCARES IZARO SA A08947715 
14 EMPRESA DE AUTOCARES CER, SA A41115783 
15 EMPRESA DE AUTOCARES CER, SA A41115783 
16 FALCK VL SERVICIOS SANITARIOS, S.L B58552712 

 
L’import ofertat de les rutes, l’import d’adjudicació i la previsió total del cost pels anys 2017, 2018 i 
2019, per a cadascun dels lots, es detalla en la taula següent: 
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LOT 
NÚM 

RUTA 
NÚM. 

COST SERVEI 
DIA 

COST 
ACOMP 

DIA 

COST 
TOTAL DIA sense 

IVA IVA 
COST TOTAL  
DIA AMB IVA 

IMPORT 
TOTAL  

ADJUDICA
CIÓ 

sense  IVA 

TOTAL PREVISIÓ 
contracte  amb 
IVA curs 2017-

2018 i 2018-2019 

TOTAL 
PREVISIÓ 
(amb IVA) 
EXERCICI 

2017 

TOTAL 
PREVISIÓ 
(amb IVA) 
EXERCICI 

2018 
TOTAL PREVISIÓ (amb IVA) EXERCICI 

2019 
1 101 161,34 22,24 183,58 18,36 201,94 65.354,48 71.890,64 14.539,68 35.945,32 
  102 161,34 22,24 183,58 18,36 201,94 65.354,48 71.890,64 14.539,68 35.945,32 
  103 150,41 22,24 172,65 17,27 189,92 61.463,40 67.611,52 13.674,24 33.805,76 
  104 161,34 22,24 183,58 18,36 201,94 65.354,48 71.890,64 14.539,68 35.945,32 

  105 175,91 22,24 198,15 19,82 217,97 70.541,40 77.597,32 15.693,84 38.798,66 

           TOTAL 328.068,24 360.880,76 72.987,12 180.440,38 
 

2 111 155,53 20,02 175,55 17,56 193,11 62.495,80 68.747,16 13.903,92 34.373,58 20.469,66 
  115 187,03 9,10 196,13 19,61 215,74 69.822,28 76.803,44 15.533,28 38.401,72 22.868,44 
  116 153,43 12,74 166,17 16,62 182,79 59.156,52 65.073,24 13.160,88 32.536,62 19.375,74 

  117 185,63 10,92 196,55 19,66 216,21 69.971,80 76.970,76 15.567,12 38.485,38 22.918,26 

           TOTAL 261.446,40 287.594,60 58.165,20 143.797,30 85.632,10 
 

3 121 189,75 21,84 211,59 21,16 232,75 75.326,04 82.859,00 16.758,00 41.429,50 24.671,50 

  122 171,03 18,20 189,23 18,92 208,15 67.365,88 74.101,40 14.986,80 37.050,70 22.063,90 
  123 186,11 25,48 211,59 21,16 232,75 75.326,04 82.859,00 16.758,00 41.429,50 24.671,50 
  125 156,29 9,10 165,39 16,54 181,93 58.878,84 64.767,08 13.098,96 32.383,54 19.284,58 
  126 176,81 10,92 187,73 18,77 206,50 66.831,88 73.514,00 14.868,00 36.757,00 21.889,00 

  127 193,55 9,10 202,65 20,27 222,92 72.143,40 79.359,52 16.050,24 39.679,76 23.629,52 

           TOTAL 415.872,08 457.460,00 92.520,00 228.730,00 136.210,00 
 

4 135 272,25 44,57 316,82 31,68 348,50 112.787,92 124.066,00 25.092,00 62.033,00 36.941,00 

  137 168,97 22,29 191,26 19,13 210,39 68.088,56 74.898,84 15.148,08 37.449,42 22.301,34 

           TOTAL 180.876,48 198.964,84 40.240,08 99.482,42 59.242,34 
 

5 141 156,40 16,38 172,78 17,28 190,06 61.509,68 67.661,36 13.684,32 33.830,68 20.146,36 

  145 182,24 10,92 193,16 19,32 212,48 68.764,96 75.642,88 15.298,56 37.821,44 22.522,88 

           TOTAL 130.274,64 143.304,24 28.982,88 71.652,12 42.669,24 
 

6 151 148,00 72,50 220,50 22,05 242,55 78.498,00 86.347,80 17.463,60 43.173,90 25.710,30 

  156 289,20 58,00 347,20 34,72 381,92 123.603,20 135.963,52 27.498,24 67.981,76 40.483,52 

           TOTAL 202.101,20 222.311,32 44.961,84 111.155,66 66.193,82 
 

LOT 
NÚM 

RUTA 
NÚM. 

COST 
SERVEI 

DIA 

COST 
ACOMP 

DIA 

COST 
TOTAL DIA 
sense IVA IVA 

COST 
TOTAL  

DIA AMB 
IVA 

IMPORT 
TOTAL  

ADJUDICA
CIÓ 

sense  IVA 

TOTAL PREVISIÓ 
contracte  amb IVA 

curs 2017-2018 i 2018-
2019 

TOTAL 
PREVISIÓ 
(amb IVA) 
EXERCICI 

2017 

TOTAL 
PREVISIÓ 
(amb IVA) 
EXERCICI 

2018 

TOTAL 
PREVISIÓ 
(amb IVA) 
EXERCICI 

2019 
7 161 150,72 22,29 173,01 17,30 190,31 61.591,56 67.750,36 13.702,32 33.875,18 20.172,86 

  165 161,67 22,29 183,96 18,40 202,36 65.489,76 72.040,16 14.569,92 36.020,08 21.450,16 

           TOTAL 127.081,32 139.790,52 28.272,24 69.895,26 41.623,02 
 

8 301 305,40 50,97 356,37 0,00 356,37 126.867,72 126.867,72 25.658,64 63.433,86 37.775,22 
  302 296,27 36,41 332,68 0,00 332,68 118.434,08 118.434,08 23.952,96 59.217,04 35.264,08 
  303 316,58 18,20 334,78 0,00 334,78 119.181,68 119.181,68 24.104,16 59.590,84 35.486,68 

  304 268,02 43,69 311,71 0,00 311,71 110.968,76 110.968,76 22.443,12 55.484,38 33.041,26 

           TOTAL 475.452,24 475.452,24 96.158,88 237.726,12 141.567,24 
 

9 311 254,55 54,00 308,55 0,00 308,55 109.843,80 109.843,80 22.215,60 54.921,90 32.706,30 
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  312 245,20 54,00 299,20 0,00 299,20 106.515,20 106.515,20 21.542,40 53.257,60 31.715,20 
  313 245,20 54,00 299,20 0,00 299,20 106.515,20 106.515,20 21.542,40 53.257,60 31.715,20 

  314 254,55 54,00 308,55 0,00 308,55 109.843,80 109.843,80 22.215,60 54.921,90 32.706,30 

          TOTAL 432.718,00 432.718,00 87.516,00 216.359,00 128.843,00 
 

10 321 148,69 14,56 163,25 16,33 179,58 58.117,00 63.930,48 12.929,76 31.965,24 19.035,48 

  322 160,91 14,56 175,47 17,55 193,02 62.467,32 68.715,12 13.897,44 34.357,56 20.460,12 

           TOTAL 120.584,32 132.645,60 26.827,20 66.322,80 39.495,60 
 

11 331 157,47 61,88 219,35 21,94 241,29 78.088,60 85.899,24 17.372,88 42.949,62 25.576,74 
  332 211,79 30,94 242,73 0,00 242,73 86.411,88 86.411,88 17.476,56 43.205,94 25.729,38 

  333 157,47 61,88 219,35 21,94 241,29 78.088,60 85.899,24 17.372,88 42.949,62 25.576,74 

           TOTAL 242.589,08 258.210,36 52.222,32 129.105,18 76.882,86 
 

12 341 185,31 12,74 198,05 19,81 217,86 70.505,80 77.558,16 15.685,92 38.779,08 23.093,16 
  342 183,62 14,56 198,18 19,82 218,00 70.552,08 77.608,00 15.696,00 38.804,00 23.108,00 
  343 203,22 25,48 228,70 22,87 251,57 81.417,20 89.558,92 18.113,04 44.779,46 26.666,42 

  344 165,44 19,11 184,55 18,46 203,01 65.699,80 72.271,56 14.616,72 36.135,78 21.519,06 

           TOTAL 288.174,88 316.996,64 64.111,68 158.498,32 94.386,64 
 
 

LOT 
NÚM 

RUTA 
NÚM. 

COST 
SERVEI 

DIA 

COST 
ACOMP 

DIA 

COST 
TOTAL DIA 
sense IVA IVA 

COST TOTAL  
DIA AMB IVA 

IMPORT 
TOTAL  

ADJUDICA-
CIÓ 

sense  IVA 

TOTAL PREVISIÓ 
contracte  amb IVA 

curs 2017-2018 i 
2018-2019 

TOTAL 
PREVISIÓ 
(amb IVA) 
EXERCICI 

2017 

TOTAL 
PREVISIÓ 
(amb IVA) 
EXERCICI 

2018 

TOTAL PREVISIÓ 
(amb IVA) EXERCICI 

2019 
13 351 128,73 36,25 164,98 16,50 181,48 58.732,88 64.606,88 13.066,56 32.303,44 19.236,88 
  352 141,29 36,25 177,54 17,75 195,29 63.204,24 69.523,24 14.060,88 34.761,62 20.700,74 
  353 203,88 72,50 276,38 0,00 276,38 98.391,28 98.391,28 19.899,36 49.195,64 29.296,28 

  355 128,73 36,25 164,98 16,50 181,48 58.732,88 64.606,88 13.066,56 32.303,44 19.236,88 

           TOTAL 279.061,28 297.128,28 60.093,36 148.564,14 88.470,78 
 

14 361 233,10 54,00 287,10 0,00 287,10 102.207,60 102.207,60 20.671,20 51.103,80 30.432,60 

  362 233,10 54,00 287,10 0,00 287,10 102.207,60 102.207,60 20.671,20 51.103,80 30.432,60 

           TOTAL 204.415,20 204.415,20 41.342,40 102.207,60 60.865,20 
 

15 371 222,75 27,00 249,75 0,00 249,75 88.911,00 88.911,00 17.982,00 44.455,50 26.473,50 
  372 222,75 27,00 249,75 0,00 249,75 88.911,00 88.911,00 17.982,00 44.455,50 26.473,50 
  373 241,25 27,00 268,25 0,00 268,25 95.497,00 95.497,00 19.314,00 47.748,50 28.434,50 
  374 292,88 54,00 346,88 0,00 346,88 123.489,28 123.489,28 24.975,36 61.744,64 36.769,28 
  375 292,88 54,00 346,88 0,00 346,88 123.489,28 123.489,28 24.975,36 61.744,64 36.769,28 
  376 241,25 27,00 268,25 0,00 268,25 95.497,00 95.497,00 19.314,00 47.748,50 28.434,50 
  377 241,25 27,00 268,25 0,00 268,25 95.497,00 95.497,00 19.314,00 47.748,50 28.434,50 
  378 251,25 54,00 305,25 0,00 305,25 108.669,00 108.669,00 21.978,00 54.334,50 32.356,50 
  379 251,25 54,00 305,25 0,00 305,25 108.669,00 108.669,00 21.978,00 54.334,50 32.356,50 
  380 269,75 54,00 323,75 0,00 323,75 115.255,00 115.255,00 23.310,00 57.627,50 34.317,50 
  381 251,25 54,00 305,25 0,00 305,25 108.669,00 108.669,00 21.978,00 54.334,50 32.356,50 

  382 169,10 27,00 196,10 19,61 215,71 69.811,60 76.792,76 15.531,12 38.396,38 22.865,26 

           TOTAL 1.222.365,16 1.229.346,32 248.631,84 614.673,16 366.041,32 
 

16 401 85,00 25,00 110,00 0,00 110,00 39.160,00 39.160,00 7.920,00 19.580,00 11.660,00 

  402 85,00 25,00 110,00 0,00 110,00 39.160,00 39.160,00 7.920,00 19.580,00 11.660,00 
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      TOTAL 78.320,00 78.320,00 15.840,00 39.160,00 23.320,00 

            

TOTAL tots els lots 4.989.400,52 5.235.538,92 1.058.873,04 2.617.769,46 1.558.896,42 
 

El cost previst màxim dels contracte anirà a càrrec de la partida pressupostària 3260 22300 dels exercicis 
2017, 2018 i 2019 del Consell Comarcal del Baix Llobregat: 
 

SEGON.- Publicar l’adjudicació i la formalització dels contractes en el perfil del 
contractant així com en el BOE i en el DOUE.  

 
TERCER.- Comunicar el present Decret a la l’empresa FALCKL SERVICIOS 

SANITARIOS, SL. amb  NIF B58552712, a l’empresa AUTOCARES IZARO, S.A. amb NIF 
A08947715, a l’EMPRESA AUTOCARES  CER, S.A. amb NIF A41115783, a l’empresa LA 
HISPANO IGUALADINA, S.L. amb NIF B27383454, a l’empresa RJ AUTOCARES, SL.  amb NIF 
B80615495 i a la UTE TRANSPORTES GENERALES DE OLESA SAU – AUTOS 
CASTELLBISBAL amb NIF U67059170, així com a la resta d’empreses participants en la 
licitació,  perquè en tingui coneixement i als efectes. 

 
QUART.- Aquesta adjudicació quedarà condicionada a l’obtenció de la corresponent 

autorització per a la prestació del servei de transport, a atorgar per l’autoritat competent 
(Direcció General de Ports i Transports, Àrea Metropolitana de Barcelona,...) Així mateix, 
l’adjudicació restarà també condicionada a que abans de l’inici del servei es presenti la 
documentació acreditativa dels conductors i acompanyants i la relació de vehicles amb les dates 
de les renovacions de les pòlisses de les assegurances i de les revisions de la ITV, segon el 
model G, així com aquella documentació necessària que acrediti que tots els vehicles que es 
posaran a disposició del contracte, hauran d’ajustar-se a les característiques específiques que, 
per aquesta tipologia de transport recull el Plec de clàusules econòmiques i administratives 
particulars i el Plec de prescripcions tècniques reguladors d’aquest contracte. 
La no obtenció de la corresponent autorització de l’autoritat competent o la no idoneïtat dels 
vehicles, provocarà la resolució d’adjudicació sense derivar cap dret d’indemnització a favor de 
l’empresa adjudicatària. 
 

CINQUÈ.- Registrar el presents contractes en el Registre Públic de contractes. 
 
SISÈ.- Donar compte del present Decret en les properes sessions de la Junta de 

Govern i del Ple que se celebrin.” 
 

nn) Decret núm. 255/17, de 28 de juliol, relatiu a autoritzar una treballadora la compatibilitat 
de la seva activitat pública . 

 
“Vist que la Sra. Maria Isabel Mateo Gomà, treballadora laboral fixa de plantilla 

d’aquest Consell Comarcal prestant els seus serveis a l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència 
del Baix Llobregat, on desenvolupa les seves tasques com a pedagoga.  

 
Atès que en data de 24 de juliol de 2017 al Sra. Mateo ha formalitzat una sol·licitud de 

declaració de compatibilitat, amb registre d’entrada 5409, on sol·licita compatibilitzar el seu lloc de 
treball amb un segon al sector públic com a professora associada amb un contracte laboral a temps 
parcial amb el Departament de Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació de la Universitat de 
Barcelona. 
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Vist que la sol·licitud està recollida en l’apartat 2 de l’article 3 de la Llei Orgànica 

53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions 
públiques. 

 
Atès que, d’acord a l’article 7 de l’esmentada llei, la retribució rebuda en el segon lloc 

de treball no representarà una millora superior al 30% de la del principal calculat en còmput anual. 
 
Atès que la jornada laboral en el segon lloc de treball no superarà les 14 hores 

setmanals i no assolirà en cap cas el 50% de la jornada al Consell Comarcal del Baix Llobregat, i que 
aquesta activitat es desenvoluparà durant les tardes i sempre fora de l’horari laboral. 

 
Vist que d’acord amb el règim competencial de l’entitat, l’autorització o denegació de 

compatibilitat al personal de l’entitat per un segon lloc o activitat al sector públic o privat és 
competència de la Presidència, segons l’acord plenari de 24 de juliol de 2015. 

 
Vist l’informe emès per la Responsable del Departament de Recursos Humans i per la 

Coordinadora de Serveis Centrals d’aquesta entitat en data 28 de juliol de 2017, amb diligència de 
proposta de la Gerència; i que s’adjunta a l’expedient.  

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

 
RESOLC 

 
PRIMER.- Autoritzar a la Sra. Maria Isabel Mateo Gomà, amb DNI 46.726.261-J, la 

compatibilitat de la seva activitat pública com a professora associada, amb un contracte laboral a 
temps parcial, en el Departament de Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació de la Facultat 
d’Educació de la Universitat de Barcelona. 
 

SEGON.- Aquesta autorització resta condicionada a l’estricte compliment de la jornada 
de treball establerta en aquesta entitat, i a que la retribució rebuda en el segon lloc de treball no 
representi en cap cas una millora superior al 30% calculat en còmput anual. 
 

TERCER.- Aquesta autorització restarà sense efecte en els supòsits següents: 
 

- si l’activitat impedís o menystingués l’estricte compliment dels seus deures o en comprometés la seva 
imparcialitat o independència 
- si l’activitat tingués alguna relació amb els assumptes que la persona conegui per raó del càrrec 
- si la dedicació horària de l’activitat coincidís amb la jornada laboral 
 
La treballadora està obligada a posar en coneixement d’aquest Consell Comarcal qualsevol 
modificació que es produeixi en les condicions de la segona activitat declarada, així com quan al règim 
de cotitzacions. 
  

QUART.- Comunicar aquest Decret a l’esmentada treballadora, així com al 
Departament de Recursos Humans, pel seu coneixement i efectes.” 
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oo) Decret núm. 256/17, de 31 de juliol, relatiu a incoar expedient administratiu a l’empresa 
Marsegur Seguridad Privada, S.A., adjudicatària del contracte de servei de vigilància 
privada sense armes del Parc Torreblanca. 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern de data 28 de novembre de 2016 es va 

aprovar l’inici de l’expedient de contractació, per a la licitació per procediment obert, no harmonitzat i 
tramitació urgent, del contracte de servei de vigilància privada sense armes del Parc Torreblanca; i que 
per acord de la Junta de Govern de data 24 d’abril de 2017 es va aprovar l’adjudicació de l’esmentat 
contracte a l’empresa Marsegur Seguridad Privada, S.A. 
 

Atès les incidències produïdes els dies 20, 21 i 26 de juliol de 2017 en l’horari de 
començament de la prestació del servei, segons consta a l’expedient. 
  

Atès que les incidències produïdes podrien ser constitutives d’infraccions molt greus, 
d’acord amb el que disposa el Plec de Clàusules Administratives Particular regulador del contracte de 
referència, i fins i tot causa de resolució del mateix. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics d’aquesta entitat en data 31 
de juliol de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència i que s’incorpora a l’expedient, proposant 
l’obertura d’un expedient sancionador a l’empresa Marsegur Seguridad Privada, S.A. per tal de requerir 
la documentació i informació necessària al respecte. 
 

Vistes les prerrogatives de l’Administració Pública, de conformitat amb la normativa de 
contractació administrativa que resulta d’aplicació i el Plec de Clàusules Econòmiques i Administratives 
Particulars regulador d’aquest contracte. 
 

Vist l’article 212 i següents del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i les clàusules 30, 41, 42 i 43 del 
Plec de Clàusules Econòmiques i Administratives Particulars regulador d’aquest contracte.  

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

conferides 
HE RESOLT 

 
PRIMER.- Incoar expedient administratiu a l’empresa Marsegur Seguridad Privada, 

S.A., amb NIF A76110915, com a adjudicatària del contracte de servei de vigilància privada sense 
armes del Parc Torreblanca, per analitzar les incidències en la prestació del servei dels dies 20, 21 i 26 
de juliol de 2017, d’acord amb el que especifica el Plec de clàusules econòmiques i administratives 
particulars regulador del contracte de referència, i, si s’escau, determinar la responsabilitat de 
l’esmentada empresa i aprovar amb posterioritat les corresponents sancions previstes al Plec de 
Clàusules, en el grau que es determini segons el resultat de l’expedient. 
 

SEGON.- Nomenar instructor de l’expedient al tècnic Coordinador de Serveis Tècnics 
d’aquesta entitat, responsable del contracte segons el plecs reguladors del mateix, qui haurà d’emetre 
informe-proposta de resolució de l’expedient en un termini de trenta dies. 
 

TERCER.- Atorgar, dins el corresponent expedient, tràmit d’audiència a l’empresa 
Marsegur Seguridad Privada, S.A. per tal que, en un termini màxim de deu dies hàbils a partir de la 
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notificació del plec de càrrecs per part de l’instructor, presenti les al·legacions al mateix que cregui 
convenients. 

 
QUART.- Requerir a l’empresa Marsegur Seguridad Privada, S.A. per a que posi en 

funcionament un procediment o dispositiu per garantir el control de la presència del vigilant dins de 
l’horari de servei, i la resposta immediata i efectiva de l’empresa a la incompareixença o manca de 
presència del mateix 
 

CINQUÈ.- Comunicar el present Decret a l’empresa Marsegur Seguridad Privada, S.A. 
i a l’instructor de l’expedient, perquè en tinguin coneixement i als efectes.” 
 

pp) Decret núm. 257/17, de 4 d’agost, relatiu a restar assabentat del Projecte Bàsic i 
d’Execució per a la Restauració del templet del llac del Parc Torreblanca. 

 
“Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat és propietari del Parc Torreblanca, 

ubicat en els termes municipals de Sant Joan Despí i Sant Just Desvern, molt a prop dels límits dels 
termes municipals d’ambdós municipis amb Sant Feliu de Llobregat. 
 

Atès que en data 22 de desembre de 1997 aquesta entitat va subscriure, juntament 
amb la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (actual Àrea Metropolitana de 
Barcelona - AMB) i els Ajuntaments de Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí i Sant Just Desvern, 
un conveni relatiu al servei de manteniment i conservació del Parc Torreblanca; i que en el marc 
d’aquest conveni aquest Consell Comarcal exerceix les funcions de propietari del parc i l’AMB assumia 
la gestió del servei de conservació i de manteniment del Parc Torreblanca, llevat de la zona de serveis, 
integrant-lo en la Xarxa de Parcs Metropolitans. 
 

Atès que en una illa ubicada en la zona central del parc s’hi ubica, en un promontori, 
un templet circular neoclàssic i que la Direcció de Serveis de l’Espai Públic de l’AMB, dins del marc del 
conveni de referència, va encarregar un projecte de restauració d’aquest templet a les arquitectes 
Alicia Dotor Navarro i Belén Onecha Pérez; segons consta a l’expedient. 
 

Vist que la Junta de Govern de l’AMB, en sessió celebrada el dia 25 d’abril de 2017, 
va acordar restar assabentada de la redacció del Projecte Bàsic i d’Execució per a la Restauració del 
templet del llac del Parc Torreblanca. 

 
  Vist l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics d’aquesta entitat en data 4 
d’agost de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència i que s’adjunta a l’expedient. 
 

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

RESOLC 
   
PRIMER.- Restar assabentat del Projecte Bàsic i d’Execució per a la Restauració del 

templet del llac del Parc Torreblanca, redactat per les arquitectes Alicia Dotor Navarro i Belén Onecha 
Pérez. 
 

SEGON.- Valorar positivament l’esforç i la tasca de la Direcció de Serveis de l’Espai 
Públic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) en la seva actuació en el manteniment i 
conservació del Parc Torreblanca i específicament en l’encàrrec del projecte de referència. 
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TERCER.- Comunicar el present Decret a la Direcció de Serveis de l’Espai Públic de 

l’AMB, perquè en tinguin coneixement i als efectes.” 
 

qq) Decret núm. 258/17, de 10 d’agost, relatiu a revisar el cànon del contracte de gestió de 
servei públic, en règim de concessió administrativa, del servei de bar del Parc 
Torreblanca, gestionat per l’empresa Promociones Hosteleras Parque Torreblanca, S.L. 

 
“Vist que per acord de Junta de Govern de data 21 de gener de 2013 es va aprovar 

l’inici de l’expedient per a l’adjudicació, mitjançant procediment negociat amb publicitat, del contracte 
de gestió de servei públic, en règim de concessió administrativa, del servei de bar del Parc 
Torreblanca, que gestiona el Consell Comarcal del Baix Llobregat així com el Plec de clàusules 
econòmiques i administratives particulars, i el Plec de prescripcions tècniques particulars, reguladors 
d’aquest contracte.  
 

Vist que per acord de la Junta de Govern de 13 de maig de 2013 es va aprovar 
adjudicar a l’empresa Promociones Hosteleras Parque Torreblanca, S.L. el contracte gestió de servei 
públic, en règim de concessió administrativa, del servei de bar del Parc Torreblanca, que gestiona el 
Consell Comarcal del Baix Llobregat, per un cànon per al primer any de servei que ascendeix a la 
quantitat de quatre mil euros (4.000,00€), IVA exclòs. 

 
Vist que d’acord amb la clàusula 27 del Plec de clàusules administratives particulars 

reguladors d’aquest contracte s’estableix que un cop finalitzada la primera anualitat del contracte el 
cànon es revisarà anualment de conformitat amb 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 dels 12 
mesos immediatament anteriors.  

 
Vist que per Decret de Presidència núm. 107/2016, 8 de juny, entre d’altres, es va 

revisar el cànon de l’esmentat contracte per al període de l’1 de juny de 2016 al 31 de maig de 2017; i 
que per acord de la Junta de Govern de 29 de maig de 2017 es va aprovar la pròrroga del contracte de 
referència per un termini d’1 any, amb efectes entre les dates de 01/06/17 al 31/05/18. 

Vist l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics d’aquesta entitat, en data 10 
d’agost de 2017, que s’incorpora a l’expedient, proposant la revisió del cànon del contracte de 
referència gestionat per l’empresa Promociones Hosteleras Parque Torreblanca, S.L., atès que ha 
finalitzat la quarta anualitat del contracte. 

 
Vist que no hi ha sessió prèvia de la Junta de Govern i que és necessari revisar el 

cànon del referit contracte, segons consta en l’expedient, 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. 151/2015, de 24 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 
 

 
 
 

http://www.ine.es/varipc/index.do)
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HE RESOLT 
 

PRIMER.- Revisar, amb efectes retroactius, el cànon del contracte de gestió de servei 
públic, en règim de concessió administrativa, del servei de bar del Parc Torreblanca, gestionat per 
l’empresa Promociones Hosteleras Parque Torreblanca, S.L. amb NIF B-64437957, aplicant-li 
l’increment de l’IPC del període maig2016 – maig2017 que ha estat del 1,9%, restant per tant el cànon 
per al període 01/06/17 – 31/05/18 en 4.035,22€/any, sense IVA, el que representa un pagament 
trimestral de 1.008,81€/trimestre sense IVA . 

 
SEGON.- Comunicar el present Decret a l’empresa Promociones Hosteleras Parque 

Torreblanca, S.L., perquè en tingui coneixement i als efectes.” 
 
TERCER.- Donar compte del present Decret en la propera sessió de la Junta de 

Govern que se celebri.” 
 

rr) Decret núm. 259/17, de data 11 d’agost, relatiu a aprovar la liquidació núm. 2017/0016 a 
nom de Promociones Hoteleras Parque de Torreblanca, S.L., 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern de 13 de maig de 2013 es va aprovar 

adjudicar a l’empresa Promociones Hosteleras Parque Torreblanca, S.L., amb NIF B-64437957, el 
contracte de gestió de servei públic, en règim de concessió administrativa, del servei de bar del Parc 
Torreblanca. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 258/2017, de 10 d’agost, s’ha revisat, amb 
efectes retroactius, el cànon del contracte de gestió de servei públic, en règim de concessió 
administrativa, del servei de bar del Parc Torreblanca, gestionat per l’empresa Promociones Hosteleras 
Parque Torreblanca, S.L., amb NIF B-64437957, aplicant-li l’increment de l’IPC del període maig2016 – 
maig2017 que ha estat del 1,9%, restant per tant el cànon per al període 01/06/17 – 31/05/18 en 
4.035,22€/any, sense IVA, el que representa un pagament trimestral de 1.008,81€/trimestre sense IVA 
. 
 

Vist el document de liquidació núm. 2017/0016 de data 11 d’agost de 2017. 
 
Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc conferides 

HE RESOLT 
 

  PRIMER.- Aprovar la liquidació núm. 2017/0016 de data 11 d’agost de 2017 a nom de 
Promociones Hoteleras Parque de Torreblanca, S.L., amb NIF B-64437957, per import de 1.220,66€, 
IVA inclòs, corresponent al cànon trimestral dels mesos de juny, juliol i agost de 2017 del contracte de 
gestió de servei públic, en règim de concessió administrativa, del servei de bar del Parc Torreblanca, 
d’acord amb el document de liquidació que s’adjunta a l’expedient i s’aprova simultàniament. 
 

SEGON.-  Comunicar la present liquidació a Promociones Hoteleras Parque de 
Torreblanca, S.L., perquè en tingui coneixement i als efectes.” 
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ss) Decret núm. 260/17, de 25 d’agost, relatiu a autoritzar a l’entitat l’entitat Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, S.A. (CCMA, S.A.) la utilització del Parc Torreblanca, 
per a l’enregistrament d’imatges per al programa informatiu juvenil de televisió “Infok” 
de TV3. 

 
“Vist el conveni subscrit amb la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona, actual Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), i els Ajuntaments de Sant Joan Despí, Sant 
Just Desvern i Sant Feliu de Llobregat per l’establiment del servei de manteniment i conservació del 
Parc Torreblanca, aprovat per acord del Ple d’aquesta entitat celebrat el 27 de maig de 1998. 
 
  Atès que, d’acord amb el que preveu el pacte vuitè de l’esmentat conveni, correspon al 
Consell Comarcal del Baix Llobregat, com a propietari del Parc, l’atorgament d’autoritzacions per a la 
realització d’actes públics dins el recinte. 
 
   Vista la sol·licitud presentada a aquesta entitat, en data 25 d’agost de 2017 i amb 
número d’entrada al registre general 5756, per l’entitat Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
S.A. (CCMA, S.A.), per a la utilització de les instal·lacions i espais destinats a l’efecte del Parc 
Torreblanca, el dia 25 d’agost de 2017, entre les 11:00 hores i les 13:00 hores, amb motiu del rodatge 
per al programa informatiu juvenil de televisió “Infok” de TV3. 
 

Vist l’Ordenança de Preus Públics per a l’ús i ocupació dels diferents espais del Parc 
Torreblanca i la captació d’imatges, publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 129, 
de 30 de maig de 2007. 

 
Vist que per acord del Ple en sessió celebrada el dia 20 de febrer de 2012 es va 

aprovar inicialment l’actualització de l’esmentada Ordenança així com el llistat dels seus preus públics, 
i que es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona CVE-Núm. de registre 
022012008855 del dia 25 d’abril de 2012. 

 
  Vist l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics d’aquesta entitat en data 25 
d’agost de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència i que s’adjunta a l’expedient. 
 
  Vist que per acord de la Junta de Govern de data 19 de juliol de 2004 es va aprovar 
delegar en la Presidència les autoritzacions per a l’ús del Parc Torreblanca per a actes diversos. 
 

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

RESOLC 
 
PRIMER.- Autoritzar a l’entitat l’entitat Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 

S.A. (CCMA, S.A.) la utilització del Parc Torreblanca el dia 25 d’agost de 2017, entre les 12:00 hores i 
les 13:00 hores, per a l’enregistrament d’imatges per al programa informatiu juvenil de televisió “Infok” 
de TV3, d’acord amb el document d’autorització que s’adjunta a l’expedient i s’aprova simultàniament. 

 
SEGON.- L’entitat CCMA, S.A. queda exempta en aquesta autorització al pagament 

del preu públic especificat en l’Ordenança de Preus Públic per a l’ús i ocupació dels diferents espais 
del Parc Torreblanca i la captació d’imatges, de conformitat amb l’article 5 de l’Ordenança. 
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TERCER.- Comunicar el present Decret als Ajuntaments de Sant Joan Despí, Sant 
Just Desvern i Sant Feliu de Llobregat perquè en tinguin coneixement i als efectes escaients, i a l’AMB, 
en compliment del pacte vuitè del conveni, així com al sol·licitant fent-li constar que haurà de 
comparèixer davant del Departament de Secretaria General d’aquesta entitat per a la formalització de 
la present autorització. 

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

Govern que se celebri.” 
 

tt) Decret núm. 261/17, de 30 d’agost, relatiu a aprovar la pròrroga dels nomenaments de 
dos funcionàries interines adscrites a l’Àrea de Desenvolupament Estratègic d’aquest 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern de 24 de juliol de 2017 es va aprovar la 

sol·licitud a la Diputació de Barcelona de la pròrroga del període d’execució del projecte “Promoure 
l’ocupació a la indústria local al Baix Llobregat – 2a. Fase” (núm. d’expedient 2016/1841), fins al dia 30 
de setembre de 2017; i que la Diputació de Barcelona ha notificat a aquesta entitat l’adjudicació de la 
referida pròrroga. 
 

Atès que en data 30 d’agost d’enguany el Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament 
Estratègic va emetre informe sol·licitant, entre d’altres aspectes formals, la pròrroga dels nomenaments 
de les treballadores vinculades al referit projecte fins al 30 de setembre de 2017; segons consta a 
l’expedient. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 170/2016, de 5 de setembre, es va aprovar la 
pròrroga del nomenament de la Sra. Laura Barrufet i Miró, amb la categoria de tècnica superior, a jornada 
completa, grup A, subgrup A1, escala d’administració especial, subescala tècnica, adscrita a l’Àrea de 
Desenvolupament Estratègic d’aquest Consell Comarcal, per tal d’assumir les tasques del projecte “Promoure 
l’ocupació a la indústria local al Baix Llobregat”, subvencionat per la Diputació de Barcelona; des del dia 1 de 
setembre de 2016 i fins al 31 d’agost de 2017, vinculat a la pròrroga del referit projecte. 

 
Vist que per Decret de Presidència núm. 201/2016, de 27 de setembre, es va nomenar 

com a funcionària interina a la Sra. Helena Paredes Moure amb la categoria de tècnica superior, a 
jornada completa, grup A, subgrup A1, escala d’administració especial, subescala tècnica, adscrita a 
l’Àrea de Desenvolupament Estratègic d’aquest Consell Comarcal, vinculat al projecte “Promoure 
l’ocupació a la indústria local al Baix Llobregat”; a partir del dia 3 d’octubre fins el 31 d’agost de 2017, 
vinculat a la pròrroga del referit projecte 
 

Vist que per acord de la Junta de Govern del Consell Comarcal de data 15 de febrer 
de 2016 es va aprovar la declaració de serveis prioritaris i essencials del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat a efectes de poder cobrir les necessitats de contractació temporal durant el període de 
vigència de la limitació de contractació continguda inicialment al Reial Decret-Llei 20/2011, de 30 de 
desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del 
dèficit públic, i posteriorment a la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 
l’any 2017; i que un dels serveis declarats com essencial i prioritari d’aquesta entitat amb l’objecte de 
possibilitar la contractació temporal és el que presta el personal a l’Àrea de Desenvolupament 
Estratègic degut a les actuacions que es realitzen en matèria de foment de l’ocupació i l’ocupabilitat 
així com les actuacions que es realitzen conjuntament amb els ajuntament de la comarca, d’altes 
institucions i organismes en matèria de promoció econòmica del territori. 
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Atès que hi ha dotació pressupostària suficient per a realitzar la pròrroga dels referits 
nomenament fins el proper 31 de setembre de 2017, data que finalitza el projecte, i que les 
treballadores han demostrat la seva conformitat; segons consta a l’expedient. 
 

Vist l’informe emès per la Responsable del Departament de Recursos Humans i per la 
Coordinadora de Serveis Centrals d’aquesta entitat en data 30 d’agost de 2017, amb la conformitat de 
l’Interventor general i amb diligència de proposta de la Gerència; que s’adjunta a l’expedient. 
 

Vist  l’informe 7/2016 de la Secretaria General sobre els límits en matèria de 
contractacions temporals. 
 

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

HE RESOLT 
 

PRIMER.- Aprovar la pròrroga dels nomenaments de les funcionàries interines Sra. 
Laura Barrufet i Miró, amb DNI 33.963.649-D, i Sra. Helena Paredes Moure, amb DNI 47.659.774-W,  
amb la categoria de tècniques superiors, a jornada completa, grup A, subgrup A1, escala 
d’administració especial, subescala tècnica, adscrites a l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquest Consell Comarcal, des del dia 1 al 30 de setembre de 2017, per tal de realitzar les tasques 
que han motivat la sol·licitud a la Diputació de Barcelona d’ampliació del terminis d’execució del 
projecte “Promoure l’Ocupació a la Indústria Local al Baix Llobregat - 2a.Fase”; i amb un sou brut 
mensual de 2.087,91€ (1.131,36€ de salari base, 482,88€ de complement de destí - nivell 21 i 476,67€ 
de complement específic) per catorze mensualitats, amb l’import de les pagues extraordinaris 
corresponents segons la normativa d’aplicació vigent.  
 
El nomenament tindrà vigència durant l’execució del projecte esmentat, no obstant si el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat veiés reduït o suprimit el finançament extern d’aquest programa 
d’actuació, es produiria el cessament per desaparició de causa, segons preveu l’art. 10.3 del TREBEP. 
 

SEGON.- Les despeses d’aquesta pròrroga de nomenaments aniran a càrrec de les 
partides pressupostàries habilitades a tal efecte: 
 
- 241.13107 Retribucions personal-Ocupació Industrial local 
- 241.16007 Quotes socials- Ocupació Indústria local 

 
TERCER.- Publicar la pròrroga dels esmentats nomenaments 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. 

 
QUART.- Comunicar el present Decret a les esmentades treballadores, perquè en 

tinguin coneixement i als efectes. 
 

CINQUÈ.- Informar del present Decret a la representació del personal funcionari 
d’aquest Consell Comarcal. 

 
SISÈ.- Donar compte d’aquest Decret en la propera sessió del Ple que se celebri.”  
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uu) Decret núm. 262/17, de 31 d’agost, relatiu a aprovar la pròrroga del contracte de servei 
de transport escolar de la NO136 de l’escola Castell Ciuró de Molins de Rei adjudicat a 
l'empresa UTE Hispano Iguadalina-Empresa Monforte, S.A.-Autobuses Alcalá 2010, S.L. 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern de data 6 de juny de 2016 es va aprovar 

l’inici de l’expedient per a l’adjudicació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, del contracte 
de servei de transport escolar de las ruta NO136 (Molins de Rei al CEIP Castell Ciuró de Molins de 
Rei), així com el Plec de Clàusules Econòmiques i Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions 
Tècniques reguladors d’aquest contracte. 

 
Vist que per Decret de Presidència núm. 158/2016, de 27 de juliol, es va adjudicar el 

contracte de servei de transport escolar de la NO136 de l’escola Castell Ciuró de Molins de Rei a 
l’empresa UTE Hispano Iguadalina-Empresa Monforte, S.A.-Autobuses Alcalá 2010, S.L., des del 
primer dia lectiu de setembre de 2016 a l’últim dia lectiu de juny de 2017. 

 
Vist que per acord de la Junta de Govern de 10 de juliol de 2017 es va aprovar la 

subscripció d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Molins de Rei i l’AMPA de l’escola 
Castell Ciuró de Molins de Rei per la prestació del servei de transport escolar de la ruta NO136 per al 
curs escolar 2017-2018. 

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

Socials d’aquesta entitat en data a 31 d’agost de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència i que 
s’incorpora a l’expedient, proposant la pròrroga de l’esmentat contracte amb caràcter d’urgència per tal 
de poder prestar el servei a l’inici del curs escolar 2017-2018. 

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

pròrroga del contracte de referència, segons consta en l’expedient, es considera convenient aprovar-ho 
per Decret de Presidència ratificant-lo en la propera sessió de la Junta de Govern i del Ple que se 
celebrin. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 151/2015, de 24 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 
 

HE RESOLT 
 

PRIMER.- Aprovar la pròrroga del contracte de servei de transport escolar de la 
NO136 de l’escola Castell Ciuró de Molins de Rei adjudicat a l'empresa UTE Hispano Iguadalina-
Empresa Monforte, S.A.-Autobuses Alcalá 2010, S.L., amb CIF U66832650, amb el preu dia que es 
detalla en la taula següent, i de conformitat amb la minuta de pròrroga de contracte que s’adjunta a 
l’expedient i s’aprova simultàniament: 
 

Ruta 
núm.: 

Preu  
servei/dia 

(IVA exclòs) 

Preu  
acompanya

nt/dia 
(IVA exclòs) 

Preu  
total/dia 

(IVA exclòs) 

 IVA 
aplicable 

Cost dia 
total (IVA 

inclòs) 

Previsió 
màxima dies 

de servei 
contracte  

Import 
Màxim 

previst (IVA 
inclòs) 

contracte 
NO136 140,38 € 27 € 167,38 € 10% 184,12 178 32.773,36 
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El servei es realitzarà d’acord amb el calendari escolar determinat pel Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya per al curs escolar 2017-2018. 
 

SEGON.- Comunicar el present Decret a l’empresa UTE Hispano Iguadalina-Empresa 
Monforte, S.A.-Autobuses Alcalá 2010, S.L., 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.” 
 

vv) Decret núm. 263/17, de 31 d’agost, relatiu a Sol·licitar al Consorci d’Administració 
Oberta de Catalunya (Consorci AOC) l’autorització per a l’accés al padró municipal 
d’habitants i a les dades de convivència de Via Oberta del Consorci AOC. 

 
“Atès que el Consorci Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC) té la seva 

gènesi en el Pacte per a la promoció i el desenvolupament de la Societat de la Informació a les 
administracions públiques catalanes, signat al Parlament de Catalunya el 23 de juliol de 2001, entre els 
presidents de tots els grups parlamentaris, el Govern de la Generalitat de Catalunya i els governs 
locals representats per Localret; l’objectiu del qual és impulsar la transformació digital de les 
administracions catalanes per aconseguir governs oberts, eficients i transparents. 
 

Atès que sota la denominació “Via Oberta” el Consorci AOC engloba els serveis que 
ha desenvolupat per facilitar la transmissió telemàtica de dades i documents electrònics procedents de 
les administracions i, en general, de les institucions públiques i entitats, possibilitant la substitució de 
l’aportació de certificats i altres documents en suport paper, en els procediments administratius per part 
dels interessats; d’acord amb el que estableix la lletra b) de   l’article 6.2 la Llei 11/2007, de 22 de juny, 
d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i l’article 25.4 de la Llei 26/2010 de règim jurídic i 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 

Vist que d’acord amb les previsions del sistema competencial establert per la Llei 
12/2007, de serveis socials, els municipis ostenten competències en l’àmbit dels serveis socials bàsics, 
entre elles les de gestionar els serveis socials necessaris i complir les seves funcions pròpies; i que 
corresponen a l’ens locals supramunicipals, com ara els consells comarcals, funcions de suport i 
assessorament en la prestació i gestió dels serveis socials bàsics dels municipis inferiors a 20.000 
habitants, podent-se establir la comarca com Àrea Bàsica de Serveis Socials en relació als municipis 
de menys de 20.000 habitants. 
 

Vist que per acord de Ple de 26 de setembre de 2016 es va aprovar la subscripció del 
Contracte-Programa 2016-2019 per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre el Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i polítiques 
d’igualtat i el protocol adjunt. 
 

Atès que una competència compartida pels professionals de la fitxa 1 del referit 
Contracte Programa és la de contribuir al sistema d’informació social de Catalunya a través del servei 
Hèstia i mitjançant la col·laboració amb el Consorci d’Administració Oberta de Catalunya; i que amb la 
darrera actualització del servei Hèstia s’introdueix la millora de poder accedir directament des 
d’aquesta aplicació a les dades del padró municipal d’habitants i les dades de convivència a través de 
Via Oberta en el marc d’un tràmit o una gestió que requereixi l’acreditació del domicili de residència. 
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Atès que els professionals dels equips de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials que es 

connecten al programa Hèstia ho fan a través del Consell Comarcal i els permisos per accedir a les 
dades del padró municipal d’habitants i les dades de convivència estan vinculats al Consell Comarcal, i 
que des del Consell Comarcal cal habilitar als usuaris de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials del Baix 
Llobregat per poder accedir al padró municipal d’habitants i les dades de convivència a través de Via 
Oberta; segons consta a l’expedient. 
 

Atès que aquest Consell Comarcal ja disposa d’un conveni de col·laboració amb el 
Consorci AOC per tramitar l’accés d’aquests professionals al padró municipal d’habitants i les dades de 
convivència mitjançant Via Oberta, i que el responsable d’interoperabilitat del Consell Comarcal ha 
d’enviar el formulari de sol·licitud d’autorització d’accés a dades del padró i de convivència, que està 
disponible al web del Consorci AOC.  
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Socials d’aquesta entitat, en data 
28 de juliol de 2017, que s’incorpora a l’expedient. 
 

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

HE RESOLT 
 

PRIMER.- Sol·licitar al Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC) 
l’autorització per a l’accés al padró municipal d’habitants i a les dades de convivència de Via Oberta del 
Consorci AOC, per part dels professionals de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials que tenen accés al 
sistema Hèstia i dels nous professionals de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials que a partir d’aquest 
moment es vagin incorporant, i que es detallen a l’annex que s’incorpora a l’expedient i s’aprova 
simultàniament al present Decret, mitjançant el responsable d’interoperabilitat designat per aquest 
Consell Comarcal. 
 

SEGON.- Notificar aquest Decret al Consorci AOC, perquè en tingui coneixement i als 
efectes.” 

 
ww) Decret núm. 264/17, de 4 setembre, relatiu a aprovar la primera adjudicació 

d’ajuts de menjador, per a alumnes amb necessitats socioeconòmiques i geogràfiques, 
d’acord amb les normatives del curs 2017-2018. 

 
“Vist el conveni subscrit 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, i mitjançant el qual correspon a aquest 
Consell Comarcal l’atorgament d’ajuts de menjador als alumnes per necessitats socioeconòmiques i 
geogràfiques. 
 

Vist que per acord de la Junta de Govern de 24 d’abril de 2017 es van aprovar les 
bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador adreçats a alumnat 
d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil de centres educatius sufragats amb fons 
públics per al curs 2017-2018 a la comarca del Baix Llobregat. 
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Vist que la Direcció General d’Atenció a la Comunitat Educativa va comunicar la 
proposta de finançament dels serveis de transport i menjador escolar del curs 2017-2018 per a 
l’actualització econòmica del conveni subscrit amb el Departament d’Ensenyament en relació a la 
gestió de determinades competències en matèria d’ensenyament. 
  

Vist que fins la data s’han rebut un total de 12.453 ajuts de menjador escolar per 
necessitats socioeconòmiqes per al curs escolar 2017-2018; segons consta a l’expedient. 
 

Atès que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya va publicar el 
preu màxim pel servei de menjador escolar per al curs escolar 2017-2018, establint en un màxim de 
6,20€ euros/alumne/dia i per als comensals esporàdics el preu pot ser de fins a 6,80 €/ alumne/dia; i 
que quan es tracti de centres d’educació especial o quan les circumstàncies especials de l’alumnat ho 
aconsellin, el preu màxim del menjador es pot augmentar, mitjançant l’autorització prèvia dels Serveis 
Territorials del Baix Llobregat. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials d’aquesta entitat en data 4 de setembre de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència i 
que s’incorpora a l’expedient, proposant l’adjudicació dels ajuts de referència amb caràcter d’urgència 
per tal de comunicar a les famílies els atorgaments i denegacions abans de l’inici del curs escolar. 
 

Vist que no hi ha sessió prèvia de la Junta de Govern i que és necessari aprovar 
l’adjudicació dels ajuts de referència, segons consta en l’expedient, 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 en virtut de l’acord de Ple de 24 de juliol de 2015 la Presidència podrà exercir 

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

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

RESOLC 
 

  PRIMER.- Aprovar la primera adjudicació de 8.778 ajuts de menjador, amb un cost total de 
5.883.252,53€, per a alumnes amb necessitats socioeconòmiques i geogràfiques, d’acord amb les normatives 
del curs 2017-2018, i de conformitat amb els annexos corresponents a la relació detallada del total 
d’adjudicacions i denegacions, preu de menjador, import d’ajut individual i llistat d’alumnes que s’incorpora a 
l’expedient i s’aprova simultàniament al present Decret, i que es resumeixen en: 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Del total d’ajuts adjudicats indicats en el quadre anterior, es detallen els que pertanyen a la partida 
pressupostària relativa a l’empresa ENDERMAR, adjudicatari de la licitació de serveis de menjador escolar per 
al curs 2017-2018:   

 

TIPOLOGIA  TOTAL AJUTS 
Ajuts 50% 6.845 
Ajuts 100% 1.814 
Ajuts 100% Educació  especial > o =  60 % discapacitat 119 
TOTAL  8.778 
TOTAL IMPORT ADJUDICAT 5.883.252,53€ 
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 Total ajuts Import adjudicat 
CENTRES ESCOLARS    
ENDERMAR SL (326.22706) 
Centre Montbaig i Centre Josep Maria Ciurana de Sant 
Boi de Llobregat i el Centre Ramon Llull del Prat de 
Llobregat 

173 98.483,84 € 

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

col·laboració corresponent al curs escolar 2017-2018 subscrit per part d’aquesta entitat amb el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya de delegació de competències en matèria 
educativa, així com a les partides finalment transferides pel Departament d’Ensenyament.  
 

TERCER.- La present despesa anirà a càrrec de les partides pressupostàries 
326.48110 i 326.22706 de pressupost del present exercici. 
 

QUART.- Comunicar el present Decret als Serveis Territorials d’Ensenyament i als 
centres afectats, perquè en tingui coneixement i als efectes oportuns. 
 

CINQUÈ.- Donar compte del present Decret en la propera sessió de la Junta de 
Govern que se celebri.“ 
 

xx) Decret núm. 265/17, de 6 de setembre, relatiu a aprovar la sol·licitud de subvenció del 
SOC per a la contractació de 16 persones en el marc de les subvencions destinades a 
incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia 
Juvenil a Catalunya, 

 
“Vist que en data 4 d’agost de 2016 va sortir publicada al DOGC número 7177 l’Ordre 

TSF/213/2016, d’1 d’agost, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del 
Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. 
 

Atès que en data 25 de juliol de 2017 va sortir publicada al DOGC número 7419 la 
Resolució TSF/1779/2017, de 13 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2017 per a la 
concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris 
del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. 
 

Atès que aquestes subvencions tenen per objecte incentivar la contractació laboral en 
pràctiques de persones joves amb formació, beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a 
Catalunya, amb la finalitat de millorar la seva ocupabilitat amb l’adquisició de les aptituds i les 
competències derivades de la pràctica laboral, de manera que sigui possible la seva incorporació al 
mercat laboral de forma estable i duradora en el temps. 
 

Vist que les actuacions subvencionades són els contractes de treball, en la modalitat 
de contracte de treball en pràctiques, durant un període de 6 mesos a jornada completa. 
 

Atès que les persones contractades hauran de prestar els serveis previstos al 
contracte en un centre de treball de Catalunya i sota la supervisió d’una persona tutora designada per 
l’entitat beneficiària, sent el termini màxim per iniciar les actuacions objecte d’aquesta convocatòria el 
30 de novembre de 2017 i la data màxima de finalització el 30 de maig de 2018. 
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Vist que, d’acord als criteris que fixa la Resolució TSF/1779/2017 de distribució del 
nombre de contractes a subvencionar per tipologia d’entitat i nombre de persones joves aturades del 
territori, al Consell Comarcal del Baix Llobregat li corresponen 12 contractes, i que en el supòsit que en 
la sol·licitud que es presenti es superi aquesta quantitat preassignada (en cap cas es podran sol·licitar 
més de 20 contractes), i l’aprovació dels contractes que sobrepassen l’assignació inicial estarà 
subjecte a si en d’altres territoris les entitats que operen no han presentat sol·licitud de subvenció o bé 
no han arribat al topall preassignat, en aquest supòsit el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya farà un 
repartiment entre les entitats que hagin sol·licitat per sobre de l’assignació que fixa la Resolució de 
convocatòria. 
 

Atès que l’import de subvenció per a cada contracte de treball aprovat serà 
d’11.000,00€. 
 

Vist que, d’acord a les necessitats manifestades pels diferents serveis, departaments i 
àrees d’aquest Consell Comarcal, el nombre de contractes a sol·licitar és de 16, d’acord a la següent 
relació: 
 
CONT. AREA/DEPARTAMENT PERFIL PROFESSIONAL TITULACIÓ FORMACIÓ TUTOR/A 

1 
Registre General i 

recepció i Gerència 
Administratiu/va o Auxiliar 
Administratiu/va 

CFGM o CFGS 
Gestió Administrativa 

Montse Ruíz 

Tècnic/a Prevenció o 
Seguretat i Integral 

Grau Universitari Prevenció o 
Seguretat i Integral 

2 

Recursos Humans 
Tècnic/a Prevenció de 
Riscos Laborals 

CFGS Prevenció de Riscos 
Professionals 

Rosa Ciruela 

3 
Administratiu/va o Auxiliar 
Administratiu/va 

CFGM o CFGS 
Gestió Administrativa 

Olivia González 

4 
Administratiu/va o Auxiliar 
Administratiu/va 

CFGM o CFGS 
Gestió Administrativa 

Olivia González 

5 
Tècnic/a de suport itinerant 
en matèria d'habitatge 

Grau Universitari 
Dret* 

Olivia González 

6 Tècnic/a Informàtic/a 
Grau Universitari o 

CFGS Informàtica 
Olivia González 

7 
Tècnic/a suport 
dependència 

Grau Universitari 
Treballador/a social 

Olivia González 

8 

Serveis Socials 

Tècnic/a suport 
dependència 

Grau Univeritari 
Treballador/a social 

Olivia González 

9 
Sociòleg/loga, Ciències 
Polítiques o Estadístic/a 

Grau Universitari 
Sociologia, Ciències 
Polítiques o 
estadística 

Rubén Pérez 

10 Sociòleg/loga Grau Universitari Sociologia Antonia Regalado 

11 

Desenvolupament 
Estratègic 

Periodista i comunicació Grau Universitari Periodisme i 
comunicació Andrés Andrés 

Documentalista Grau Universitari Informació i 
documentació 

12 

Serveis Centrals i Serveis 
jurídics i Secretaria 

Arxivista Màster Arxivística i gestió de 
documents 

Rosa Pérez 

13 Turisme Tècnic/a Turisme CFGS Turisme Laura García 

14 
Consorci de la Colònia 

Güell Historiador/a de l'Art Grau Universitari Història de l'Art Miquel Domenech 

15 
Serveis Tècnics 

Enginyer/a tècnic/a 
industrial, especialitat 
electricista 

Grau Universitari 
Enginyeria tècnica 
industrial, especialitat 
electricitat 

Alfredo Santín 
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Grau Universitari 

Psicologia, 
Psicopedagogia, 
Pedagogia, 
Antropologia, Treball 
social o Educador 
Social 
Integració social 

16 

Serveis Centrals, Igualtat 
de Gènere i Polítiques 

Socials 
Tècnic/a de polítiques 
d'igualtat amb persones 
(LGBTI) 

CFGS Promoció d'igualtat 
de gènere 

Mª Amor 
Rodríguez 

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

d’aquesta entitat en data 6 de setembre de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència i que 
s’incorpora a l’expedient, proposant la sol·licitud de la referida subvenció amb caràcter d’urgència atès 
que la data màxima de presentació de la subvenció finalitza el dia 15 de setembre d’enguany. 
 

Vist que no hi ha sessió prèvia de la Junta de Govern i que és necessari, segons 
consta en l’expedient, sol·licitar la subvenció 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. 151/2015, de 24 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 
 

HE RESOLT 
 

PRIMER.- Aprovar la sol·licitud de subvenció per un import total de 176.000,00€ al 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya per a la contractació de 16 
persones en el marc de les subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de joves 
beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, regulada per l’Ordre TSF/213/2016, d’1 
d’agost, i d’acord a la Resolució TSF/1779/2017, de 13 de juliol que obre la convocatòria per a l’any 
2017. 
 

SEGON.- Comunicar aquest Decret al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, 
acompanyant la documentació necessària per a la formalització de la present sol·licitud de subvenció. 

 
TERCER.- Ratificar el present Decret en la propera sessió de la Junta de Govern que 

se celebri.” 
 

yy) Decret núm. 267/17, de 6 de setembre, relatiu a aprovar la modificació del contracte de 
servei de transport escolar obligatori i no obligatori a centres docents d’ensenyament de la 
comarca del Baix Llobregat per als cursos escolar 2017-2018 i 2018-2019 adjudicat a l'empresa 
AUTOCARES IZARO, S.L. 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern de 20 de març de 2017 es va aprovar l’inici 

d’expedient per a l’adjudicació mitjançant procediment obert harmonitzat del contracte de servei de 
transport escolar obligatori i no obligatori  a centres docents d’ensenyament de la comarca del Baix 
Llobregat per als cursos escolar 2017-2018 i 2018-2019 i dues possibles pròrrogues 2019-2020 i 2020-
2021, així com el Plec de clàusules econòmiques i administratives particulars i el Plec de Prescripcions 
tècniques reguladors d’aquest contracte. 
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Vist que per Decret de Presidència núm. 254/2017, de 28 de juliol, es van adjudicar les 
rutes 155 del lot 6 i 351 del lot 13 del referit contracte a l’empresa AUTOCARES IZARO, S.A., i les 
rutes 376, 377 i 382 del lot 15 del referit contracte a l’empresa EMPRESA DE AUTOCARES CER, S.A. 
 

Atès que els centres escolar han comunicat que recentment s’ha produït un increment 
d’alumnes per al curs 2017-2018, el qual determina la modificació de les referides rutes; segons consta 
a l’expedient. 
 

Vist que l’article 6.3 del Decret 161/96, de 14 de maig, pel qual es regula el servei 
escolar de transport, disposa que quan l’alumnat usuari del servei escolar de transport sigui alumnat 
amb necessitats educatives especials derivades de disminucions greus o permanents, el nombre 
d’acompanyants serà d’un/a per cada 15 alumnes, i si aquest alumnat presenta deficiències motrius 
que disminueixin la seva mobilitat, el nombre d’'acompanyants serà de dos/dues per cada 15 alumnes; 
i que en cas que es transportin en  un  vehicle  amb  altres  alumnes  formant un grup mixt caldrà  que  
hi formin part 4 o més alumnes amb disminucions de motilitat perquè calgui la presència de dos/dues 
acompanyants.  
 

Atès el que disposa la clàusula 36 del Plec de clàusules econòmiques i administratives 
particulars regulador d’aquest contracte. 

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

Socials d’aquesta entitat en data a 6 de setembre de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència i 
que s’incorpora a l’expedient, proposant la modificació dels esmentats contractes amb caràcter 
d’urgència per tal d’atendre l’increment de l’alumnat i les necessitats requerides en els serveis de 
transport escolar de caràcter obligatori indicats. 

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

modificació dels contractes de referència, segons consta en l’expedient, es considera convenient 
aprovar-ho per Decret de Presidència ratificant-lo en la propera sessió de la Junta de Govern i del Ple 
que se celebrin. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 151/2015, de 24 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 
 

HE RESOLT 
 

PRIMER.- Aprovar la modificació del contracte de servei de transport escolar obligatori 
i no obligatori a centres docents d’ensenyament de la comarca del Baix Llobregat per als cursos 
escolar 2017-2018 i 2018-2019 adjudicat a l'empresa AUTOCARES IZARO, S.L., amb NIF A08947715, 
amb la incorporació d’un tercer vehicle en la ruta 155 del lot 6 i d’una/una segon acompanyant en la 
ruta 352 del lot 13, d’acord amb el cost i característiques que es detallen a continuació: 
 

Ruta Descripció Concepte  Cost/diari 
modificació 

Cost 
màxim 

sense IVA 

Cost màxim 
total amb iva 

Cost màxim (IVA inclòs) 
 

2017                     2018                  2019 
 

155 Sant Climent de 
Llobregat-IES 

Incorporació 
d’un tercer 

155 € + 10% 
IVA  

55.180,00 € 60.698,00 12.276,00 € 30.349,00 € 18.073,00 € 
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Mestres Busquets de 
Viladecans 

vehicle.  

352 Sant Climent de Ll-
Viladecans- CEE 
Maria Felip i D -
Gavà 

Segon/a 
acompanyant 

36,25 € + 
10% IVA 

12.905,00 € 14.195,50 2.871,00 € 7.097,75 € 4.226,75 € 

 TOTAL   68.085,00 € 74.893,50    

 
La facturació serà per serveis reals efectuats i mensualment. 
 

SEGON.- Aprovar la modificació del contracte de servei de transport escolar obligatori 
i no obligatori a centres docents d’ensenyament de la comarca del Baix Llobregat per als cursos 
escolar 2017-2018 i 2018-2019 adjudicat a l'empresa EMPRESA DE AUTOCARES CER, S.A., amb 
NIF A41115783, amb la incorporació d’un/a segon/a acompanyant en les rutes 376, 377 i 382, per tal 
de complir la normativa de transport escolar de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el cost i 
característiques que es detallen a continuació: 
 

Ruta Descripció Concepte 
ampliació 

Cost/diari 
modificaci

ó 

Cost 
màxim 

sense IVA 

Cost màxim 
total amb iva 

Cost màxim (IVA inclòs) 
2017                      2018           2019 

376 Molins de Rei i 
Sant Feliu de 
Llobregat als 
centres Balmes I i 
Balmes II 

Segon/a 
acompanyant 

27,00 € 
(IVA 
exempt) 

9.612,00€ 9.612,00 1.944,00 € 4.806,00 € 2.862,00 € 

377 Esplugues de 
Llobregat-Cornellà 
de Llobregat- Sant 
Joan Despí, al 
centres Balmes I i 
II 

Segon/a 
acompanyant 

27,00 € 
(IVA 
exempt) 

9.612,00€ 9.612,00€ 1.944,00 € 4.806,00 € 2.862,00 € 

382 Sant Boi de 
Llobregat al centre 
Balmes I 

Segon/a 
acompanyant 

27,00 € + 
10% IVA 

9.612,00€ 10.573,20 € 2.138,40 € 5.286,60 € 3.148,20 € 

 TOTAL   28.836,00 € 29.797,20 €    
 
Total adjudicació Decret de Presidència núm. 254 de 28 de juliol de 2017 contracte 1.859.498,36 € 
Ampliació màxima 20% 371.899,67 € 
TOTAL ampliació 29.797,20 € 
 
La facturació serà per serveis reals efectuats i mensualment. 
 

TERCER.- La present despesa anirà a càrrec de la partida pressupostària 326022300 
de pressupost del present exercici. 

 
QUART.- Comunicar el present Decret a les empreses AUTOCARES IZARO, S.A. i 

EMPRESA DE AUTOCARES CER, S.A., perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 

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

Total adjudicació Decret de Presidència núm. 254 de 28 de juliol de 2017 contracte 481.162,48 € 
Ampliació màxima 20% 96.232,50 € 
TOTAL ampliació que es proposa 68.085,00 € 
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zz) Decret 268/17, de 6 de ssetembre, relatiu a aprovar l’adjudicació a l’empresa FALCK VL 
SERVICIOS SANITARIOS, S.L., del contracte menor per a la realització del servei 
individual de transport sanitari de la ruta 501 del municipi de L’Hospitalet de Llobregat 
al Centre d’Educació Especial Balmes II del municipi de Sant Boi de Llobregat. 

 
“Vist el conveni subscrit 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 menjador i transport, i altres prestacions en matèria 
d’ensenyament. 
 

Vist que per acord de la Junta de Govern de 20 de març de 2017 es va aprovar l’inici 
d’expedient per a l’adjudicació mitjançant procediment obert harmonitzat del contracte de servei de 
transport escolar obligatori i no obligatori  a centres docents d’ensenyament de la comarca del Baix 
Llobregat per als cursos escolar 2017-2018 i 2018-2019 i dues possibles pròrrogues 2019-2020 i 2020-
2021, així com el Plec de clàusules econòmiques i administratives particulars i el Plec de Prescripcions 
tècniques reguladors d’aquest contracte. 

 
Atès que per acord de la Junta de Govern de 10 de juliol de 2017, entre d’altres, s’ha 

declarat desert el lot núm. 17 de la referida licitació per no haver-se presentat cap oferta. 
 
Vist que un cop actualitzades les dades pel curs 2017-2018 es veu necessari iniciar, a 

partir del 12 de setembre d’enguany, el servei de transport escolar sanitari de les següents rutes: 
 501- L’Hospitalet de Llobregat - Balmes II de Sant  Boi de Llobregat (un alumne) 
 503- Sant Esteve Sesrovires – Balmes II de Sant Boi de Llobregat (un alumne) 
 505- Cervelló - Fundació Iris de Sant Vicenç dels Horts (dues alumnes) 
 

Atès que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha sol·licitat 
que es realitzin les gestions oportunes per a procedir a la contractació dels referits serveis sanitaris; 
segons consta a l’expedient. 
 

Atès que de les diverses empreses de transport sanitari a les que es va sol·licitar 
pressupost han presentat oferta econòmica les empreses TRANSPORT SANITARI DE CATALUNYA, 
AMBULÀNCIES CATALUNYA SCCL, FALCK VL SERVICIOS SANITARIOS, S.L.. i LAFUENTE SERVEIS 
SANITARIS, S.L. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials d’aquesta entitat en data 6 de setembre de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència, i 
que s’incorpora a l’expedient, proposant adjudicar mitjançant contracte menor el servei individual de 
transport sanitari de la ruta 501 a l’empresa FALCK VL SERVICIOS SANITARIOS, S.L., atès que és la 
que ha ofertat el preu més baix. 
 

Atès que aquest contracte té la consideració de menor segons el que disposa l’article 
138.3 i 111 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei de Contractes del Sector Públic, per tractar-se de la contractació d’un servei amb un cost inferior 
a 18.000€ sense IVA. 
 
  Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc conferides 
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RESOLC 
 

PRIMER.- Aprovar l’adjudicació a l’empresa FALCK VL SERVICIOS SANITARIOS, 
S.L., amb NIF B58552712, del contracte menor per a la realització del servei individual de transport 
sanitari de la ruta 501 del municipi de L’Hospitalet de Llobregat al Centre d’Educació Especial Balmes 
II del municipi de Sant Boi de Llobregat, anada i tornada, segons el calendari del centre, fins a un 
màxim de 32 serveis, a iniciar-se el 12 de setembre de 2017, amb un import diari de 180,00€, sent el 
cost total estimat màxim, IVA exempt, de 5.760,00€ que inclou el servei i un/a acompanyant per ruta. 
 
En ser un transport individual sanitari es facturarà mensualment segons els serveis reals en que els 
alumnes hagin assistit al centre. 
 
Les condicions de prestació del servei estan regulades en la minuta de contracte, que s’adjunta al 
present Decret i s’aprova simultàniament. 
 

SEGON.- La present despesa anirà a càrrec de la partida pressupostària 326022300 
del pressupost previst per a l’any 2017. 

 
TERCER.- Comunicar el present Decret a l’empresa FALCK VL SERVICIOS 

SANITARIOS, S.L., perquè en tingui coneixement i als efectes. 
 
QUART.- Registrar l’esmentada adjudicació en el Registre Públic de contractes.” 

 
aaa) Decret núm. 269/17 de 6 de setembre, relatiu a aprovar l’adjudicació a l’empresa 

LAFUENTE SERVEIS SANITARIS, S.L. del contracte menor per a la realització dels 
serveis individuals de transport sanitari de les rutes 503 i 505. 

 
“Vist el conveni subscrit 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 menjador i transport, i altres prestacions en matèria 
d’ensenyament. 
 

Vist que per acord de la Junta de Govern de 20 de març de 2017 es va aprovar l’inici 
d’expedient per a l’adjudicació mitjançant procediment obert harmonitzat del contracte de servei de 
transport escolar obligatori i no obligatori  a centres docents d’ensenyament de la comarca del Baix 
Llobregat per als cursos escolar 2017-2018 i 2018-2019 i dues possibles pròrrogues 2019-2020 i 2020-
2021, així com el Plec de clàusules econòmiques i administratives particulars i el Plec de Prescripcions 
tècniques reguladors d’aquest contracte. 

 
Atès que per acord de la Junta de Govern de 10 de juliol de 2017, entre d’altres, s’ha 

declarat desert el lot núm. 17 de la referida licitació per no haver-se presentat cap oferta. 
 
Vist que un cop actualitzades les dades pel curs 2017-2018 es veu necessari iniciar, a 

partir del 12 de setembre d’enguany, el servei de transport escolar sanitari de les següents rutes: 
 

 503- Sant Esteve Sesrovires – Balmes II de Sant Boi de Llobregat (un alumne) 
 505- Cervelló - Fundació Iris de Sant Vicenç dels Horts (dues alumnes) 
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Atès que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha sol·licitat 
que es realitzin les gestions oportunes per a procedir a la contractació dels referits serveis sanitaris; 
segons consta a l’expedient. 
 

Atès que de les diverses empreses de transport sanitari a les que es va sol·licitar 
pressupost han presentat oferta econòmica les empreses TRANSPORT SANITARI DE CATALUNYA, 
AMBULÀNCIES CATALUNYA SCCL, FALCK VL SERVICIOS SANITARIOS, S.L.. i LAFUENTE SERVEIS 
SANITARIS, S.L. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials d’aquesta entitat en data 6 de setembre de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència, i 
que s’incorpora a l’expedient, proposant adjudicar mitjançant contracte menor els serveis individuals de 
transport sanitari de les rutes 503 i 505 a l’empresa LAFUENTE SERVEIS SANITARIS, S.L., atès que 
és la que ha ofertat el preu més baix. 
 

Atès que aquest contracte té la consideració de menor segons el que disposa l’article 
138.3 i 111 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei de Contractes del Sector Públic, per tractar-se de la contractació d’un servei amb un cost inferior 
a 18.000€ sense IVA. 
 
  Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc conferides 
 

 
RESOLC 

 
PRIMER.- Aprovar l’adjudicació a l’empresa LAFUENTE SERVEIS SANITARIS, S.L., 

amb NIF B62783345, del contracte menor per a la realització dels serveis individuals de transport 
sanitari de les rutes 503 i 505, sent el cost total estimat màxim, IVA exempt, de 12.000€, i inclou els 
següents serveis que es detallen a continuació: 

 
- ruta 503 del municipi de Sant esteve Sesrovires al Centre d’Educació Especial Balmes II del municipi 
de Sant Boi de Llobregat, anada i tornada, segons el calendari del centre, fins a un màxim de 32 
serveis, a iniciar-se el 12 de setembre de 2017; amb un cost diari de 175,00€, sent el cost estimat 
màxim, IVA exempt, de 5.600€, que inclou el servei i un/a acompanyant per ruta. 
 
- ruta 505 del municipi de Cervelló a l’Escola d’Educació Especial de la Fundació Iris del municipi de 
Sant Vicenç dels Horts, una anada al matí (dues alumnes) i una tornada a les 13 hores (primera alumna) i 
l’altre tornada a les 16:30 hores (segona alumna), total tres serveis diaris, segons el calendari del centre, 
fins a un màxim de 32 serveis, a iniciar-se el 12 de setembre de 2017; amb un cost diari de 200,00€, 
sent el cost total estimat màxim IVA exempt, de 6.400€, que inclou el servei i un/a acompanyant per 
ruta. 
 
En ser un transport individual sanitari es facturarà mensualment segons els serveis reals en que els 
alumnes hagin assistit al centre. 
 
Les condicions de prestació del servei estan regulades en la minuta de contracte, que s’adjunta al 
present Decret i s’aprova simultàniament. 
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SEGON.- La present despesa anirà a càrrec de la partida pressupostària 326022300 
del pressupost previst per a l’any 2017. 

 
TERCER.- Comunicar el present Decret a l’empresa LAFUENTE SERVEIS 

SANITARIS, S.L., perquè en tingui coneixement i als efectes. 
 
QUART.- Registrar l’esmentada adjudicació en el Registre Públic de contractes.” 

 
bbb) Decret núm. 270/17, de 7 de setembre, relatiu a autoritzar al Consell Esportiu del 

Baix Llobregat la utilització del Parc Torreblanca per a la celebració d’una trobada lúdic-
esportiva per a Centres d’Ensenyament de la comarca del Baix Llobregat. 

 
“Vist el conveni subscrit amb l’ Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i els 

Ajuntaments de Sant Joan Despí, Sant Just Desvern i Sant Feliu de Llobregat pel manteniment, gestió 
i conservació del Parc Torreblanca, aprovat per acord del Ple celebrat el 27 de maig de 1998. 

 
Atès que, d’acord amb el que preveu el pacte vuitè de l’esmentat conveni, correspon al 

Consell Comarcal del Baix Llobregat, com a propietari del Parc, l’atorgament d’autoritzacions per a la 
realització d’actes públics dins el recinte. 

 
Vista la sol·licitud presentada pel Consell Esportiu del Baix Llobregat per a la utilització 

de les instal·lacions i espais destinats a l’efecte del Parc Torreblanca, el 13 de desembre de 2017, 
entre les 10:00 hores i les 14:00 hores, per a la celebració de la XXXIX Trobada Esportiva de Centres 
d’Educació. 

Vist l’Ordenança de Preus Públics per a l’ús i ocupació dels diferents espais del Parc 
Torreblanca i la captació d’imatges, publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 129, 
de 30 de maig de 2007. 

 
Vist que per acord del Ple en sessió celebrada el dia 20 de febrer de 2012 es va 

aprovar inicialment l’actualització de l’esmentada Ordenança així com el llistat dels seus preus públics, 
i que es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona CVE-Núm. de registre 
022012008855 del dia 25 d’abril de 2012. 
  Vist l’informe emès per l’Arquitecte Tècnic d’aquesta entitat en data7 de setembre de 
2017, amb diligència de proposta de la Gerència i que s’adjunta a l’expedient. 
 

Vist que corresponen a la Presidència les autoritzacions per a l’ús del Parc 
Torreblanca per a actes diversos. 

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

 
RESOLC 

 
PRIMER.- Autoritzar al Consell Esportiu del Baix Llobregat la utilització del Parc 

Torreblanca el dia 13 de desembre de 2017, entre les 10:00 hores i les 17:00 hores, per a la celebració 
d’una trobada lúdic-esportiva per a Centres d’Ensenyament de la comarca del Baix Llobregat 
(XXXIXena Trobada Esportiva de Centres d’Educació), d’acord amb el document d’autorització que 
s’adjunta a l’expedient i s’aprova simultàniament. 
 

SEGON.- El Consell Esportiu del Baix Llobregat queda exempt en aquesta autorització 
del pagament del preu públic especificat en l’Ordenança de Preus Públics per a l’ús i ocupació dels 
diferents espais del Parc Torreblanca i la captació d’imatges al tractar-se d’un acte esportiu i promogut 
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per una entitat de vinculació comarcal sense ànim de lucre, de conformitat amb l’article 5 de 
l’Ordenança. Tanmateix, i atenint-se al que disposa l’article 4.2 de l’esmentada ordenança, és 
d’aplicació el dipòsit d’una fiança de 3.000€ per tal de respondre dels desperfectes que pugui 
ocasionar l’activitat. 
 

TERCER.- Comunicar el present Decret als Ajuntaments de Sant Joan Despí, Sant 
Just Desvern i Sant Feliu de Llobregat perquè en tinguin coneixement i als efectes escaients, i a l’AMB, 
en compliment de pacte vuitè del conveni, així com al sol·licitant fent-li constar que haurà de 
comparèixer davant del Departament de Secretaria d’aquesta entitat per a la formalització de la 
present autorització. 

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

Govern que se celebri.“ 
 

ccc) Decret núm. 271/17, de 7 de setembre, relatiu a aprovar provisionalment la llista 
de persones aspirants admeses i excloses corresponent al lloc de treball de 
prospector/a, adscrit/a al Servei de Control de Mosquits d’aquesta entitat. 

 
“Vist que per Decret de Presidència núm. 238/2017, de 24 de juliol, entre d’altres, es 

va aprovar l’inici del procés de selecció i les bases que han de regir la convocatòria per cobrir la vacant 
per situació d’excedència amb reserva de lloc de treball, autoritzada per aquesta entitat, de la 
treballadora de la plantilla laboral Sra. Eva Herreros Moya amb DNI 38.113.983-Q, des del dia 18 de 
setembre d’enguany i fins la data màxima autoritzada del dia 17 de setembre de 2019, per a la selecció 
laboral temporal, a jornada completa, modalitat interina per substitució en el període d’excedència amb 
dret a reserva del lloc de la titular Sra. Herreros, corresponent al grup C, subgrup C1, lloc de treball de 
prospector/a, adscrit/a al Servei de Control de Mosquits del Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
 

Vist que d’acord a la base cinquena, finalitzat el termini de presentació d’instàncies, el 
President dictarà resolució en el termini màxim d’un mes, en què declararà aprovada la llista 
provisional de persones admeses i excloses, que serà publicada a la pàgina web i al tauler d’anuncis 
de l’entitat, determinant també el lloc, la data i l’hora del començament de les proves i l’ordre d’actuació 
de les persones aspirants, si s’escau. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals d’aquesta entitat en data 
7 de setembre de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència, i que s’adjunta a l’expedient. 
 

Vist l’informe de la Secretaria general núm. 7/2016, de 15 de desembre, relatiu al 
procediment i requisits de contractació de personal. 
 

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

HE RESOLT 
  

PRIMER.-  Aprovar provisionalment la llista de persones aspirants admeses i excloses 
següents: 
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Aspirants admesos/es: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aspirants exclosos/ses: No hi ha cap aspirant exclòs. 
 

SEGON.- Indicar que cap persona aspirant del procés haurà de realitzar la prova de 
coneixement de la llengua catalana, nivell C de suficiència, antic nivell C, a l’haver acreditat formalment 
aquest requisit en seguiment de la Ley 39/2015, d’1 d’octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas i de l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per al qual es 
refonen i actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de 
català de la Secretaria de Política Lingüística, i altres disposicions relacionades.  
 

TERCER.- Convocar a les persones aspirants del procés de selecció de referència pel 
començament de les proves selectives el dia 13 de setembre de 2017 a les 13.00 h., a la seu del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat, Ctra. Nacional s/n, Parc de Torreblanca, Sant Feliu de Llobregat. 

 
QUART.- Les reclamacions contra aquesta resolució es poden interposar de 

conformitat amb el que preveu l’article 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, en el termini de 10 dies, 
a partir de la publicació a la pàgina web i al tauler d’anuncis de l’entitat. 
     

CINQUÈ.- Aquesta llista s’elevarà com a definitiva, sense necessitat d’una nova 
publicació, si en el termini que s’exposa en l’apartat quart d’aquesta resolució, no s’ha presentat cap 
al·legació. 
 

SISÈ.- Publicar aquest Decret a la pàgina web i al tauler d’anuncis de l’entitat, i 
comunicar-ho a tots els membres del Tribunal així com a la representació del personal laboral del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat.” 
 

ddd) Decret 272/17, de 7 setembre, relatiu a aprovar provisionalment la llista de persones 
aspirants admeses i excloses per a la selecció d’un/a tècnic/a mitjà/ana, per al programa 
d’Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) 

 
“Vist que per Decret de Presidència núm. 232/2017, de 19 de juliol, entre d’altres, es 

va aprovar l’inici del procés de selecció i les bases que han de regir la convocatòria per a la selecció 
d’un/a tècnic/a mitjà/ana, a jornada completa, per a la presentació dins de la línia de subvenció dels 
programes de suport al desenvolupament local, per al programa d’Agents d’Ocupació i 
Desenvolupament Local (AODL) juntament amb el projecte “Desenvolupament i dinamització 
econòmica i turística de la zona nord del Baix Llobregat”, emmarcat en la convocatòria per a l’any 2017 
que es regeix per l’Ordre EMO/258/2014, de 5 d’agost, per la qual s’obren les bases reguladores per a 
la concessió de subvencions destinades als programes de suport al desenvolupament local, 
complimentada per la Resolució TSF/1322/2017, de 25 de maig, per la qual s’obre la convocatòria per 
a l’any 2017. 

Núm. d’identificació 
(Darreres 3 xifres i lletra del NIF) 

...337-H 

...460-Y 

...640-F 

...414-S 
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Vist que d’acord a la base quarta, finalitzat el termini de presentació d’instàncies, el 
President dictarà resolució en el termini màxim d’un mes, en què declararà aprovada la llista 
provisional de persones admeses i excloses, que serà publicada a la pàgina web i al tauler d’anuncis 
de l’entitat, determinant també el lloc, la data i l’hora del començament de les proves i l’ordre d’actuació 
de les persones aspirants, si s’escau. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals d’aquesta entitat en data 
7 de setembre de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència, i que s’adjunta a l’expedient. 
 

Vist l’informe de la Secretaria general núm. 7/2016, de 15 de desembre, relatiu al 
procediment i requisits de contractació de personal. 
 

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

HE RESOLT 
  

PRIMER.-  Aprovar provisionalment la llista de persones aspirants admeses i excloses 
següents: 
 
Aspirants admesos/es: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aspirants exclosos/ses:  

 
 
 

 
 
 
 

Núm. d’identificació 
(Darreres 3 xifres i lletra del NIF) 

...269-J 
...250-Q 
...952-C 
...862-E 
...976-T 
...225-P 
...887-B 
...009-F 
...173-J 
...762-A 
...581-L 
...895-H 
...077-L 
...741-E 
...639-K 

Núm. d’identificació 
(Darreres 3 xifres i lletra del NIF) 
...720-Q (incompliment base 

segona, apartat e).) 
...715-R (fora de termini) 
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SEGON.- Convocar a les persones aspirants del procés de selecció de referència pel 
començament de les proves selectives el dia 12 de setembre de 2017 a les 12.00 h., a la seu del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat, Ctra. Nacional s/n, Parc de Torreblanca, Sant Feliu de Llobregat. 
 

TERCER.- Indicar que la persona aspirant del procés relacionada a continuació haurà 
de realitzar la prova de coneixement de la llengua catalana, nivell C de suficiència, antic nivell C, al no 
haver acreditat formalment aquest requisit en seguiment de la Ley 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas i de l’Ordre VCP/491/2009, de 
12 de novembre, per al qual es refonen i actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als 
certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística, i altres disposicions 
relacionades: 

 
 

 
 
 

Restarà exempta de realitzar la prova de coneixement de llengua catalana, si aquesta persona 
presenta al departament de RRHH d’aquest Consell Comarcal, el corresponent certificat de nivell exigit 
amb anterioritat a la convocatòria d’aquesta prova. 
 
La prova de nivell de suficiència s’estableix el dia 13 de setembre de 2017 a les 12.00 h. a la Seu de 
Consell Comarcal del Baix Llobregat, Ctra. Nacional s/n, Parc de Torreblanca, Sant Feliu de Llobregat. 
 

QUART.- Les reclamacions contra aquesta resolució es poden interposar de 
conformitat amb el que preveu l’article 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, en el termini de 10 dies, 
a partir de la publicació a la pàgina web i al tauler d’anuncis de l’entitat. 
     

CINQUÈ.- Aquesta llista s’elevarà com a definitiva, sense necessitat d’una nova 
publicació, si en el termini que s’exposa en l’apartat quart d’aquesta resolució, no s’ha presentat cap 
al·legació. 
 

SISÈ.- Publicar aquest Decret a la pàgina web i al tauler d’anuncis de l’entitat, i 
comunicar-ho a tots els membres del Tribunal així com a la representació del personal laboral del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat.” 

 
eee) Decret núm.273/17, de 7 de setembre, relatiu a aprovar l’ampliació del període 

d’execució per a la sol·licitud i l’atorgament de subvencions a empreses, entitats sense 
ànim de lucre i persones autònomes ubicades en la comarca del Baix Llobregat, que 
realitzin contractació en el marc del projecte Promoure l'ocupació a la indústria local del 
Baix Llobregat- 2ª fase”. 

 
“Vist que en data 24 de març de 2016 la Diputació de Barcelona va publicar al BOPB 

la convocatòria 2016-2017 per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva 
per promoure l’ocupació a la indústria local, que té com a objecte finançar projectes locals de millora 
de l’ocupabilitat i d’inserció de persones que tenen especials dificultats d’inserció, preferentment joves, 
majors de 45 anys i aturats de llarga durada, en sectors d’activitat econòmica industrial fortament 
consolidats al territori i/o amb perspectives de creixement. 

 

Núm. d’identificació 
(Darreres 3 xifres i lletra del NIF) 

...009-F 
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Vist que per Decret de Presidència núm. 69/2016, de 26 d’abril, es va aprovar la 
sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per a la realització del projecte “Promoure 
l’ocupació a la indústria local al Baix Llobregat – 2a. Fase”, dins la referida convocatòria de 
subvencions; i que per Decret de Presidència núm. 162/2016, de a 28 de juliol, es va acceptar la 
referida subvenció. 

 
Atès que el període d’execució dels projectes que tinguin una subvenció concedida 

podran desenvolupar-se entre la resolució de la convocatòria i fins el 31 d’agost de 2017. 
 

Atès que la fase 3 de l’esmentat projecte contempla la possibilitat de subvencionar a 
empreses que contractin a alguna de les persones participants en el projecte. 
 

Vist que per acord de la Junta de Govern de 26 de setembre de 2016 es van aprovar 
les “Bases reguladores per a la sol·licitud i l’atorgament de subvencions a empreses, entitats sense 
ànim de lucre i persones autònomes ubicades en la comarca del Baix Llobregat, que realitzin 
contractació en el marc del projecte Promoure l'ocupació a la indústria local del Baix Llobregat- 2ª fase” 
per regular l’atorgament d’aquestes subvencions; les quals es van publicar al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona en data 14 d’octubre de 2016. 

 
Vist que per acord de la Junta de Govern de 24 de juliol de 2017 es va aprovar la 

sol·licitud a la Diputació de Barcelona de la pròrroga del període d’execució del projecte “Promoure 
l’ocupació a la indústria local al Baix Llobregat – 2a. Fase” (núm. d’expedient 2016/1841), fins al dia 30 
de setembre de 2017, per poder donar un millor compliment als objectius previstos dins del projecte i 
poder finalitzar algunes de les activitats previstes dins del mateix. 
 

Atès que la Diputació de Barcelona ha comunicat a aquesta entitat l’adjudicació de la 
pròrroga d’ampliació del termini d’execució del referit projecte fins al 30 de setembre de 2017. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 5 de setembre de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència i que 
s’incorpora a l’expedient. 
 

Vist que no hi ha sessió prèvia de la Junta de Govern i que és necessari, segons 
consta en l’expedient, aprovar la referida ampliació, 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. 151/2015, de 24 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 
 

HE RESOLT 
 

PRIMER.- Aprovar l’ampliació del període d’execució que contempla l’article segon de 
les “Bases reguladores per a la sol·licitud i l’atorgament de subvencions a empreses, entitats sense 
ànim de lucre i persones autònomes ubicades en la comarca del Baix Llobregat, que realitzin 
contractació en el marc del projecte Promoure l'ocupació a la indústria local del Baix Llobregat- 2ª 
fase”. 
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El període d’execució s’amplia fins al dia 30 de setembre de 2017, que és la nova data de finalització 
del projecte. 
 

SEGON.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’ampliació del 
període d’execució que contempla les “Bases reguladores per a la sol·licitud i l’atorgament de 
subvencions a empreses, entitats sense ànim de lucre i persones autònomes ubicades en la comarca 
del Baix Llobregat, que realitzin contractació en el marc del projecte Promoure l'ocupació a la indústria 
local del Baix Llobregat- 2ª fase”. 
 

TERCER.- Comunicar aquest Decret a la Diputació de Barcelona i als ajuntaments 
que participen en el referit projecte, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 

 
QUART.- Ratificar el present Decret en la propera sessió de la Junta de Govern que 

se celebri.” 
 

fff) Decret 274/17, de 8 de setembre, relatiu a aprovar la subscripció d’un conveni de 
col·laboració amb el SOC i amb l’empresa REMM Guitart, S.L., per a la realització de 
pràctiques en el marc del programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a 
Catalunya - Joves per l’Ocupació dins de la convocatòria de l’any 2016; 

 
“Vista la Resolució TSF/1912/2016, d’1 d’agost, publicada al DOGC núm. 7177 de 4 

d’agost de 2016, per la qual s’obre la convocatòria pe a l’any 2016 i la convocatòria anticipada per a 
l’any 2017 per a la concessió de subvencions destinades al Programa d'Experiència Professional per a 
l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’Ocupació”. 
 

Vist que el programa “Joves per a l’ocupació 2016” és un programa 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. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 204/2016, de 29 de setembre, es va aprovar 
la sol·licitud de la referida subvenció al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya; i que per Decret de 
Presidència núm. 265/2016, de 9 de desembre, entre d’altres, es va acceptar la referida subvenció. 
 

Vist que la data d’inici del referit programa va ser el dia 19 de desembre de 2016 i la 
data de finalització prevista serà el dia 31 de març de 2018. 
 

Atès que un cop els alumnes finalitzen els diferents cursos de formació, i d’acord amb 
el que disposa la normativa del programa, hi ha la possibilitat de realitzar pràctiques no laborals en 
empreses. 

 
Atès que l’empresa REMM Guitart, S.L. i  està interessada en acollir a una persona 

jove en pràctiques no laborals.  
 

Vist que, segons el que s’estableix a la base 10.4 de l’Ordre EMO/251/2014 i a la Guia 
de prescripcions tècniques per al desenvolupament de l’esmentat programa, s’ha de subscriure un 
conveni de col·laboració entre l’empresa que acull a les persones joves per a la realització de 
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pràctiques no laborals, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 8 de setembre de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència i que 
s’incorpora a l’expedient, proposant la subscripció del referit conveni amb caràcter d’urgència atès que 
les pràctiques s’han d’iniciar el dia 13 de setembre d’enguany. 

 
Vist que no hi ha sessió prèvia de la Junta de Govern i que és necessari aprovar el 

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

Vist que per Decret de Presidència núm. 151/2015, de 24 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 
 

HE RESOLT 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb el Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya i amb l’empresa REMM Guitart, S.L., per a la realització de pràctiques no 
laborals en empreses, en el marc del programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a 
Catalunya - Joves per l’Ocupació dins de la convocatòria de l’any 2016; 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 REMM Guitart, S.L., així com 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.” 
 

ggg) Decret núm. 275/17, de 8 de setembre , relatiu a aprovar la sol·licitud de subvenció 
al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya per a la pròrroga de la 
contractació d’una persona tècnica en el marc de la Xarxa d’Impulsors del Programa de Garantia 
Juvenil a Catalunya convocatòria 2017, 

 
“Vist que en data 30 de desembre de 2014 va sortir publicada al DOGC número 6779 

l’Ordre EMO/381/2014, de 22 de desembre, per la qual s’aproven les bases reguladores de les 
subvencions destinades a la Xarxa d’Impulsors del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, i s’obria 
la convocatòria anticipada per a l’any 2015. 

 
Vist que el dia 28 de juliol de 2017 va sortir publicada al DOGC número 7422 la 

Resolució TSF/1823/2017, de 13 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2017 de les 
subvencions destinades a la Xarxa d’Impulsors del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. 

 
Vist que la missió de la Garantia Juvenil és assegurar que les persones joves que 

tinguin més de 16 anys i menys de 30 anys, que no treballen, ni estudien, ni segueixen una formació, 
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rebin una oferta d’ocupació de qualitat, educació continua, formació com a aprenents o un període de 
pràctiques, en un termini de quatre mesos després d’haver acabat l’educació formal o quedar en 
situació de desocupació. 

 
Atès que en aquest marc, i per poder complir amb l’objectiu marcat, es considera 

necessari disposar d’una Xarxa territorial que, propera a les persones joves, pugui impulsar, durant tot 
el període, el desenvolupament del Programa, especialment el que consisteix en informar i 
acompanyar en el seu accés al mateix a les persones joves. 

 
Atès que l’Ordre EMO/381/2014, de 22 de desembre, que aprovava les bases 

reguladores de les subvencions a la Xarxa d’Impulsors del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya 
(PGJC) va obrir la convocatòria anticipada per a la concessió de les subvencions per al 2015 i 
determinava la distribució territorial de la Xarxa d’impulsors del PGJC. 

 
Atès que, en el marc de la referida Ordre, el Consell Comarcal del Baix Llobregat des 

de fa dos anys disposa d’un tècnic impulsor que realitza les tasques informatives, d’inscripció, 
tutorització i orientador a les persones joves beneficiàries del programa de garantia juvenil. 

 
Vista la Resolució TSF/1823/2017, de 13 de juliol, que  fixa els criteris per accedir a la 

subvenció de la Xarxa d’Impulsors del programa de Garantia Juvenil per aquest any 2017. 
 
Vis que el Consell Comarcal del Baix Llobregat pot sol·licitar un punt de la Xarxa 

d’Impulsors per atendre als joves dels municipis que els seus ajuntaments no poden sol·licitar 
subvenció de manera directa (Abrera, Begues, Castellví de Rosanes, Cervelló, Collbató, Corbera de 
Llobregat, Esparreguera, Martorell, Molins de Rei, Olesa de Montserrat, Pallejà, la Palma de Cervelló, 
el Papiol, Sant Andreu de la Barca, Sant Climent de Llobregat, Sant Esteve Sesrovires, Sant Joan 
Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat i 
Vallirana).  

 
Vist que les entitats beneficiàries han de disposar d’un Punt d’Informació Juvenil o 

d’una Oficina Jove de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil (XNEJ) i que pertanyin als municipis o 
comarques respectivament, o bé que no disposin d’aquests recursos però que acreditin poder habilitar 
un espai adient per realitzar les actuacions previstes. 

 
Atès que l’import màxim de la subvenció que atorga el Servei Públic d’Ocupació de 

Catalunya és de 32.000,00€ per a cada tècnic/a impulsor/a de la Xarxa d’Impulsors del Programa de 
Garantia Juvenil de Catalunya, que presti els seus serveis durant un any a jornada complerta; i si la 
durada és menor o la jornada és parcial, aquest import serà proporcional a la minoració de la durada o 
de la jornada.  

 
Vis que aquest Consell Comarcal ha elaborat una memòria de sol·licitud per presentar 

a aquesta convocatòria, on contempla la pròrroga de la contractació de la persona tècnica que ja està 
contractada per formar part de la Xarxa d’impulsors, i poder atendre a les persones joves dels 22 
municipis relacionats anteriorment i que no poden optar directament a aquest recurs. 

 
Vist que el cost total per a la contractació d’aquesta persona és de 35.496,24€, més el 

15% de despeses indirectes que cal indicar en la sol·licitud de subvenció, que ascendeixen a 
5.324,44€, que suposen un cost total de l’actuació per import de 40.820,68€; i atès que la subvenció 
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màxima que es pot sol·licitar és de 32.000,00€, aquesta entitat haurà de cofinançar la resta de 
despesa que generi el programa. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 8 de setembre de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència i que 
s’incorpora a l’expedient, proposant la sol·licitud de la referida subvenció amb caràcter d’urgència atès 
que la data màxima de presentació de la subvenció finalitza el dia 15 de setembre d’enguany. 
 

Vist que no hi ha sessió prèvia de la Junta de Govern i que és necessari, segons 
consta en l’expedient, sol·licitar la subvenció 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. 151/2015, de 24 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 
 

HE RESOLT 
 

PRIMER.- Aprovar la sol·licitud de subvenció per un import total de 32.000,00€ al 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya per a la pròrroga de la 
contractació d’una persona tècnica en el marc de la Xarxa d’Impulsors del Programa de Garantia 
Juvenil a Catalunya convocatòria 2017, regulada per l’Ordre EMO/381/2014, de 22 de desembre i 
d’acord la Resolució TSF/1823/2017, de 13 de juliol. 
 

SEGON.- Comunicar aquest Decret al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, 
acompanyant la documentació necessària per a la formalització de la present sol·licitud de subvenció; 
així com als 22 ajuntaments dels municipis afectats pel punt de la Xarxa d’Impulsors, perquè en tinguin 
coneixement i als efectes. 

 
TERCER.- Ratificar el present Decret en la propera sessió de la Junta de Govern que 

se celebri.” 
 

hhh) Decret núm. 277/17, de 13 de setembre, relatiu a aprovar la contractació laboral 
temporal d’un tècnic superior psicòleg adscrit a l’EAIA II del Baix Llobregat 

 
“Atès que la Sra. Mireia Jimeno Alonso, treballadora laboral temporal de la plantilla 

d’aquest Consell Comarcal com a tècnica superior adscrita al lloc de treball de psicòloga de l’EAIA II, 
ha presentat en data 21 d’agost de 2017, mitjançant instància,la seva baixa voluntària amb efectes del 
dia 11 de setembre d’enguany. 
 

Atès que l’indicador 6 del Contracte Programa per a l’anualitat 2016-2019 preveu el 
compromís de que les suplències de les baixes per cessament de l’activitat dels professionals tècnics 
de l’EAIA es realitzin abans dels dos mesos després de que es produeixi la baixa del/ de la 
professional, i que aquesta s’ha produït en data 11 de setembre d’enguany. 
 

Atès que per les característiques del servei que es presta i el volum de casos oberts que 
té l’equip de l’EAIA II, és del tot necessari cobrir la referida vacant per prestar adequadament el servei. 
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Vist que l’article 19 Dos de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales 

del Estado para el año 2017 estableix que no es podrà procedir a la contractació de personal temporal, 
així com al nomenament de personal estatutari temporal i de funcionaris interins excepte en casos 
excepcionals i per cobrir necessitats urgents e inaplaçables, situació en la que es troba emmarcada 
aquesta contractació. 
 

Vist que per Decret de Presidència del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del 
Baix Llobregat núm. 12/2016, de 18 de febrer, es va aprovar l’inici del procés de selecció i les bases de 
la convocatòria per a la contractació laboral temporal, a jornada completa, d’una plaça vacant de la 
plantilla del personal laboral del referit organisme autònom, corresponent al grup A, subgrup A1, 
adscrita al lloc de treball de la relació de llocs de treball d’aquesta entitat, que a partir de la data de la 
dissolució del referit Patronat Comarcal s’incorporà a la plantilla i a la relació de llocs de treball del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat, com a tècnic/a superior llicenciat/da en psicologia per a l’Equip 
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència IV del Baix Llobregat; i que per Decret de Presidència del 
Patronat Comarcal núm. 22/2016, de 7 d’abril, entre d’altres, es va aprovar provisionalment la llista de 
persones admeses i excloses del referit procés de selecció. 
 

Vist que per acord de Ple del Consell Comarcal del Baix Llobregat de 15 de febrer de 
2016 es va aprovar inicialment la dissolució de l’organisme autònom local Patronat Comarcal de 
Serveis a la Persona del Baix Llobregat; i que per Decret de Presidència 63/2016, de 25 d’abril, es va 
donar compte de la dissolució definitiva del referit organisme autònom, així com de la relació de 
personal i béns del Patronat Comarcal respecte als quals es subroga el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat amb efectes del dia 1 de maig de 2016. 
 

Atès que el procés de selecció de referència es va efectuar els dies 2 i 24 de maig de 
2016 i que el Sr. Sergi Roca Balagué va resultar reserva del procés de selecció de referència i que es 
troba amb disponibilitat per incorporar-se a l’esmentat lloc de treball. 
 

Vist la necessitat plantejada per la Coordinadora del SEAIA i atès que hi ha dotació 
pressupostària suficient a les partides habilitades per aquest servei, segons consta a l’expedient.  
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals d’aquesta entitat en data 
12 de setembre de 2017, amb la conformitat de l’Interventor general i amb diligència de proposta de la 
Gerència; que s’adjunta a l’expedient. 
 

Vist l’informe de la Secretaria general núm. 7/2016, de 15 de desembre, relatiu al 
procediment i requisits de contractació de personal. 
 

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

HE RESOLT 
  

PRIMER.- Aprovar la contractació laboral temporal, mitjançant contracte d’interinatge, 
del Sr. Sergi Roca Balagué, amb DNI 47.877.111-N, com a tècnic superior psicòleg adscrit a l’EAIA II 
del Baix Llobregat d’aquesta entitat, en substitució de la Sra. Mireia Jimeno Alonso, des del dia 19 de 
setembre de 2017 i fins la cobertura definitiva de la plaça pel sistema reglamentari de concurs-
oposició; i amb un salari brut mensual de 2.253,59€ per catorze mensualitats. 
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SEGON.- Donar d’alta a l’esmentat treballador en el Règim General de la Seguretat 
Social amb el mateix efecte que el contracte, inscrivint aquest a l’Oficina de Treball corresponent. 
 

TERCER.- Comunicar el present Decret a l’esmentat treballador, perquè en tingui 
coneixement i als efectes. 
 

QUART.- Informar d’aquest Decret a la representació del personal laboral d’aquest 
Consell Comarcal.” 
 

iii) Decret núm. 278/17, de 14 de setembre, relatiu a aprovar la subscripció amb l’empresa 
Wordlwide Drops Group, S.L. d’un conveni per a l’adquisició d’experiència professional en 
empreses, en el marc del programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a 
Catalunya - Joves per l’Ocupació dins de la convocatòria de l’any 2016. 

 
“Vist que per Decret de Presidència núm. 245/2017, de 26 de juliol, es va aprovar la 

subscripció amb l’empresa Wordlwide Drops Group, S.L. d’un conveni de col·laboració i el seu annex 
per a l’adquisició d’experiència professional en empreses, en el marc del programa d'experiència 
professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya - Joves per l’Ocupació dins de la convocatòria de l’any 
2016. 

 
Atès que l’empresa Wordlwide Drops Group, S.L. ha tornat a manifestar la necessitat 

de contractar a una segona persona del referit programa, concretament la Sra. Elisabeth Chillida 
Bautista, alumne del curs de Mosso de magatzem; segons consta a l’expedient. 
 

Vist que, d’acord a la normativa que regula el programa Joves per l’Ocupació 2016, no 
cal aprovar un nou conveni sinó fer un annex al mateix on s’estipuli la relació de la persona jove a 
contractar; atès que les obligacions de les parts signants ja van quedar descrites al conveni subscrit en 
data 26 de juliol de 2017.  

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

d’aquesta entitat en data 14 de setembre de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència i que 
s’incorpora a l’expedient, proposant la subscripció del referit annex al conveni amb caràcter d’urgència 
atès que l’empresa necessita incorporar a la persona a contractar el dia 18 de setembre d’enguany. 

 
Vist que no hi ha sessió prèvia de la Junta de Govern i que és necessari aprovar el 

referit annex, segons consta en l’expedient, es considera convenient aprovar-ho per Decret de 
Presidència ratificant-lo en la propera sessió de la Junta de Govern i del Ple que se celebrin. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 151/2015, de 24 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 
 

HE RESOLT 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció amb l’empresa Wordlwide Drops Group, S.L. de 
l’annex núm. 2 al conveni de col·laboració per a l’adquisició d’experiència professional en empreses, 
en el marc del programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya - Joves per 
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l’Ocupació dins de la convocatòria de l’any 2016; de conformitat amb la minuta d’annex que s’incorpora 
a l’expedient i s’aprova simultàniament.  
 

SEGON.- Comunicar el present Decret a l’empresa Wordlwide Drops Group, S.L., així 
com 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.” 
 

jjj) Decret núm. 279/17, de 14 de setembre, relatiu a autoritzar a l’Ajuntament de Sant Joan 
Despí la utilització d’espais del Parc de Torreblanca per a la celebració d’una jornada 
social i de sensibilització d’arribada de la Pedalada Popular intermunicipal Baix 
Llobregat dins el marc de la Setmana de la Mobilitat Sostenible. 

 
“Vist el conveni subscrit amb la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona, actual Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), i els Ajuntaments de Sant Joan Despí, Sant 
Just Desvern i Sant Feliu de Llobregat per l’establiment del servei de manteniment i conservació del 
Parc Torreblanca, aprovat per acord del Ple d’aquesta entitat celebrat el 27 de maig de 1998. 
 
  Atès que, d’acord amb el que preveu el pacte vuitè de l’esmentat conveni, correspon al 
Consell Comarcal del Baix Llobregat, com a propietari del Parc, l’atorgament d’autoritzacions per a la 
realització d’actes públics dins el recinte. 
 
  Vist la sol·licitud de l’Ajuntament de Sant Joan Despí com a representant de la 
Comissió organitzadora de la Pedalada Popular intermunicipal Baix Llobregat per la utilització del Parc 
Torreblanca el dia 8 d’octubre de 2017 per a la celebració d’una jornada social i de sensibilització 
d’arribada de la Pedalada Popular intermunicipal Baix Llobregat dins el marc de la Setmana de la 
Mobilitat Sostenible. 

 
Vist l’Ordenança de Preus Públics per a l’ús i ocupació dels diferents espais del Parc 

Torreblanca i la captació d’imatges, publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 129, 
de 30 de maig de 2007. 

 
Vist que per acord del Ple en sessió celebrada el dia 20 de febrer de 2012 es va 

aprovar inicialment l’actualització de l’esmentada Ordenança així com el llistat dels seus preus públics, 
i que es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona CVE-Núm. de registre 
022012008855 del dia 25 d’abril de 2012. 
 

Vist l’informe emès per l’Arquitecte tècnic d’aquesta entitat en data 12 de setembre de 
2017, que s’incorpora a l’expedient. 
 
  Vist que per acord de la Junta de Govern de data 19 de juliol de 2004 es va aprovar 
delegar en la Presidència les autoritzacions per a l’ús del Parc Torreblanca per a actes diversos. 

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

 
RESOLC 
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PRIMER.- Autoritzar a l’Ajuntament de Sant Joan Despí la utilització d’espais del Parc 
de Torreblanca el dia 8 d’octubre de 2017 per a la celebració d’una jornada social i de sensibilització 
d’arribada de la Pedalada Popular intermunicipal Baix Llobregat dins el marc de la Setmana de la 
Mobilitat Sostenible. 

 
Les condicions de l’autorització estan fixades en el document d’autorització que s’adjunta al present 
Decret i s’aprova simultàniament.  
 

SEGON.- Aquesta activitat queda exempta de pagament de preu públic per tractar-se 
d’un acte social i promogut per entitats locals comarcals públiques, tal com indica l’article 5 de 
l’Ordenança de preus públic. 
 

TERCER.- Comunicar el present Decret als Ajuntaments de Sant Joan Despí, Sant 
Just Desvern i Sant Feliu de Llobregat i a l’AMB perquè en tinguin coneixement i als efectes.  

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

Govern que se celebri.” 
 

kkk) Decret núm. 280/17, de 15 de setembre, relatiu a aprovar la liquidació núm. 
2017/0017 a nom de Promociones Hoteleras Parque de Torreblanca, S.L. 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern de 13 de maig de 2013 es va aprovar 

adjudicar a l’empresa Promociones Hosteleras Parque Torreblanca, S.L., amb NIF B-64437957, el 
contracte de gestió de servei públic, en règim de concessió administrativa, del servei de bar del Parc 
Torreblanca. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 258/2017, de 10 d’agost, s’ha revisat, amb 
efectes retroactius, el cànon del contracte de gestió de servei públic, en règim de concessió 
administrativa, del servei de bar del Parc Torreblanca, gestionat per l’empresa Promociones Hosteleras 
Parque Torreblanca, S.L., amb NIF B-64437957, aplicant-li l’increment de l’IPC del període maig2016 – 
maig2017 que ha estat del 1,9%, restant per tant el cànon per al període 01/06/17 – 31/05/18 en 
4.035,22€/any, sense IVA, el que representa un pagament trimestral de 1.008,81€/trimestre sense IVA 
. 
 

Vist el document de liquidació núm. 2017/0017 de data 15 de setembre de 2017. 
 
Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc conferides 
 

HE RESOLT 
 

  PRIMER.- Aprovar la liquidació núm. 2017/0017 de data 15 de setembre de 2017 a 
nom de Promociones Hoteleras Parque de Torreblanca, S.L., amb NIF B-64437957, per import de 
1.220,66€, IVA inclòs, corresponent al cànon trimestral dels mesos de setembre, octubre i novembre 
de 2017 del contracte de gestió de servei públic, en règim de concessió administrativa, del servei de 
bar del Parc Torreblanca, d’acord amb el document de liquidació que s’adjunta a l’expedient i s’aprova 
simultàniament. 
 

SEGON.-  Comunicar la present liquidació a Promociones Hoteleras Parque de 
Torreblanca, S.L., perquè en tingui coneixement i als efectes.” 
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lll) Decret núm. 281/17, de 15 de setembre, relatiu a informar favorablement la modificació 

de la franja horària d’obertura comercial amb motiu de la celebració de la segona 
Shopping Night / Nit del comerç del municipi de Cornellà de Llobregat 

 
“Vist que l’Ajuntament de Corbera de Llobregat ha presentat una sol·licitud de 

modificació de la franja horària d’obertura comercial amb motiu de la celebració de la segona Shopping 
Night / Nit del comerç del municipi, per tal d’ampliar l’horari dels establiments del referit municipi el dia 
30 de setembre de 2017 entre les 22:00h. i les 00:00 hores; i que en compliment del que disposa 
l’article 1.4 de la Llei 3/2014, de 19 de febrer, d’horaris comercials i de mesures per a determinades 
activitats de promoció, i per tal de que l’Ajuntament de Corbera de Llobregat sol·liciti a la Direcció 
General de Comerç de la Generalitat de Catalunya l’autorització de modificació de la franja horària 
establerta a l’apartat 2.a) de l’article 1 de l’esmentada llei, aquest Consell ha d’emetre l’informe sobre 
l’esmentada modificació. 
 

Atès l’article 1.4 de la Llei 3/2014, de 19 de febrer, d’horaris comercials i de mesures 
per a determinades activitats de promoció, que estableix que la Direcció General de Comerç pot 
autoritzar la modificació de la franja horària establerta per la lletra a) de l’apartat 2 per als establiments 
situats en una zona determinada o per a tot un terme municipal, amb la sol·licitud motivada prèvia de 
l’ajuntament, que ha d’aportar delimitació de la zona afectada, si s’escau, i l’informe del Consell 
Comarcal, sempre que la modificació no comporti l’increment del temps setmanal autoritzat d’obertura 
en dies feiners. 
 

Vist que no s’aprecia cap raó que aconselli informar desfavorablement la modificació de 
la franja horària sol·licitada per l’esmentat Ajuntament, segons consta 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. 
 

Atès l’acord de Ple celebrat en data 24 de juliol de 2015 de delegació a la Presidència 
de l’exercici de les competències delegades a la Junta, per raons fonamentades d’urgència, donant 
compte als efectes de ratificació en la següent sessió que se celebri. 

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

 
RESOLC 

 
PRIMER.- Informar favorablement la modificació de la franja horària d’obertura 

comercial amb motiu de la celebració de la segona Shopping Night / Nit del comerç del municipi, per tal 
d’ampliar l’horari dels establiments del referit municipi el dia 30 de setembre de 2017 entre les 22:00h. i 
les 00:00 hores; d’acord al que disposa l’article 1.4 de la Llei 3/2014, de 19 de febrer, d’horaris 
comercials i de mesures per a determinades activitats de promoció. 

  
SEGON.- Comunicar el present Decret a l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, 

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

mmm) Decret 282/17, de 18 de setembre, relatiu a autoritzar a diferents  persones per tal 
de donar-se d’alta com a Gestors d’actes d’Entitats Locals a l’aplicació “Gestión de 
Documentación de EELL para su remisión a la AGE” de la Secretaría de Estado para las 
Administraciones Territoriales del Ministerio de la Presidencia y para las 
Administraciones Territoriales. 

 
“Vist que en data 21 de juliol de 2017, amb Registre d’entrada número 5366, aquesta 

entitat ha rebut escrit de la Delegació del Govern a Catalunya sol·licitant la remissió de totes les actes 
del Ple i de la Junta de Govern, així com els Decrets de Presidència dels anys 2016 i 2017 fins a la 
data, per tal de donar compliment al que disposa l’article 56.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local. 

 
Atès que per tal de poder donar compliment al referit deure legal la Secretaria General 

d’Administració Digital va crear l’aplicació “Gestión de Documentación de EELL para su remisión a la 
AGE” que es troba al Portal d’Entitat Locals de la pàgina web de la Secretaría d’Estat 
d’Administracions Territorials. 

 
Atès el que disposen els articles 140 i 141 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim 

Jurídic del Sector Públic (LRJSP), i l’article 55 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 
del Règim Local (LRBRL), en exercici de les funcions atribuïdes per l’article 73.1 d) 3º de la LRJSP, i 
d’acord amb l’article 65 de la LRBRL. 

 
Atès que per tal de donar-se d’alta com a Gestor d’actes d’Entitats Locals a l’aplicació 

“Gestión de Documentación de EELL para su remisión a la AGE” s’ha d’aportar obligatòriament el 
document d’autorització d’alta. 
 

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

HE RESOLT 
 

PRIMER.- Autoritzar a les persones que es detallen a l’annex que s’incorpora a 
l’expedient i s’aprova simultàniament al present Decret per tal de donar-se d’alta com a Gestors d’actes 
d’Entitats Locals a l’aplicació “Gestión de Documentación de EELL para su remisión a la AGE” de la 
Secretaría de Estado para las Administraciones Territoriales del Ministerio de la Presidencia y para las 
Administraciones Territoriales. 
 

SEGON.- Notificar aquest Decret a la Delegació del Govern a Catalunya, perquè en 
tingui coneixement i als efectes.” 
 

nnn) Decret núm. 283/17, de data 19 de setembre, relatiu a aprovar la sol·licitud de 
subvenció a l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona per a la 
realització del “5è Congrés de les Dones del Baix Llobregat”. 

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

a Sant Boi de Llobregat, espai que va servir per aglutinar i coordinar esforços per tal de fer sentir la veu 
de les dones; i a l’any 2006 es va realitzar el “2on Congrés de les Dones del Baix Llobregat” a Sant 
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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. 

 
Atès que un dels principals resultats d’aquest congrés va ser l’organització del Consell 

de les Dones del Baix Llobregat com a òrgan de participació de les persones de la comarca 
sensibilitzades en aquest àmbit, i que per acord del Ple, en sessió celebrada el 18 de desembre de 
2006, es va aprovar la seva creació i el seu Reglament de funcionament, constituint-se en data 7 de 
març de 2007. 

 
Atès que a l’any 2010 es va celebrar a Viladecans el “3er Congrés de les Dones del 

Baix Llobregat”, on es va dissenyar el “II Pla Transversal de Polítiques de Dones”, que recull les línies 
estratègiques i conclusions derivades d’aquest Congrés.  

 
Vist que a l’any 2014 es va realitzar el “4rt Congrés de les Dones del Baix Llobregat” a 

Gavà i es defineix el “III Pla Transversal de Polítiques de Dones”. 
 

Vist que els progressos que en les darreres dècades s’havien fet per combatre la 
desigualtat de gènere s’estanquen, atès que la crisi i les retallades socials per combatre el dèficit públic 
s’estan acarnissant més amb les dones que amb els homes; segons consta a l’expedient.  
 

Atès que per tal de continuar avançant cap a la igualtat i seguint la línia encetada a la 
comarca a la tardor de 2018 està previst celebrar el “5è Congrés de les Dones del Baix Llobregat”, els 
treballs del qual seran recollits en un document de conclusions que marcarà les línies estratègiques de 
les polítiques d’igualtat home-dona a la comarca per als propers anys, esdevenint la base del nou “Pla 
Transversal de Polítiques de Dones del Baix Llobregat”. 

 
 
Atès que el “5è Congrés de les Dones del Baix Llobregat” serà organitzat pel Consell 

Comarcal del Baix Llobregat i participaran els 30 ajuntaments de la comarca, els sindicats UGT i 
CCOO Baix Llobregat, Pimec, la Federació de Dones del Baix Llobregat, la Diputació de Barcelona, 
l’Institut Català de les Dones i el Consell de les Dones del Baix Llobregat. 
   

Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials d’aquesta entitat en data 19 de setembre de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència i 
que s’incorpora a l’expedient, proposant aprovar la sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona 
per a la realització del “5è Congrés de les Dones del Baix Llobregat” amb caràcter d’urgència. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 151/2015, de 24 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 sol·licitud de subvenció a l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania de la 
Diputació de Barcelona per un import de 44.850,00€ (quaranta-quatre mil vuit-cents cinquanta euros) 
per a la realització del “5è Congrés de les Dones del Baix Llobregat”. 
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SEGON.- Comunicar el present Decret a l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació 

de Barcelona, acompanyant la documentació necessària per a la formalització de la present sol·licitud 
d’ajuts. 
 

TERCER.- Ratificar el present Decret en la propera sessió de la Junta de Govern que 
se celebri.” 
 

ooo) Decret núm. 284/17, de 20 de setembre, relatiu a confirmar l’adjudicació a 
l’empresa Serveis Educació No Formal, S.L.,  del contracte del servei d’atenció 
domiciliària a diferents municipis 

 
“Vist que per Decret de Presidència núm. 204/2017, de 28 de juny, es va adjudicar a 

l’empresa Serveis Educació No Formal, S.L., amb NIF B62752324, el contracte del servei d’atenció 
domiciliària als municipis d’Abrera, Begues, Castellví de Rosanes, Santa Coloma de Cervelló, Cervelló, 
Corbera de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Torrelles de Llobregat i Vallirana, per al període 
2017-2019 i dues possibles pròrrogues d’un any cadascuna. 

 
Atès que en data 13 de juliol de 2017 l’empresa Clece, S.A., anterior adjudicatària del 

servei i segona classificada en la licitació de referència, va anunciar a aquesta entitat la interposició 
d’un recurs especial en matèria de contractació contra l’esmentat Decret d’adjudicació. 

 
Vista la previsió legal que estableix l’article 45 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 

14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, de 
suspensió automàtica de l’adjudicació i l’anunci preceptiu de la interposició del recurs, així com la 
imminència del període estival, es va considerar oportú i administrativament eficaç diferir l’entrada en 
vigor de la referida adjudicació en tant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic aixecava o 
mantenia aquesta suspensió automàtica. 

 
Vist que així es va comunicar a les empreses i atès el que disposa l’article 235 a) del 

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals de Catalunya, es preveia que l’empresa Clece, S.A. continués prestant el servei en tant el 
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic decidís sobre el tràmit d’adjudicació. 

 
Atès que en data 28 d’agost de 2017 Clece, S.A. va informar a aquesta entitat que 

finalment, per una errada administrativa, no havien presentat el recurs especial en matèria de 
contractació i que, en el seu lloc,  presentarien un recurs contenciós-administratiu contra el Decret 
d’adjudicació; el qual fins a la data aquesta entitat no en té constància. 

 
Vist que la presentació d’un recurs contenciós-administratiu a un acord d’adjudicació 

d’un contracte no el suspèn automàticament i que convé procedir a la continuïtat de la tramitació de 
l’expedient de contractació del nou servei, atès que no fer-ho pot suposar un perjudici indegut no 
només per l’empresa adjudicatària sinó indirectament pels usuaris del servei; d’acord amb l’informe 
emès pel Coordinador de Serveis Jurídics i Secretaria d’aquesta entitat en data 20 de setembre de 
2017, que s’adjunta a l’expedient. 
 

Vist que no hi ha previst sessió prèvia de la Junta de Govern i que és necessari, 
segons consta a l’expedient, confirmar l’adjudicació del contracte de referència, es considera 
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convenient aprovar-ho per Decret de Presidència ratificant-lo en la propera sessió de la Junta de 
Govern i del Ple que se celebrin. 
 

Vist que per acord de Ple celebrat en data 24 de juliol de 2015, 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, llevat en cas d’urgència que es por fer per Decret de 
Presidència donant compte als efectes de ratificació en la següent sessió que se celebri. 
 

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

HE RESOLT 
 
PRIMER.- Confirmar l’adjudicació a l’empresa Serveis Educació No Formal, S.L., amb 

NIF B62752324, del contracte del servei d’atenció domiciliària als municipis d’Abrera, Begues, Castellví 
de Rosanes, Santa Coloma de Cervelló, Cervelló, Corbera de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, 
Torrelles de Llobregat i Vallirana, per al període 2017-2019 i dues possibles pròrrogues d’un any 
cadascuna, aprovada per Decret de Presidència núm. 204/2017, de 28 de juny, amb efectes del dia 9 
d’octubre de 2017. 
 

SEGON.- Comunicar el present Decret a les empreses participants en la licitació, 
perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 

TERCER.- Donar compte del present Decret a la Junta de Govern i al Ple per a la 
seva ratificació.” 
 

ppp) Decret núm. 285/17, de 20 de setembre, relatiu a aprovar la modificació del 
contracte de servei subscrit amb l’empresa R.J. Autocares, S.L. per a la prestació de 
diversos serveis de transport adaptat fix per a persones amb mobilitat reduïda 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern del Patronat Comarcal de Serveis a la 

Persona del Baix Llobregat de data 22 de juliol de 2013, es va aprovar l’inici de l’expedient 
d’adjudicació per procediment obert no harmonitzat i tramitació ordinària, per a l’adjudicació del 
contracte de diversos serveis de transport adaptat fix per a persones amb mobilitat reduïda de la 
comarca del Baix Llobregat per anar a diferents centres del Baix Llobregat i del Barcelonès, lots núms. 
1, 2, 3 i 4, així com el Plec de clàusules econòmiques i administratives particulars i el Plec de 
prescripcions tècniques, reguladors d’aquest contracte. 
 

Vist que el Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat per Decret 
de Presidència núm. 30/2013, de 23 de desembre, va aprovar l’adjudicació dels lots núms. 1 i 3 del 
referit contracte a l’empresa R.J. AUTOCARES, S.L. 
 

Vist que el Ple del Consell Comarcal del Baix Llobregat, en sessió celebrada el dia 15 
de febrer de 2016, va aprovar la dissolució de l’organisme autònom Patronat Comarcal de Serveis a la 
Persona del Baix Llobregat amb efectes del dia 1 de maig de 2016. 
 

Vist que en el decurs de la vigència del contracte de referència i en relació a la ruta 
3.10 del lot núm. 3, l’Ajuntament de Gavà ha realitzat petició de servei per a portar a una persona al 
Taller Ocupacional Ariadna del municipi de Barcelona, tots els dies de la setmana. 
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Atès que l’empresa que opera per la zona, R.J. Autocares, S.L., ha presentat 

pressupost per portar a aquesta usuària del municipi de Gavà, allargant la ruta 1.03 del Lot núm. 1, el 
que suposa ampliar el temps de l’esmentada ruta. 
 

Atès la clàusula 35 del Plec de clàusules administratives particulars i econòmiques, 
regulador d’aquest contracte, que estableix la possibilitat de modificar el contracte, que és el cas 
segons consta en l’informe emès per la Coordinadora del Servei de Transport Adaptat d’aquesta entitat 
en data 20 de setembre de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència i que s’incorpora a 
l’expedient. 

 
Atès el que s’estableix a l’article 219 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 

novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i atesa la 
necessitat d’aquesta sol·licitud, segons consta en l’expedient, s’ha considerat convenient modificar el 
contracte amb l’empresa R.J. Autocares, S.L., de diversos serveis de transport adaptat fix per a 
persones amb mobilitat reduïda de la Comarca del Baix Llobregat per anar a diferents centres del Baix 
Llobregat i del Barcelonès, en el sentit d’incorporar la petició de l’Ajuntament de Gavà. 
 

Atès que no hi ha previst sessió de la Junta de Govern i que és necessari, segons 
consta en l’expedient, aprovar la modificació del referit contracte, 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. 151/2015, de 24 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 
 

HE RESOLT 
  

PRIMER.- Aprovar la modificació del contracte de servei subscrit amb l’empresa R.J. 
Autocares, S.L. per a la prestació de diversos serveis de transport adaptat fix per a persones amb 
mobilitat reduïda de la Comarca del Baix Llobregat per anar a diferents centres del Baix Llobregat i del 
Barcelonès (Lots núm. 1 i 3), en el sentit d’ampliar el temps de la ruta 1.03 del Lot núm. 1, des del dia 
26 de setembre de 2017 i fins al dia 31 de gener de 2018 (un màxim de 78€ de servei), amb una cost 
de l’allargament total diari de tres euros amb quinze cèntims d’euro (3,15€), sent el cost del servei dia, 
IVA exempt, de 2,50€ i el cost de l’acompanyant dia de 0,65 cèntims d’euro, representant el cost 
d’allargar la ruta un import màxim, IVA exempt, de cent vuitanta-nou euros (189,00€) per l’exercici 
2017 i cinquanta-sis euros amb setanta cèntims d’euro (56,70€) per l’exercici 2018. 
 

SEGON.- La present despesa per aquesta modificació anirà a càrrec de la partida 
pressupostària 231.22300 del pressupost d’aquesta entitat dels anys 2017 i 2018. 
 

TERCER. Comunicar el present Decret a l’empresa R.J. Autocares, S.L., perquè en 
tingui coneixement i als efectes, així com publicar-ho en el perfil del contractant d’aquesta entitat. 
 

QUART.- Ratificar el present Decret en la propera sessió de la Junta de Govern que 
se celebri.” 
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qqq) Decret núm. 286/17, de 20 de setembre, relatiu a aprovar provisionalment la llista de 
persones aspirants admeses i excloses com a Tècnic/a Superior de l’Àrea de Desenvolupament 
Estratègic – Departament d’Anàlisi i Prospectiva. 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern de 24 de juliol de 2017, entre d’altres, es va 

aprovar l’inici del procés de selecció i les bases que han de regir la convocatòria per a la selecció 
laboral temporal d’una plaça vacant de la plantilla del personal laboral d’aquest Consell Comarcal del 
Baix Llobregat, corresponent al Grup A, subgrup A1, i adscrita al lloc de treball de la RLLT d’aquesta 
entitat, com a Tècnic/a Superior de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic – Departament d’Anàlisi i 
Prospectiva. 
 

Vist que d’acord a la base quarta, finalitzat el termini de presentació d’instàncies, el 
President dictarà resolució en el termini màxim d’un mes, en què declararà aprovada la llista 
provisional de persones admeses i excloses, que serà publicada la DOGC i a la intranet corporativa, 
determinant també el lloc, la data i l’hora del començament de les proves i l’ordre d’actuació de les 
persones aspirants, si s’escau. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals d’aquesta entitat en data 
20 de setembre de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència, i que s’adjunta a l’expedient. 
 

Vist l’informe de la Secretaria general núm. 7/2016, de 15 de desembre, relatiu al 
procediment i requisits de contractació de personal. 
 

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

HE RESOLT 
  

PRIMER.-  Aprovar provisionalment la llista de persones aspirants admeses i excloses 
següents: 
 
Aspirants admesos/es: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aspirants exclosos/ses: No hi ha cap aspirant exclòs. 
 

SEGON.- Convocar a les persones aspirants del procés de selecció de referència pel 
començament de les proves selectives el dia 27 d’octubre de 2017 a les 12.00 h., a la seu del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat, Ctra. Nacional s/n, Parc de Torreblanca, Sant Feliu de Llobregat. 
 

Núm. d’identificació 
(Darreres 3 xifres i lletra del NIF) 

...722 A 

...281 R 

...298 Y 

...522 A 

...653 G 
...754 T 
...700 W 
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TERCER.- Indicar que la persona aspirant del procés relacionada a continuació haurà 
de realitzar la prova de coneixement de la llengua catalana, nivell C de suficiència, antic nivell C, al no 
haver acreditat formalment aquest requisit en seguiment de la Ley 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas i de l’Ordre VCP/491/2009, de 
12 de novembre, per al qual es refonen i actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als 
certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística, i altres disposicions 
relacionades: 

 
 

 
 
 
Restarà exempta de realitzar la prova de coneixement de llengua catalana, si aquesta persona 
presenta al departament de RRHH d’aquest Consell Comarcal, el corresponent certificat de nivell exigit 
amb anterioritat a la convocatòria d’aquesta prova. 
 
La prova de nivell de suficiència s’estableix el dia 30 d’octubre de 2017 a les 09.00 h. a la Seu de 
Consell Comarcal del Baix Llobregat, Ctra. Nacional s/n, Parc de Torreblanca, Sant Feliu de Llobregat. 
 

QUART.- Les reclamacions contra aquesta resolució es poden interposar de 
conformitat amb el que preveu l’article 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, en el termini de 10 dies, 
a partir de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
     

CINQUÈ.- Aquesta llista s’elevarà com a definitiva, sense necessitat d’una nova 
publicació, si en el termini que s’exposa en l’apartat quart d’aquesta resolució, no s’ha presentat cap 
al·legació. 
 

SISÈ.- Sol·licitar a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya la designació dels 
membres del Tribunal corresponents. 
 

SETÈ.- Publicar aquest Decret al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a la 
intranet corporativa, i comunicar-ho a tots els membres del Tribunal així com a la representació del 
personal laboral del Consell Comarcal del Baix Llobregat.” 
 

rrr) Decret núm. 287/17, de 22 de setembre, relatiu a aprovar la suspensió temporal de la 
licitació per a l’adjudicació,  del contracte d’obres del projecte Projecte d’instal·lacions 
de l’edifici NÚM. 4 – Històric de Torreblanca, Fase 1. 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern de data 24 de juliol de 2017 es va aprovar 

l’inici de l’expedient per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert no harmonitzat, del contracte 
d’obres del projecte Projecte d’instal·lacions de l’edifici NÚM. 4 – Històric de Torreblanca, Fase 1; així 
com el Plec de clàusules administratives particulars, i el Plec de prescripcions tècniques particulars, 
reguladors d’aquest contracte. 

 
Atès que en data 20 de setembre de 2017 s’ha publicat l’anunci de la convocatòria de 

la referida licitació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (CVE-Núm. de registre: 
022017017669), finalitzant el termini de presentació d’ofertes el dia 16 d’octubre d’enguany. 

 
Atès que han aparegut causes sobrevingudes que aconsellen diferir la licitació 

temporalment la licitació de referència, d’acord amb l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics 

Núm. d’identificació 
(Darreres 3 xifres i lletra del NIF) 

...700 W 
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d’aquesta entitat en data 25 de setembre de 2017, amb la conformitat de la Tècnica de Serveis Jurídics 
i diligència de proposta de la Gerència, que s’incorpora a l’expedient. 
 

Vist que no hi ha previst sessió prèvia de la Junta de Govern i que és necessari, 
segons consta a l’expedient, suspendre temporalment la licitació 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. 151/2015, de 24 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 
 

HE RESOLT 
 
PRIMER.- Aprovar la suspensió temporal de la licitació per a l’adjudicació, mitjançant 

procediment obert no harmonitzat, del contracte d’obres del projecte Projecte d’instal·lacions de l’edifici 
NÚM. 4 – Històric de Torreblanca, Fase 1, així com aprovar la suspensió del termini per a la 
presentació de proposicions, que finalitza el dia 16 d’octubre de 2017. 

 
SEGON.- Publicar el corresponent anunci al BOPB, i al perfil de contractant d’aquesta 

entitat. 
 

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

 
sss) Decret núm. 288/17, de 26 de setembre, relatiu a aprovar l’assignació del 

personal d’aquest Consell Comarcal que ha realitzat treballs relatius a la gestió del 
servei de transport i menjador escolar durant el curs 2016-2017 

 
“Vist el conveni de col·laboració subscrit en data 1 de juliol de 2016 amb el 

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per a la delegació de competències quant 
a la gestió del servei de transport i menjador escolar i altres prestacions en matèria d’educació. 
 

Atès que, d’acord amb el referit conveni, la justificació econòmica es realitzarà 
mitjançant un model normalitzat en el que constarà una relació classificada de despeses i, si s’escau, 
es certificaran altres ingressos que es destinin a la mateixa finalitat i la procedència dels mateixos, així 
com els indicadors que s’hagin fet servir per determinar l’import corresponent a les despeses de gestió, 
no més tard del mes de setembre. 
 

Vist que la clàusula sisena de l’esmentat conveni que estableix un model consistent en 
una assignació fixa en funció del volum global de les actuacions del Consell Comarcal i una assignació 
que es calcularà a partir de diferents variables. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials d’aquesta entitat en data 20 de setembre de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència i 
que s’incorpora a l’expedient. 
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Vist que no hi ha previst sessió prèvia de la Junta de Govern i que és necessari, 
segons consta en l’expedient, aprovar l’esmentada imputació de costos de personal amb caràcter 
d’urgència per tal de presentar la certificació econòmica abans del dia 30 de setembre d’enguany, 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. 151/2015, de 24 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 
 

HE RESOLT 
 
PRIMER.-   Aprovar l’assignació del personal d’aquest Consell Comarcal que ha 

realitzat treballs relatius a la gestió del servei de transport i menjador escolar durant el curs 2016-2017, 
en els percentatges que s’indiquen a continuació i d’acord amb el que s’especifica: 
 
Nom i cognoms DNI Període  % 
Cristina Rizzo 37273549W de set. 2016 a agost 2017 35% 
David Lòpez Garcia 46681162V de set. a des 2016 20% 
Eva González Domínguez 77629753S de set. 2016 a agost 2017 40% 
Eva Ramirez Herrador 46679253V de set. 2016 a agost 2017 55% 
Jorge Martinez Escudero 38450482W de set. 2016 a agost 2017 80% 
Josep Joan Sancho 40920017G de set. 2016 a agost 2017 30% 
Lluis González 35066893N de set. 2016 a agost 2017 25% 
M. Amor Rodriguez 46655556X de set. a des 2016 65% 
M. Amor Rodriguez 46655556X de gener a agost 2017 60% 
Montserrat Ruiz 38104350C de set. 2016 a agost 2017 35% 
Olga Martinez 73383918A de set. 2016 a agost 2017 100% 
Rosa Mª Perez Martinez 38554040Z de set. 2016 a agost 2017 25% 
Sandra Sánchez Arranz 46144439E de set. 2016 a agost 2017 40% 
Susana Benedicto Giró 38435425X de set. a des 2016 40% 
Susana Benedicto Giró 38435425X de gener a agost 2017 65% 
Zaida de la Hera Justicia 47834907J de set. a des 2016 25% 

 
SEGON.- Comunicar el present Decret als Serveis Territorials del Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, pel seu coneixement i als efectes de procedir a la 
corresponent justificació econòmica.” 
 

TERCER.- Ratificar el present Decret en la propera sessió de la Junta de Govern que 
se celebri.”   
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ttt) Decret núm. 289/17, de 26 de setembre, relatiu a aprovar la subscripció amb l’empresa 
Cijex Supermercat J. Romero, S.L. d’un conveni de col·laboració en el marc del 
programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya - Joves per 
l’Ocupació dins de la convocatòria de l’any 2016 

 
“Vista la Resolució TSF/1912/2016, d’1 d’agost, publicada al DOGC núm. 7177 de 4 

d’agost de 2016, per la qual s’obre la convocatòria pe a l’any 2016 i la convocatòria anticipada per a 
l’any 2017 per a la concessió de subvencions destinades al Programa d'Experiència Professional per a 
l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’Ocupació”. 
 

Vist que el programa “Joves per a l’ocupació 2016” és un programa 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. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 204/2016, de 29 de setembre, es va aprovar 
la sol·licitud de la referida subvenció al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya; i que per Decret de 
Presidència núm. 265/2016, de 9 de desembre, entre d’altres, es va acceptar la referida subvenció.  
 

Vist que la data d’inici del referit programa va ser el dia 19 de desembre de 2016 i la 
data de finalització prevista serà el dia 31 de març de 2018. 
 

Atès que un cop els alumnes finalitzen els diferents cursos de formació, les tècniques 
tutores del programa realitzen tasques de visites a empreses per a la captació d’ofertes de feina per a 
oferir a les persones joves participants com a candidats a cobrir les necessitats d’aquestes empreses; i 
en el cas de trobar una empresa interessada en contractar a una persona jove participant del 
programa, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya subvencionarà els contractes de treball subscrits 
amb les persones joves participants amb una quantia equivalent al salari mínim interprofessional per 
jornada completa o la part proporcional en funció de la jornada parcial prevista, pels mesos de durada 
del contracte i amb un màxim de 6 mesos. 
 

Atès que l’empresa Cijex Supermercat J. Romero, S.L. està interessada en contractar 
laboralment a una persona jove participant del referit programa, que ha participat en el curs de 
formació de l’especialitat de “Auxiliar/dependenta de comerç”. 
 

Vist que, segons el que s’estableix a la base 13 de l’annex 1 de l’Ordre EMO/251/2014 
i a la Guia de prescripcions tècniques per al desenvolupament de l’esmentat programa, l’empresa que 
contracti la persona jove i l’entitat local gestora del programa signaran un conveni de col·laboració. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 26 de setembre de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència i que 
s’incorpora a l’expedient, proposant la subscripció del referit conveni amb caràcter d’urgència atès que 
l’empresa necessita incorporar a la persona a contractar el dia 30 de setembre d’enguany. 

 
Vist que no hi ha sessió prèvia de la Junta de Govern i que és necessari aprovar el 

referit conveni, segons consta en l’expedient, es considera convenient aprovar-ho per Decret de 
Presidència ratificant-lo en la propera sessió de la Junta de Govern i del Ple que se celebrin. 
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Vist que per Decret de Presidència núm. 151/2015, de 24 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 
 

HE RESOLT 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció amb l’empresa Cijex Supermercat J. Romero, S.L. 
d’un conveni de col·laboració i el seu annex per a l’adquisició d’experiència professional en empreses, 
en el marc del programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya - Joves per 
l’Ocupació dins de la convocatòria de l’any 2016; de conformitat amb la minuta de conveni i d’annex 
que s’incorporen a l’expedient i s’aproven simultàniament.  
 

SEGON.- Comunicar el present Decret a l’empresa Cijex Supermercat J. Romero, 
S.L., així com 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.” 
 

uuu) Decret núm. 291/17, de 28 de setembre, relatiu a aprovar el pagament a l’empresa 
Catering Solidari, S.L., per una contractació en el marc del projecte «Promoure 
l'ocupació a la indústria local del Baix Llobregat- 2ª fase. 

 
“Vist que en data 24 de març de 2016 la Diputació de Barcelona va publicar al BOPB 

un anunci sobre la convocatòria 2016-2017 per a l'atorgament de subvencions en règim de 
concurrència competitiva per promoure l'ocupació a la indústria local, sent l’objecte finançar projectes 
locals de millora de l’ocupabilitat i d’inserció de persones que tenen especials dificultats d’inserció, 
preferentment joves, majors de 45 anys i aturats de llarga durada, en sectors d’activitat econòmica 
industrial fortament consolidats al territori i/o amb perspectives de creixement. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 69/2016, de 26 d’abril, es va aprovar la 
sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per a la realització del projecte “Promoure 
l’ocupació a la indústria local al Baix Llobregat – 2a. Fase”, dins la referida convocatòria de 
subvencions; i que per Decret de Presidència núm. 162/2016, de a 28 de juliol, es va acceptar la 
referida subvenció. 
 

Vist que en la fase 3 l’esmentat projecte contempla subvencionar a empreses que 
contractin a alguna de les persones participants en el projecte  i que per acord de la Junta de Govern 
de data 26 de setembre de 2016 es van aprovar  les bases de la convocatòria de les subvencions a 
empreses, entitats sense ànim de lucre i persones autònomes ubicades en la comarca del Baix 
Llobregat per a la contractació de persones participants en el projecte “Promoure l’ocupació a la 
indústria local del Baix Llobregat – 2a. Fase”, així com les “Bases reguladores per a la sol·licitud i 
l’atorgament de subvencions a empreses, entitats sense ànim de lucre i persones autònomes ubicades 
en la comarca del Baix Llobregat, que realitzin contractació en el marc del referit projecte que han de 
regir-la, que han estat publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 14 d’octubre 
de 2016. 
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Vist que per acord de la Junta de Govern de 24 de juliol de 2017 es va aprovar la 
sol·licitud a la Diputació de Barcelona de la pròrroga del període d’execució del projecte de referència 
fins al dia 30 de setembre de 2017, i que l’esmentada pròrroga també afecta al període subvencionable 
que fixaven les referides bases.  
 

Vist que, d’acord a les referides bases i convocatòria d’ajuts, l’empresa Catering 
Solidari, S.L. ha presentat una sol·licitud de subvenció per import de 4.038,99€ per dos contractes 
laborals de 6 mesos de durada i al 100% de la jornada laboral, amb inici el dia 18 d’abril de 2017 un 
contracte i el dia 17 de maig de 2017 l’altre contracte.  
 

Atès que la referida empresa compleix els criteris fixats a les mencionades bases, 
segons consta a l’expedient. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 28 de setembre de 2017, amb el v-i-p de l’Interventor i amb diligència de 
proposta de la Gerència i que s’adjunta a l’expedient. 
 

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

HE RESOLT 
 

PRIMER.- Aprovar el pagament a l’empresa Catering Solidari, S.L., de l’import total de 
4.038,99€ (2.212,78€ per una contractació i 1.826,21€ per l’altra contractació) en concepte d’incentiu a 
la contractació, , d’acord al que fixen les “Bases reguladores per a la sol·licitud i l’atorgament de 
subvencions a empreses, entitats sense ànim de lucre i persones autònomes ubicades en la comarca 
del Baix Llobregat, que realitzin contractació en el marc del projecte «Promoure l'ocupació a la 
indústria local del Baix Llobregat- 2ª fase”; un cop la referida empresa presenti la justificació de les 
contractacions de referència. 
 

SEGON.- Notificar aquest Decret a la Diputació de Barcelona i als ajuntaments 
participants en el referit projecte, així com a l’empresa Catering Solidari, S.L., perquè en tinguin 
coneixement i als efectes.” 

 
vvv) Decret núm. 292/17, de 28 de setembre, relatiu a aprovar la subscripció amb 

l’empresa Hiperauto Catalunya, S.L. d’un conveni de col·laboració en el marc del 
programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya - Joves per 
l’Ocupació dins de la convocatòria de l’any 2016. 

 
“Vista la Resolució TSF/1912/2016, d’1 d’agost, publicada al DOGC núm. 7177 de 4 

d’agost de 2016, per la qual s’obre la convocatòria pe a l’any 2016 i la convocatòria anticipada per a 
l’any 2017 per a la concessió de subvencions destinades al Programa d'Experiència Professional per a 
l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’Ocupació”. 
 

Vist que el programa “Joves per a l’ocupació 2016” és un programa 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. 
 



128 - 160 
 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 204/2016, de 29 de setembre, es va aprovar 
la sol·licitud de la referida subvenció al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya; i que per Decret de 
Presidència núm. 265/2016, de 9 de desembre, entre d’altres, es va acceptar la referida subvenció.  
 

Vist que la data d’inici del referit programa va ser el dia 19 de desembre de 2016 i la 
data de finalització prevista serà el dia 31 de març de 2018. 
 

Atès que un cop els alumnes finalitzen els diferents cursos de formació, les tècniques 
tutores del programa realitzen tasques de visites a empreses per a la captació d’ofertes de feina per a 
oferir a les persones joves participants com a candidats a cobrir les necessitats d’aquestes empreses; i 
en el cas de trobar una empresa interessada en contractar a una persona jove participant del 
programa, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya subvencionarà els contractes de treball subscrits 
amb les persones joves participants amb una quantia equivalent al salari mínim interprofessional per 
jornada completa o la part proporcional en funció de la jornada parcial prevista, pels mesos de durada 
del contracte i amb un màxim de 6 mesos. 
 

Atès que l’empresa Hiperauto Catalunya, S.L. està interessada en contractar 
laboralment a una persona jove participant del referit programa, que ha participat en el curs de 
formació de l’especialitat de “Protecció i preparació de superfícies de vehicles” i que anteriorment havia 
realitzat les pràctiques no laborals en aquesta empresa. 
 

Vist que, segons el que s’estableix a la base 13 de l’annex 1 de l’Ordre EMO/251/2014 
i a la Guia de prescripcions tècniques per al desenvolupament de l’esmentat programa, l’empresa que 
contracti la persona jove i l’entitat local gestora del programa signaran un conveni de col·laboració. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 28 de setembre de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència i que 
s’incorpora a l’expedient, proposant la subscripció del referit conveni amb caràcter d’urgència atès que 
l’empresa necessita incorporar a la persona a contractar el dia 1 d’octubre d’enguany. 

 
Vist que no hi ha sessió prèvia de la Junta de Govern i que és necessari aprovar el 

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

Vist que per Decret de Presidència núm. 151/2015, de 24 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 
 

HE RESOLT 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció amb l’empresa Hiperauto Catalunya, S.L. d’un 
conveni de col·laboració i el seu annex per a l’adquisició d’experiència professional en empreses, en el 
marc del programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya - Joves per 
l’Ocupació dins de la convocatòria de l’any 2016; de conformitat amb la minuta de conveni i d’annex 
que s’incorporen a l’expedient i s’aproven simultàniament.  
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SEGON.- Comunicar el present Decret a l’empresa Hiperauto Catalunya, S.L., així 
com 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.” 
 

www) Decret núm. 293/17, de 29 de setembre, relatiu a incoar expedient administratiu a 
l’empresa La Hispano Igualadina, S.L. per analitzar les incidències comunicades pels 
centres escolars i ajuntaments en relació al servei de transport escolar del curs escolar 
2017-2018 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern de 20 de març de 2017 es va aprovar l’inici 

d’expedient per a l’adjudicació mitjançant procediment obert harmonitzat del contracte de servei de 
transport escolar obligatori i no obligatori  a centres docents d’ensenyament de la comarca del Baix 
Llobregat per als cursos escolar 2017-2018 i 2018-2019 i dues possibles pròrrogues 2019-2020 i 2020-
2021; i que per Decret de Presidència núm. 254/2017, de 28 de juliol, es va aprovar l’adjudicació de 
l’esmentat contracte, entre d’altres, a l’empresa La Hispano Igualadina, S.L. per a les rutes compreses 
en els lots núm. 2, 3, 5, 8, 10 i 12. 
 

Atès les incidències que han estat comunicades pels centres escolars i ajuntaments 
en relació al servei de transport escolar del curs escolar 2017-2018 que presta l’empresa La Hispano 
Igualadina, S.L., que consten detallades al plec de càrrecs que s’incorpora a l’expedient; i que podrien 
ser constitutives de faltes d’acord amb el que disposen el Plec de Clàusules Administratives Particular i 
el Plec de Prescripcions Tècniques reguladors del contracte de referència. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials d’aquesta entitat en data 29 de setembre de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència i 
que s’incorpora a l’expedient, proposant l’obertura d’un expedient sancionador a l’empresa La Hispano 
Igualadina, S.L. per tal de requerir la documentació i informació necessària al respecte. 
 

Vistes les prerrogatives de l’Administració Pública, de conformitat amb la normativa de 
contractació administrativa que resulta d’aplicació i el Plec de Clàusules Econòmiques i Administratives 
Particulars regulador d’aquest contracte. 
 

Vist l’article 212 i següents del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i les clàusules 29, 30, 33, 40 i 41 
del Plec de Clàusules Econòmiques i Administratives Particulars regulador d’aquest contracte.  

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

conferides 
 

HE RESOLT 
 

PRIMER.- Incoar expedient administratiu a l’empresa La Hispano Igualadina, S.L. per 
analitzar les incidències comunicades pels centres escolars i ajuntaments en relació al servei de 
transport escolar del curs escolar 2017-2018 i que es detallen a continuació; i, si s’escau, determinar la 
responsabilitat de l’esmentada empresa i aprovar amb posterioritat les corresponents sancions 
previstes al Plec de Clàusules, en el grau que es determini segons el resultat de l’expedient: 
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- Prestar el servei de la ruta 122 - Esparreguera (Escoles Roques Blaves, Montserrat Colomer, 
Taquígraf Garriga i Pau Vila) amb un vidre trencat amb alumnes dins del vehicle, havent-hi vidres 
també dins de l’autocar. 
- La ruta 115 - Corbera de Llobregat va realitzar el servei amb un autocar amb menys capacitat del que 
estava contractat, el que va provocar que diferents alumnes van haver d’esperar en la parada 
l’arribada d’un altre autocar, la qual cosa va provocar un retard en el servei. 
- La ruta NO123 i 117 presenten retards diaris. 
- La ruta 321 del Centre d’Educació Especial es deixa baixar sola en la parada a una alumna P.G. 
menor discapacitada sense autorització. 

 
SEGON.- Nomenar instructora de l’expedient a la tècnica Coordinadora del 

Departament d’Ensenyament d’aquesta entitat, qui haurà d’emetre informe-proposta de resolució de 
l’expedient en un termini de trenta dies. 
 

TERCER.- Atorgar, dins el corresponent expedient, tràmit d’audiència a l’empresa La 
Hispano Igualadina, S.L. per tal que, en un termini màxim de deu dies hàbils a partir de la notificació 
del plec de càrrecs per part de la instructora, presenti les al·legacions al mateix que cregui 
convenients.” 

 
xxx) Decret núm. 294/17, de  29 de setembre, relatiu a aprovar la contractació laboral 

temporal d’una prospectora adscrita al Servei de Control de Mosquits. 
 

“Vist que per Decret de Presidència núm. 238/2017, de 24 de juliol, entre d’altres, es 
va aprovar l’inici del procés de selecció i les bases que han de regir la convocatòria per cobrir la vacant 
per situació d’excedència amb reserva de lloc de treball, autoritzada per aquesta entitat, de la 
treballadora de la plantilla laboral Sra. Eva Herreros Moya amb DNI 38.113.983-Q, des del dia 18 de 
setembre d’enguany i fins la data màxima autoritzada del dia 17 de setembre de 2019, per a la selecció 
laboral temporal, a jornada completa, modalitat interina per substitució en el període d’excedència amb 
dret a reserva del lloc de la titular Sra. Herreros, corresponent al grup C, subgrup C1, lloc de treball de 
prospector/a, adscrit/a al Servei de Control de Mosquits del Consell Comarcal del Baix Llobregat. 

 
Vist que per Decret de Presidència núm. 271/2017, de 7 de setembre, entre d’altres, es 

va aprovar provisionalment la llista de persones aspirants admeses i excloses del referit procés de 
selecció. 

 
Atès que l’article 19, Dos de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals 

de l’Estat per a l’any 2017, estableix que no es podrà procedir a la contractació de personal temporal, 
així com al nomenament de personal estatutari temporal i de funcionaris interins, excepte en casos 
excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inaplaçables, situació en la que es troba emmarcada 
aquesta contractació; segons consta a l’expedient. 

 
Atès que, un cop efectuat el corresponent procés de selecció els dies 13, 14 i 18 de 

setembre d’enguany van resultar seleccionada la Sra. Gisela Chebabi Abramides atesa la seva 
puntuació final i disponibilitat; d’acord amb les actes del tribunal qualificador de l’esmentada 
convocatòria amb la persona seleccionada i les reserves exclusives per a cobrir aquest lloc de treball si 
es produís alguna vacant al llarg de la situació d’excedència de la Sra. Herreros, que s’adjunten. 
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Vist l’informe emés per la Coordinadora de Serveis Centrals d’aquesta entitat en data 
28 de setembre de 2017, amb la conformitat de l’Interventor general i amb diligència de proposta de la 
Gerència; que s’adjunta a l’expedient. 
 

Vist l’informe de la Secretaria general núm. 7/2016, de 15 de desembre, relatiu al 
procediment i requisits de contractació de personal. 
 

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

HE RESOLT 
  

PRIMER.- Aprovar la contractació laboral temporal, a jornada completa, mitjançant 
contracte d’interinatge, de la Sra. Gisela Chebabi Abramides, amb DNI 54.327.640-F, com a 
prospectora adscrita al Servei de Control de Mosquits d’aquest Consell Comarcal, per a la substitució 
de la treballadora laboral de la plantilla d’aquesta entitat en situació d’excedència Sra. Eva Herreros 
Moya, amb DNI 38.113.983-Q, amb data d’inici del dia 3 d’octubre de 2017 i fins la durada màxima 
actualment autoritzada de la situació d’excedència del dia 17 de setembre de 2019; i amb un salari brut 
mensual de 1.714,55€ per catorze mensualitats. 
 

SEGON.- Donar d’alta a l’esmentada treballadora en el Règim General de la Seguretat 
Social amb el mateix efecte que el contracte, inscrivint aquest a l’Oficina de Treball corresponent. 
 

TERCER.- Comunicar el present Decret a l’esmentada treballadora, perquè en tingui 
coneixement i als efectes. 

 
QUART.- Informar d’aquest Decret a la representació del personal laboral d’aquest 

Consell Comarcal.” 
 
 
7. Donar compte dels següents acords de la Junta de Govern: 
 
Sessió del 24 de juliol 
 

a) Aprovar sengles 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 
Joves per a l’Ocupació 2016. 

 
“Vista la Resolució TSF/1912/2016, d’1 d’agost, publicada al DOGC núm. 7177 de 4 

d’agost de 2016, per la qual s’obre la convocatòria pe a l’any 2016 i la convocatòria anticipada per a 
l’any 2017 per a la concessió de subvencions destinades al Programa d'Experiència Professional per a 
l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’Ocupació”. 
 

Vist que el programa “Joves per a l’ocupació 2016” és un programa 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. 
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Vist que per Decret de Presidència núm. 204/2016, de 29 de setembre, es va aprovar 
la sol·licitud de la referida subvenció al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya; i que per Decret de 
Presidència núm. 265/2016, de 9 de desembre, entre d’altres, es va acceptar la referida subvenció.  
 

Vist que la data d’inici del referit programa va ser el dia 19 de desembre de 2016 i la 
data de finalització prevista serà el dia 31 de març de 2018. 
 

Atès que un cop els alumnes finalitzen els diferents cursos de formació, i d’acord amb 
el que disposa la normativa del programa, hi ha la possibilitat de realitzar pràctiques no laborals en 
empreses. 

 
Atès que les empreses Ambientalia World, S.L., Hiperauto Catalunya, S.L., Ciabbatta 

Artesans del Pa, S.L. i Moix Serveis i Obres, S.L., i els empresaris individuals Sr. Ángel Martín Llaveria 
Amat i Sra. Josefa López Viñas, estan interessats en acollir a persones joves en pràctiques no 
laborals.  
 

Vist que, segons el que s’estableix a la base 10.4 de l’Ordre EMO/251/2014 i a la Guia 
de prescripcions tècniques per al desenvolupament de l’esmentat programa, s’ha de subscriure un 
conveni de col·laboració entre l’empresa que acull a les persones joves per a la realització de 
pràctiques no laborals, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat. 
 

Vist que per acord de la Junta de Govern de data 26 de juny de 2017 i per Decret de 
Presidència núm. 190/2017, de 15 de juny, es va aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració 
amb el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i amb l’empresa Eurogreens 2001, S.L., i amb l’empresa 
Ara Vinc, S.L., respectivament, per a la realització de pràctiques no laborals en empreses, en el marc 
del programa de referència, el primer en relació a la jove Nina Reynoso Pages i el segon amb el jove 
Pol Castro Agudo, els quals han manifestat que no volen realitzar les referides pràctiques, no 
incorporant-se a les empreses en la data d’inici de les mateixes; segons consta a l’expedient. 
 

Vist els informes emesos pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 5, 11, 18, 20 i 24 de juliol de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència 
i que s’incorporen a l’expedient. 
 

Vist que per acord de Ple celebrat en data 24 de juliol de 2015, 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 el Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya i amb l’empresa Ambientalia World, S.L., per a la realització de 
pràctiques no laborals en empreses, en el marc del programa d'experiència professional per a 
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l'ocupació juvenil a Catalunya - Joves per l’Ocupació dins de la convocatòria de l’any 2016; de 
conformitat amb la minuta de convenis que s’incorporen a l’expedient i s’aproven simultàniament.  

 
SEGON.- Aprovar la subscripció de sengles convenis de col·laboració amb el Servei 

Públic d’Ocupació de Catalunya i amb l’empresa Hiperauto Catalunya, S.L., per a la realització de 
pràctiques no laborals en empreses, en el marc del programa d'experiència professional per a 
l'ocupació juvenil a Catalunya - Joves per l’Ocupació dins de la convocatòria de l’any 2016; de 
conformitat amb la minuta de convenis que s’incorporen a l’expedient i s’aproven simultàniament.  

 
TERCER.- Aprovar la subscripció de sengles convenis de col·laboració amb el Servei 

Públic d’Ocupació de Catalunya i amb l’empresa Ciabbatta Artesans del Pa, S.L., per a la realització de 
pràctiques no laborals en empreses, en el marc del programa d'experiència professional per a 
l'ocupació juvenil a Catalunya - Joves per l’Ocupació dins de la convocatòria de l’any 2016; de 
conformitat amb la minuta de convenis que s’incorporen a l’expedient i s’aproven simultàniament.  

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

d’Ocupació de Catalunya i amb l’empresa Moix Serveis i Obres, S.L., per a la realització de pràctiques 
no laborals en empreses, en el marc del programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a 
Catalunya - Joves per l’Ocupació dins de la convocatòria de l’any 2016; de conformitat amb la minuta 
de conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament.  
 

CINQUÈ.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb el Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya i amb l’empresari individual Sr. Ángel Martín Llaveria Amat, per a la 
realització de pràctiques no laborals en empreses, en el marc del programa d'experiència professional 
per a l'ocupació juvenil a Catalunya - Joves per l’Ocupació dins de la convocatòria de l’any 2016; de 
conformitat amb la minuta de conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament.  
 

SISÈ.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb el Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya i amb l’empresària individual Sra. Josefa López Viñas, per a la realització de 
pràctiques no laborals en empreses, en el marc del programa d'experiència professional per a 
l'ocupació juvenil a Catalunya - Joves per l’Ocupació dins de la convocatòria de l’any 2016; de 
conformitat amb la minuta de conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament.  
 

SETÈ.- Deixar sense efecte el conveni de col·laboració subscrit amb el Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya i amb l’empresa Eurogreens 2001, S.L., per a la realització de pràctiques no 
laborals en empreses, en el marc del programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a 
Catalunya - Joves per l’Ocupació dins de la convocatòria de l’any 2016, en relació a la jove Nina 
Reynoso Pages. 
 

VUITÈ.- Deixar sense efecte el conveni de col·laboració subscrit amb el Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya i amb l’empresa Ara Vinc, S.L., per a la realització de pràctiques no laborals 
en empreses, en el marc del programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya - 
Joves per l’Ocupació dins de la convocatòria de l’any 2016, en relació al jove Pol Castro Agudo. 

 
NOVÈ.- Facultar a la Presidència d’aquest Consell Comarcal, per a la signatura dels 

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

DESÈ.- Comunicar el present acord a les empreses Ambientalia World, S.L., 
Hiperauto Catalunya, S.L., Ciabbatta Artesans del Pa, S.L., Moix Serveis i Obres, S.L., Eurogreens 
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2001, S.L., i Ara Vinc, S.L., i als empresaris individuals Sr. Ángel Martín Llaveria Amat i Sra. Josefa 
López Viñas, així com al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, perquè en tinguin coneixement i als 
efectes. 
 
  ONZÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se celebri 
per a la seva ratificació.” 
 

b) Aprovar sengles convenis amb els Ajuntaments de Corbera de Llobregat, Sant Andreu 
de la Barca i Vallirana, de col.laboració en la prestació del servei de transport adaptat fix 
per a persones amb mobilitat reduïda per l’any 2017, així com una modificació en el 
subscrit amb l’Ajuntament de Pallejà. 

 
“Vist que aquesta entitat, en el marc de les competències atribuïdes en matèria de 

serveis socials per l’article 25.1.c de la Llei 6/1987, de 4 d’abril sobre Organització Comarcal de 
Catalunya, va procedir, per acord adoptat pel Ple celebrat el 29 de setembre de 1992, a l’establiment 
del servei comarcal de transport especial de persones amb mobilitat reduïda que es presta entre 
diferents municipis de la comarca i diversos centres del Baix Llobregat i del Barcelonès, que 
progressivament ha anat incorporant noves rutes i serveis. 
 

Vist que, segons disposa la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials, és competència 
dels consells comarcals i municipis de més de cinquanta mil habitants la prestació de serveis de transport 
adaptat. 
 

Atès que els Ajuntaments de Corbera de Llobregat, Pallejà, Sant Andreu de la Barca i 
Vallirana han fet petició per a transportar un mínim d’onze persones amb mobilitat reduïda i 
discapacitat psíquica d’aquests municipis al taller ocupacional de la Fundació Iris del municipi de Sant 
Vicenç dels Horts, de dilluns a divendres, a partir del dia 4 de setembre de 2017. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 224/2017, de 12 de juliol, es va aprovar 
l’adjudicació del contracte menor per a la prestació del servei de referència a l’empresa R.J. 
AUTOCARES, S.L. (ruta 5.01). 
 

Atès que els esmentats ajuntaments van manifestar el seu acord per a realitzar el 
servei i fer efectiu el cost del mateix; segons consta a l’expedient. 

 
Vist que per acord de la Junta de Govern del 15 de maig de 2017 es va aprovar la 

pròrroga del conveni de cooperació, entre d’altres, amb l’Ajuntament de Pallejà en relació al transport 
adaptat fix per a persones amb mobilitat reduïda per a l’any 2017, amb efectes retroactius del dia 1 de 
gener de 2017 i fins al dia 31 de desembre de 2017. 

 
Atès que és necessari aprovar la modificació de la pròrroga del conveni de cooperació 

subscrit amb l’Ajuntament de Pallejà, així com la subscripció de sengles convenis de cooperació amb 
els Ajuntaments de Corbera de Llobregat, Sant Andreu de la Barca i Vallirana per tal d’incorporar les 
despeses produïdes per l’esmentat servei de transport adaptat; d’acord amb l’informe emès per la 
Coordinadora del Servei de Transport Adaptat d’aquesta entitat en data 14 de juliol de 2017, amb 
diligència de proposta de la Gerència i que s’incorpora a l’expedient. 

 
Vist que per acord de Ple celebrat en data 24 de juliol de 2015, 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, 
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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 cooperació entre el Consell 

Comarcal del Baix Llobregat i els Ajuntaments de Corbera de Llobregat, Sant Andreu de la Barca i 
Vallirana en relació al transport adaptat i assistit fix per a persones amb mobilitat reduïda per a l’any 
2017 en relació al servei de transport per anar al taller ocupacional de la Fundació Iris del municipi de 
Sant Vicenç dels Horts, de dilluns a divendres, a partir del 4 de setembre de 2017 (ruta 5.01); de 
conformitat amb la minuta de convenis que s’adjunten a l’expedient i s’aproven simultàniament, i 
d’acord amb el que es detalla: 
 
Ruta 5.01 CORBERA DE LLOBREGAT 2.317,15 € 2 usuaris/es 
Ruta 5.01 SANT ANDREU DE LA BARCA 4.634,31 € 4 usuaris/es 
Ruta 5.01 VALLIRANA 2.317,15 € 2 usuaris/es 

 
SEGON.- Aprovar la modificació de la pròrroga del conveni de cooperació subscrit 

amb l’Ajuntament de Pallejà en relació al transport adaptat fix per a persones amb mobilitat reduïda per 
a l’any 2017, en el sentit d’incloure el servei de transport de 3 persones al taller ocupacional de la 
Fundació Iris del municipi de Sant Vicenç dels Horts, de dilluns a divendres, a partir del 4 de setembre 
de 2017 (ruta 5.01); de conformitat amb la minuta de modificació de pròrroga del conveni que s’adjunta 
a l’expedient i s’aprova simultàniament, i d’acord amb el que es detalla: 
  

 

TOTAL 
APORTACIÓ  

INCIAL 
PREVISTA 

TRANSPORT 
ADAPTAT FIX 

2017 

REGULARIT-
ZACIÓ 

2016 

TOTAL 
APORTACIÓ 
PRÒRROGA 

CONVENI 
APROVAT EL 
15 DE MAIG 

2017 

COST TOTAL 
RUTA 5.01 

TOTAL 
APORTACIÓ 

FINAL PREVISTA 
T.A. FIX 2017 

Ajuntament 
Pallejà 1.720,90 -8,64 1.712,26 3.475,73 5.187,99 € 

 
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 als Ajuntaments de Corbera de Llobregat, 
Pallejà, Sant Andreu de la Barca i Vallirana, perquè en tinguin 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 24 de juliol de 2015.” 

 



136 - 160 
 
 

c) Aprovar la subscripció del conveni específic amb el Departament de Cultura de la 
Generalitat, en relació a la transferència anual per a la gestió de l’Arxiu comarcal del 
Baix Llobregat. 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern de 21 de juliol de 2014 es va aprovar la 

subscripció d’un conveni de col·laboració entre el Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, el Consell Comarcal del Baix Llobregat i l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat per a la 
gestió de l'Arxiu Comarcal del Baix Llobregat. 

 
Vist que per regular les obligacions econòmiques que assumeix la Generalitat 

anualment per a la gestió de l’arxiu comarcal es signarà un conveni específic anual entre el 
Departament de Cultura i el Consell Comarcal del Baix Llobregat que establirà l’aportació econòmica a 
transferir al Consell Comarcal del Baix Llobregat per a la gestió de l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat, 
i que per l’any 2017 serà de 40.000,00€. 

 
Vista la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents, que regula la Xarxa d’Arxius 

Comarcals, i la Disposició addicional 4ª, que preveu que la Generalitat ha de transferir als consells 
comarcals els mitjans i recursos per a la gestió dels arxius comarcals en termes equivalents a les 
transferències que ja s’efectuen en virtut de les delegacions de competències sobre arxius acordades 
en execució del Decret 208/1989, de l’1 d’agost, de delegació de competències en matèria de cultura a 
les comarques. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials d’aquesta entitat en data 17 de juliol de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència i que 
s’incorpora a l’expedient, proposant l’aprovació d’un conveni de col·laboració amb el Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya en relació a la transferència anual per a la gestió de l’Arxiu 
Comarcal del Baix Llobregat. 

 
Vist que per acord de Ple celebrat en data 24 de juliol de 2015, s’ha procedit, entre 

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

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

 
ACORDS 

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

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya en relació a la transferència anual 
corresponent a l’any 2017, per import de 40.000€, per a la gestió de l’Arxiu Comarcal del Baix 
Llobregat, de conformitat amb la minuta de conveni que s’adjunta a l’expedient i s’aprova 
simultàniament. 

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

que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
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TERCER.- Comunicar el present acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya i a l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 

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

celebri.” 
 
d) Aprovar la pròrroga pel curs 2017-2018 del contracte de servei de menjador escolar 

adjudicat a l’empresa Endermar SL. 
 

“Vist que per acord de la Junta de Govern de data 18 de maig de 2015 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 2015-2016 i 2016, així com el Plec de clàusules administratives 
particulars, i el Plec de prescripcions tècniques, reguladors d’aquest contracte. 

  
Vist que per Decret de Presidència núm. 153/2015, de 27 de juliol, es va adjudicar el 

referit contracte a l’empresa Endermar, S.L. per un preu dia de menjador de 4,69€ més IVA (preu dia 
amb IVA ascendeix a 4,943€). 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials d’aquesta entitat en data 17 de juliol de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència i que 
s’incorpora a l’expedient. 

 
Vist que per acord de Ple celebrat en data 24 de juliol de 2015, 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 contracte del servei de menjador escolar per al curs 
2017-2018 adjudicat a l'empresa Endermar, S.L., amb un preu de menjador escolar dia de  4,69€ més 
IVA y de 4,943€ amb IVA; de conformitat amb la minuta de pròrroga de contracte que s’adjunta a 
l’expedient i s’aprova simultàniament. 

 
El Consell Comarcal abonarà a l’empresa Endermar els imports de les beques de menjador escolar 
que s’adjudiquin, i d’acord amb l’ús efectiu de servei de menjador escolar de cada alumne/a becat. 
 
L’estimació de beques de menjador de les escoles que s’acollen aquest  servei, és de 146. L’import 
estimat ascendeix a 83.498,14€, i anirà a càrrec de la partida pressupostària 3260.22706.  

 
El desglossament de l’import estimat amb IVA és de 31.898,17€ pel període de setembre- desembre 
de 2017, i de 51.599,97€ pel període de gener-juny de 2018. 
 

SEGON.- Condicionar el present acord a l’efectiva signatura de l’addenda del conveni 
de col·laboració corresponent al curs 2017-2018 per part de la Generalitat de Catalunya i el Consell 
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Comarcal del Baix Llobregat, així com a les partides finalment transferides pel Departament 
d’Ensenyament. 
 

TERCER.- Comunicar el present acord a l’empresa Endermar, S.L., 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 24 de juliol de 2015.” 

 
e) Aprovar el Projecte d’instal·lacions de l’edifici NÚM. 4 – Històric de Torreblanca, Fase 1, 

així com el posterior inici de l’expedient de licitació per al contracte d’obres per a la 
seva execució i els corresponents plecs de clàusules. 

 
“Atès que la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de Presidència núm. 12009/15, 

de 14 de desembre, va aprovar l’atorgament a aquest Consell Comarcal d’una subvenció per import de 
487.500,00€ per a l’actuació “Implantació del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix 
Llobregat a l’edifici Històric de Torreblanca” (codi XGL 15/X/214159), en el marc de la Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015; podent-se justificar despeses realitzades entre 01/01/12-31/12/17 dins 
d’aquesta actuació i sent la data límit per a la justificació de les mateixes el 31 de març de 2018. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 250/2015, de 22 de desembre, es va 
adjudicar a l’empresa Civil Stone, S.L. el contracte de les obres del projecte Reforma i posta en servei 
de l’edifici NÚM. 4 – Històric de Torreblanca, per un import total de 265.190,46€, IVA inclòs.   
 

Atès que per tal de que l’edifici pugui entrar en funcionament caldria finalitzar la 
instal·lació elèctrica i d’enllumenat.  

 
Vist que per Decret de Presidència núm. 48/2017, de 14 de febrer,  es va adjudicar a 

l’empresa Francesc Xairó i Associats, S.L.P. el contracte menor d’encàrrec d’elaboració del projecte 
d’Instal·lacions de l’edifici NÚM. 4 – Històric de Torreblanca, que inclou el projecte executiu, programa de control 
de qualitat i estudi de seguretat i salut de les obres a realitzar. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics d’aquesta entitat en data 18 de juliol 
de 2017, amb la conformitat de la Tècnica de Serveis Jurídics i diligència de proposta de la Gerència, que 
s’incorpora a l’expedient. 
 

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

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

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

 
Vist el que disposa el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 

s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, el Reial Decret 1098/2001, de 12 
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de Llei de contractes de les Administracions 
Públiques i el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 
30/2007 de Contractes del Sector Públic. 
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Vist que per acord de Ple celebrat en data 24 de juliol de 2015, 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.- Consignar a la partida 2310.62200-Implantació Patronat Comarcal a l’edifici 
Històric l’import disponible de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, que ascendeix a 
154.480,360€, per fer front a les despeses de l’execució de l’obres del Projecte d’instal·lacions de 
l’edifici NÚM. 4 – Històric de Torreblanca, Fase 1, i a les despeses DF que implicarà l’obra. 
  

SEGON.- Aprovar el Projecte d’instal·lacions de l’edifici NÚM. 4 – Històric de 
Torreblanca, Fase 1, ubicat a Carretera Reial 165 – Parc Torreblanca  - 08960 Sant Just Desvern, 
referència cadastral 1515002 – Finca  U 002194000, format pel projecte bàsic i executiu, el plec de 
prescripcions tècniques particulars, l’estudi bàsic de seguretat i salut i el pla de control de qualitat amb 
un pressupost d’execució per contracta de 124.551,35€, IVA inclòs, redactats per l’empresa Francesc 
Xairó i Associats, S.L.P., amb  NIF B-63099501, i signat per l’arquitecte Sr. Salvador Boada Xairó. 
 

TERCER.- Sotmetre el projecte a un període d’informació pública de 30 dies, durant 
els quals es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents, mitjançant la inserció de l’anunci 
corresponent al perfil del contractant del Consell i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 

QUART.- Aprovar l’inici de l’expedient per a l’adjudicació, mitjançant procediment 
obert no harmonitzat, del contracte d’obres del projecte Projecte d’instal·lacions de l’edifici NÚM. 4 – 
Històric de Torreblanca, Fase 1 per un pressupost d’execució per contracta de 102.935,00€ + 
21.616,35€ d’IVA = 124.551,35€ IVA inclòs, un cop finalitzat el termini d’informació pública. 
 

CINQUÈ.- Aprovar el Plec de Clàusules Econòmiques i Administratives Particulars i el 
Plec de Prescripcions Tècniques reguladors d’aquest contracte, que s’adjunten com a document annex 
i s’aproven simultàniament. 

 
SISÈ.- Convocar la concurrència d’ofertes per a l’adjudicació d’aquest contracte, 

mitjançant procediment obert no harmonitzat, i publicar el corresponent anunci al BOPB, i al perfil de 
contractant d’aquesta entitat, de conformitat amb el que s’estableix en els Plecs de Clàusules 
Econòmiques i Administratives Particulars que regeixen la present contractació, un cop finalitzat el 
termini d’informació pública. 
 

SETÈ.- La garantia provisional s’estableix en el 3% de l’import del contracte sense 
IVA, que ascendeix a 3.088,05€. 
 

VUITÈ.- La garantia definitiva s’estableix en el 5% de l’import d’adjudicació, IVA 
exclòs.  

 
NOVÈ.- Aprovar la reserva de crèdit corresponent per un import de 124.551,35€ per 
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cobrir l’execució de les obres. La present despesa anirà a càrrec de la partida pressupostària 
2310.62200-Implantació del Patronat Comarcal a l’edifici Històric del pressupost d’aquesta entitat per a 
l’any 2017. 

 
Condicionar el present acord a l’existència de consignació pressupostària de l’exercici corresponent. 
 

DESÈ.- Imputar les despeses d’execució d’aquesta obra a la justificació de la 
subvenció de 487.500,00€ corresponent a l’actuació de codi XGL 15/X/214159 - “Implantació del 
Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat a l’edifici Històric de Torreblanca, 
atorgada per la Diputació de Barcelona dins del Pla “Xarxa de Governs Locals  – Meses de concertació 
2012-2015”. 
 

ONZÈ.- Adjudicar la direcció facultativa de les obres, la  coordinació de seguretat i 
salut i el seguiment de pla de control de qualitat a l’empresa Francesc Xairó i Associats, S.L.P., amb  
NIF B-63099501, per un import de 5.808,00€, IVA inclòs. Els tècnics designats seran l’arquitecte Sr. 
Salvador Boada Xairó com a director d’obra i l’arquitecte tècnic Sr. Ramón Sebastià Álvarez com a 
coordinador de seguretat i salut. La present despesa anirà a càrrec de la partida 2310.62200-
Implantació del Patronat Comarcal a l’edifici Històric del pressupost de 2017 del Consell Comarcal del 
Baix Llobregat. 
 

NOVÈ.- Imputar les despeses de la direcció facultativa d’aquesta obra a la justificació 
de la subvenció de 487.500,00€ corresponent a l’actuació de codi XGL 15/X/214159 - “Implantació del 
Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat a l’edifici Històric de Torreblanca, 
atorgada per la Diputació de Barcelona dins del Pla “Xarxa de Governs Locals  – Meses de concertació 
2012-2015”. 
 

DOTZÈ.- Transferir a la partida 2310.62200-Implantació del Patronat Comarcal a 
l’edifici Històric un import de 9.161,22€ procedents de la partida 2310.62301-Maquinària, instal·lacions 
tècniques i utillatges, per fer front a les despeses que impliquen sobre l’actuació l’aplicació de les 
OOFF de l’Ajuntament de Sant Just Desvern corresponents. 
 

TRETZÈ.- Sol·licitar a l'Ajuntament de Sant Just Desvern, les llicències o autoritzacions 
d'obres corresponents per estar ubicat l’edifici de referència en el terme municipal d'aquest Ajuntament, 
que s’estimen per als presents imports: 

- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 4.107,11€ 
- Taxa per llicències urbanístiques 5.054,11€ 

El total per ambdós conceptes ascendeix a 4.107,11 + 5.054,11 = 9.161,22€  
 

CATORZÈ.- Formalitzar fefaentment l’acceptació de les obligacions derivades de la 
qualificació urbanística del terreny que ocupa l’edifici d’acord amb la legislació urbanística d’aplicació:  
 
 Obligació d'enderrocar o de desmuntar les obres i les instal·lacions i obligació de desallotjar els 

edificis o les instal·lacions i de cessament definitiu dels usos autoritzats, sense dret a percebre 
indemnització, quan l'ajuntament adopti l'ordre corresponent amb la finalitat d'executar les 
determinacions del planejament. 

 Obligació d'advertir als títols que s'atorguin amb les persones arrendatàries, titulars de drets de 
superfície, o usuaris de qualsevol classe, que la relació contractual està exclosa del règim especial 
d'arrendaments rústics i urbans i que finalitzarà automàticament, una vegada adoptada l'ordre 
d'enderrocament, desmuntatge o desallotjament. 
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 Obligació de reposar el sòl i l'espai a l'estat anterior a l'execució dels usos i obres de caràcter 
provisional, sense dret a percebre indemnització, i de garantir aquesta reposició.  

 Obligació d'advertir el caràcter provisional de l'autorització i dels seus efectes, als títols traslatius 
del domini total o parcial de l'immoble, i de condicionar-los a la subrogació per part de l'adquirent 

 
QUINZÈ.- Nomenar al Sr. Alfredo Santín Pérez, Coordinador de Serveis Tècnics 

d’aquesta entitat, representant del Consell Comarcal del Baix Llobregat durant l’execució de les obres de 
referència. 

 
SETZE.- Condicionar l’efectivitat del present acord a l’aprovació definitiva del projecte 

de referència. 
 
SETZE.- Donar compte del present acord en la propera sessió Plenària que se 

celebri.” 
 

f) Aprovar la convocatòria per l’any 2017 del concurs Talla ja!! Contra la violència 
masclista, així com les seves bases reguladores.  

 
“Vist que el Servei Comarcal de Joventut, conjuntament amb el Consell de les Dones 

del Baix Llobregat, té previst dur a terme una nova edició de la campanya denominada Talla Ja!! amb 
l’objectiu de conscienciar la gent jove de la necessitat social d’eradicar la violència masclista.  
 

Atès que la campanya es concreta en un concurs on es premia l’obra que representi el 
rebuig social a la violència masclista i especialment en els tres àmbits que habitualment afecten més a 
la gent jove:  de parella, familiar i comunitari.  
 

Vist que aquest concurs ha de facilitar l’apropament dels joves als Punts d’informació 
Juvenils per rebre informació.  
 

Vistes les bases del concurs “Talla Ja!! Contra la violència masclista”, que s’adjunten a 
l’expedient, i que recullen, entre d’altres, el detall i criteris per poder participar en el mencionat concurs. 

 
Vist l’informe emès per la Coordinadora del Departament de Joventut i el Coordinador 

de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic d’aquesta entitat en data 14 de juliol de 2017, amb diligència 
de proposta de la Gerència i que s’adjunta a l’expedient, proposant l’aprovació de les bases del 
concurs i la seva convocatòria. 

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

següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la convocatòria del concurs Talla Ja!! Contra la violència masclista, 
així com les bases del mateix, que s’adjunten com a part integrant del present acord. 
 

SEGON.- Establir un premi únic de 400€, que anirà a càrrec de la partida 
pressupostaria 3370.48000 del vigent pressupost de l’entitat.  
 



142 - 160 
 
 

TERCER.- L’obra guanyadora serà propietat exclusiva i permanent del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat, que la podrà modificar, desenvolupar o adaptar en funció de les 
necessitats; els ajuntaments de la comarca, prèvia la corresponent autorització, també podran fer-ne 
ús.  
 

QUART.- Donar la màxima difusió d’aquest concurs mitjançant nota de premsa entre 
els mitjans de comunicació, entre els 30 ajuntaments de la comarca, punts d’informació juvenil, així 
com a través de la pàgina web del Consell Comarcal del Baix Llobregat i a les xarxes socials.  
 

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

g) Aprovar l’actuació del Servei de Control de Mosquits de l’experiment científic Capacidad 
de dispersión activa del mosquito tigre (aedes albopictus) en medio urbano, 
conjuntament amb el Centre d’Estudis Avançats de Blanes. 

 
“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. 
 

Atès que el Centre d'Estudis Avançats de Blanes (CEAB/CSIC) ha presentat al Servei 
de Control de Mosquits d’aquesta entitat una proposta de col·laboració relativa a l’execució d’una 
prova científica, emmarcada en el projecte CGL-2013-34139-R adscrit al Plan Estatal I+D+I del 
Ministerio de Economía y Competitividad de l’any 2013 que va ser prorrogat a l’any 2017 per petició del 
CEAB, en la què s’estimarà experimentalment la dispersió activa del mosquit tigre, i per la qual serà 
necessària la contractació d'un/a treballador/a; i que es tractaria de la continuació de la col·laboració 
científica entre ambdues entitats que es va iniciar l’any 2015 amb l'experiment de mostreig de mosquit 
tigre a l’interior de vehicles particulars.  
 

Vist l’informe emès pel Co-director del Servei de Control de Mosquits d’aquesta entitat, 
en data 12 de juliol de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència i que s’incorpora a l’expedient. 
 

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 que per acord de Ple celebrat en data 24 de juliol de 2015, s’ha procedit, entre 
d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya , a favor de la Junta 
de Govern, i entre les que es troba la present. 
 
  Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels 
següents 
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ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar l’actuació del Servei de Control de Mosquits del Consell Comarcal 

del Baix Llobregat en virtut de la qual el Centre d’Estudis Avançats de Blanes encarrega al Servei de 
Control de Mosquits d’aquesta entitat la realització de l’informe “Capacidad de dispersión activa del 
mosquito tigre (Aedes albopictus) en medio urbano” durant l’any 2017, en el marc del projecte del Plan 
Estatal I+D+I 2013, amb el lliurament de la base de dades i la informació adjunta en suport informàtic. 
 

SEGON.- La quantitat que rebrà el Consell Comarcal del Baix Llobregat en 
compensació per la realització dels treballs especificats al punt anterior serà de 7.907,50€, més el 21% 
d’IVA, que ascendeix a la quantitat de 9.568,07€; 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 al Centre d’Estudis Avançats de Blanes, 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 24 de 
juliol de 2015.” 
 
Sessió del 18 de setembre 
 

h) Aprovar l’adhesió al conveni de col·laboració per a la contractació centralitzada de 
serveis de telecomunicacions subscrit per la Diputació de Barcelona i el Consorci 
LOCALRET. 

 
“Atès que en data 27 de febrer de 2013 el Consorci Localret i la Diputació de 

Barcelona van signar un conveni de col·laboració per a la contractació centralitzada de serveis de 
telecomunicacions de veu, telefonia mòbil i tràfic de dades; i que per acord de la Junta de Govern de 
13 de maig de 2013 es va aprovar, entre d’altres, l’adhesió del Consell Comarcal del Baix Llobregat al 
referit conveni. 
 

Vist que per Decret de Presidència del Consorci Localret de data 27 de març de 2014 
aquest ens, en desenvolupament del conveni de referència, va adjudicar el contracte derivat anomenat 
"serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i dades) per a la Diputació de Barcelona, els seus 
organismes, els municipis, consells comarcals i ens locals de la demarcació de Barcelona, adherits al 
procés de contractació agregada". 
 

Vist que els resultats d’aquesta adjudicació van estar els següents: 
- LOT 1- Servei de comunicacions de veu fixa, adjudicat a Vodafone España, SAU 
- LOT 2 – Servei de comunicacions de veu mòbil i dades mòbils, adjudicat a Telefònica Móviles, 

SAU, amb CIF A78923125 
- LOT 3 -  Serveis de dades i accés a Internet, adjudicat a Telefónica de España, SAU, amb CIF 

A82018474 
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Vist que per acord de la Junta de Govern de 9 de maig de 2016 es va aprovar 

l’adhesió d’aquest Consell Comarcal a la pròrroga de l’esmentat contracte, així com aquesta entitat va 
manifestar la seva conformitat a que el Consorci LOCALRET aprovi una pròrroga per 2 anys al període 
inicial del contracte de referència. 

 
Atès que la vigència dels contractes de serveis de telecomunicacions finalitza el 

21/05/18 per als Lot 2 i Lot 3, i el 22/07/18 per al Lot 1; i que la valoració del resultat d’aquestes 
contractacions des d’aquest Consell Comarcal és molt positiva, segons consta a l’expedient. 
 

Atès que el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona han iniciat el procés per 
a una nova licitació dels serveis de telecomunicacions, amb la següent distribució dels lots:  
LOT 1 – Veu i dades en ubicació fixa  
LOT 2 – Telecomunicacions mòbils de veu i dades 
 

Vist que en data 6 de juliol de 2017 el Consorci LOCALRET i la Diputació de 
Barcelona han signat un conveni de col·laboració l’objecte del qual és establir les bases i condicions en 
què es  portarà a terme la contractació agregada dels serveis de telecomunicacions, conjuntament 
amb tots aquells ens locals de la demarcació de Barcelona i ens dependents d'aquests, que s’hi 
adhereixin, a fi d’obtenir un benefici tant tècnic, com de gestió de procediments i econòmic.  
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics d’aquesta entitat en data 25 de 
juliol de 2017, que s’adjunta a l’expedient, amb la conformitat de la Tècnica de Serveis Jurídics i 
diligència de proposta de la Gerència, proposant l’adhesió d’aquest Consell Comarcal al conveni de 
col·laboració de referència, i que s’incorpora a l’expedient. 

 
Vist que per acord de Ple celebrat en data 24 de juliol de 2015, 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 conveni de 
col·laboració subscrit en data 6 de juliol de 2017 entre el Consorci LOCALRET i la Diputació de 
Barcelona per a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions, d’acord amb el 
document que s’adjunta, i tot assumint el compromís de compliment de les obligacions que se’n 
derivin. 
 
Les modificacions, adaptacions i/o ampliacions del referit conveni s’entendran acceptades per aquest 
Consell Comarcal pel sol fet de no revocar l’adhesió dins dels 30 dies hàbils següents a la notificació 
de la seva aprovació. 

 
SEGON.- Autoritzar àmplia i expressament el Consorci LOCALRET i la Diputació de 

Barcelona, indistintament, perquè, en nom i representació del Consell Comarcal del Baix Llobregat, 
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puguin obtenir de qualsevol operador de telecomunicacions les seves dades de facturació i consum. A 
tal efecte, aquest facilitarà a la Diputació de Barcelona i al Consorci LOCALRET les claus d’accés per 
a la consulta telemàtica de l’esmentada informació. 
 
La documentació i informació obtingudes, així com la informació d’accés a les plataformes d’informació 
telemàtica, tenen caràcter confidencial i no podran ser objecte de reproducció total o parcial per cap 
mitjà o suport; per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmetre a tercers fora 
de l’estricte àmbit d’execució d’aquest procediment de contractació. 
 
La vigència d’aquesta autorització es circumscriu a la de l’adhesió al conveni referit en l’acord primer. 

 
TERCER.- Establir que la despesa màxima anual que el Consell Comarcal del Baix 

Llobregat preveu destinar a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions que dugui a 
terme el Consorci LOCALRET serà d’un import, IVA inclòs, de 35.765,82€ per als lots que tot seguit es 
detallen: 
 

Adhesió Lot Import/any (€) 
X 1 Veu i dades en ubicació fixa 23.373,92 € 
X 2 Telecomunicacions mòbils de veu i dades 12.391,90 € 

Total  35.765,82 €/any IVA inclòs 
   
 
 

QUART.- Declarar la plurianualitat de la despesa i que s’assumeix el compromís de 
realitzar la consignació pressupostària suficient per a la prestació d’aquest servei en els exercicis 
afectats per aquesta contractació centralitzada, que previsiblement s’iniciarà el 2018 i tindrà una 
durada inicial de 4 anys, en el pressupost del Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
 

CINQUÈ.- Facultar àmplia i expressament al Sr. Josep Perpinyà i Palau, com a 
President del Consell Comarcal del Baix Llobregat, en representació de l’entitat per realitzar els tràmits 
i adoptar les resolucions necessàries per executar els presents acords. 
 

SISÈ.- Comunicar el present acord al Consorci Localret i a la Diputació de Barcelona, 
perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 

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

 
i) Aprovar l’anul·lació de diversos convenis de col·laboració amb diferents empreses i el 

Servei d’Ocupació de Catalunya, per a la realització de pràctiques no laborals en 
empreses en el marc del programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a 
Catalunya  Joves per l’ocupació. 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern de data 24 de juliol de 2017 es va aprovar la 

subscripció de diversos conveni de col·laboració amb el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i amb 
les empreses Ciabbatta Artesans del Pa, S.L. i Hiperauto Catalunya, S.L., i l’empresari individual Sr. 
Ángel Martín Llaveria Amat, per a la realització de pràctiques no laborals en empreses, en el marc del 
programa de referència, el primer en relació a la jove Laia Bote Romero, el segon amb el jove Wauli 
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Zirar Mohamed, i el tercer amb el jove Marc Pérez Izquierdo, els quals han manifestat la impossibilitat 
sobrevinguda de realitzar les referides pràctiques, por diferents motius, segons consta a l’expedient. 
 

Vistos els informes emesos pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 5 i 8 de setembre de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència i que 
s’incorporen a l’expedient. 
 

Vist que per acord de Ple celebrat en data 24 de juliol de 2015, s’ha procedit, entre 
d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a favor de la Junta 
de Govern, i entre les que es troba la present. 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Deixar sense efecte el conveni de col·laboració subscrit amb el Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya i amb l’empresa Ciabbatta Artesans del Pa, S.L., per a la realització de 
pràctiques no laborals en empreses, en el marc del programa d'experiència professional per a 
l'ocupació juvenil a Catalunya - Joves per l’Ocupació dins de la convocatòria de l’any 2016, en relació a 
la jove Laia Bote Romero. 

 
SEGON.- Deixar sense efecte el conveni de col·laboració subscrit amb el Servei 

Públic d’Ocupació de Catalunya i amb l’empresa Hiperauto Catalunya, S.L., per a la realització de 
pràctiques no laborals en empreses, en el marc del programa d'experiència professional per a 
l'ocupació juvenil a Catalunya - Joves per l’Ocupació dins de la convocatòria de l’any 2016, en relació 
al jove Wauli Zirar Mohamed. 
 

TERCER.- Deixar sense efecte el conveni de col·laboració subscrit amb el Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya i amb l’empresari individual Sr. Ángel Martín Llaveria Amat, per a la 
realització de pràctiques no laborals en empreses, en el marc del programa d'experiència professional 
per a l'ocupació juvenil a Catalunya - Joves per l’Ocupació dins de la convocatòria de l’any 2016, en 
relació al jove Marc Pérez Izquierdo. 

 
QUART.- Facultar a la Presidència d’aquest Consell Comarcal, per a la signatura dels 

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

CINQUÈ.- Comunicar el present acord a les empreses Ciabbatta Artesans del Pa, S.L. 
i Hiperauto Catalunya, S.L., i a l’empresari individual Sr. Ángel Martín Llaveria Amat, així com al Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 
  SISÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se celebri 
per a la seva ratificació.” 
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j) Aprovar el Manifest de la XIX Marxa de la Gent Gran del Baix Llobregat. 
 
“Vist que el Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat treballa des de fa 

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

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

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

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

divulgatiu per a cada municipi amb la finalitat d’unificar els actes de les marxes a nivell comarcal, i en 
la seva elaboració han participat els delegats i delegades dels diferents municipis que formen part del 
Consell Consultiu de la Gent Gran. 

 
Vist que la Diputació de Barcelona- Xarxa de Municipis de Qualitat- Àrea de Benestar 

Social ha atorgat una subvenció com a fons de prestació social, en la qual s’emmarca aquesta 
actuació: fomentar la participació i promoció de la gent gran a la comarca del Baix Llobregat. 

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

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

Socials d’aquesta entitat en data 4 de setembre de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència i 
que s’incorpora a l’expedient. 

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

següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar el Manifest per a la XIX Marxa de la Gent Gran del Baix Llobregat 
2017, d’acord amb el document de Manifest que s’adjunta al present acord i s’aprova simultàniament. 
 
  SEGON.- Comunicar el present acord als ajuntaments de la comarca, perquè en 
tinguin coneixement i als efectes. 
 

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

 
k) Aprovar l’inici del procediment d’inspecció biennal de diferents instal·lacions destinades a 

activitats amb infants i joves de la comarca. 
 

“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 
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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 Josep Manyanet del 

municipi de Begues, de la casa de colònies Can Mas del municipi de Torrelles de Llobregat, de l’alberg 
de joventut Centre Esplai del municipi del Prat de Llobregat i de la casa de colònies Can Santoi del 
municipi de Molins de Rei, es van realitzar els dies 3, 9 i 16 de setembre de 2015, i 3 de març de 2016, 
respectivament, i que s’aproxima la data de realització de les següents, segons consta a l’expedient. 
 

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 7 de setembre de 2017, 
que amb diligència de proposta de la Gerència i que s’adjunten a l’expedient. 

 
Vist que per acord de Ple celebrat en data 24 de juliol de 2015, s’ha procedit, entre 

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

PRIMER.- Aprovar l’inici de l’expedient per al procediment d’inspecció biennal de la 
instal·lació juvenil alberg de joventut Josep Manyanet del municipi de Begues, casa de colònies Can 
Mas del municipi de Torrelles de Llobregat, alberg de joventut Centre Esplai del municipi del Prat de 
Llobregat i casa de colònies Can Santoi, per tal de requerir als titulars la documentació i verificar que 
les instal·lacions compleixen 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, en la part que correspongui, a l’alberg de joventut 
Josep Manyanet, a la casa de colònies Can Mas, a l’alberg de joventut Centre Esplai i a la casa de 
colònies Can Santoi, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 

QUART.- Facultar al President d’aquesta entitat per tancar els referits expedients un 
cop s’hagi verificat que les esmentades instal·lacions compleixen els requisits pertinents per a la 
realització de les activitats. 
 
  CINQUÈ- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se celebri.” 

 
Sessió del 2 d’octubre 
 

l) Aprovar l’inici de l’expedient de contractació, per procediment obert, harmonitzat i 
tramitació ordinària, per a l’adjudicació del contracte de diversos serveis de transport 
adaptat fix i esporàdic per a persones amb mobilitat reduïda de la comarca del Baix 
Llobregat per anar a diferents centres o destinacions del Baix Llobregat i del 
Barcelonès. 

 
"Atès que en data 31 de gener de 2017 finalitzaran els vigents contractes de diversos 

serveis de transport adaptat fix i esporàdic per a persones amb mobilitat reduïda de la comarca del 
Baix Llobregat per anar a diferents centres o destinacions del Baix Llobregat i del Barcelonès, i que, 
d’acord amb l’informe emès per la Coordinadora del Servei de Transport Adaptat d’aquesta entitat en 
data 26 de setembre de 2017, amb la conformitat de la Tècnica de Serveis Jurídics i de l’Interventor 
general, i diligència de proposta de la Gerència, que s’adjunta a l’expedient, és necessari aprovar l’inici 
de l’expedient per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert harmonitzat, dels referits contractes. 

 
Vist que els plecs de clàusules han estat informats favorablement pel Secretari, 

d’acord a la Disposició Addicional 2ª.7 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.   

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

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

 
Vist el que disposen els articles 16, 138, 157 i ss, i 301 i ss. del Reial Decret Legislatiu 

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

Vist que per acord de Ple celebrat en data 24 de juliol de 2015, s’ha procedit, entre 
d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a favor de la Junta 
de Govern, i entre les que es troba la present. 

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

següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar l’inici de l’expedient per a l’adjudicació, mitjançant procediment 
obert harmonitzat, del contracte de diversos serveis de transport adaptat fix i esporàdic per a persones 
amb mobilitat reduïda de la comarca del Baix Llobregat per anar a diferents centres o destinacions del 
Baix Llobregat i del Barcelonès, per a les rutes compreses en els lots números 1, 2, 3 ,4, 5, 6 i 7, amb 
una durada inicial de dos anys i possibilitat de dues pròrrogues d’un any cadascuna, amb un tipus 
màxim de licitació, IVA exclòs, que s’estableix per dia efectiu de servei (entenent que el servei és el 
conjunt format pel transport de les persones usuàries d’anada als centres i de tornada dels centres), 
més el cost dels acompanyants per cada una de les rutes de cadascun dels lots, sense incloure les 
modificacions de: 
 

- Lot número 1: 743.150,00€, IVA exclòs 
- Lot número 2: 473.220,00€, IVA exclòs 
- Lot número 3: 612.040,00€, IVA exclòs 
- Lot número 4: 639.430,00€, IVA exclòs 
- Lot número 5: 191.700,00€, IVA exclòs 
- Lot número 6: 575.190,00€, IVA exclòs 
- Lot número 7: 360.000,00€, IVA exclòs 

 
El preu/dia efectiu de servei per a cada una de les rutes per cada lot és el següent: 
 

LOT núm. 1 

Ruta núm: 

Preu  
total/dia 

(IVA exclòs) 

Preu  
servei/dia 

(IVA exclòs) 

Preu  
acompanyant/dia 

(IVA exclòs) 

Previsió màxima 
dies lectius any  

101 160,00 132,00 28,00 249 
102 160,00 132,00 28,00 249 
103 170,00 140,00 30,00 249 
104 160,00 132,00 28,00 250 
105 160,00 132,00 28,00 250 
106 165,00 136,00 29,00 250 
107 165,00 136,00 29,00 250 
108 170,00 140,00 30,00 250 
109 160,00 132,00 28,00 249 
110 135,00 135,00 0,00 35 

 
LOT núm. 2 

Ruta núm: Preu  Preu  Preu  Previsió màxima 
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total/dia 
(IVA exclòs) 

servei/dia 
(IVA exclòs) 

acompanyant/dia 
(IVA exclòs) 

dies lectius any  

201 165,00 136,00 29,00 214 
202 170,00 140,00 30,00 250 
203 170,00 140,00 30,00 250 
204 170,00 140,00 30,00 215 
205 170,00 140,00 30,00 215 
206 200,00 140,00 60,00 216 

 
LOT núm. 3 

Ruta núm: 

Preu  
total/dia 

(IVA exclòs) 

Preu  
servei/dia 

(IVA exclòs) 

Preu  
acompanyant/dia 

(IVA exclòs) 

Previsió màxima 
dies lectius any  

301 175,00 145,00 30,00 214 
302 175,00 145,00 30,00 214 
303 175,00 145,00 30,00 214 
304 180,00 149,00 31,00 214 
305 180,00 149,00 31,00 214 
306 180,00 149,00 31,00 214 
307 185,00 153,00 32,00 214 
308 180,00 149,00 31,00 214 

 
LOT núm. 4 

Ruta núm: 

Preu  
total/dia 

(IVA exclòs) 

Preu  
servei/dia 

(IVA exclòs) 

Preu  
Acompanyant/dia 

(IVA exclòs) 

Previsió màxima 
dies lectius any  

401 170,00 140,00 30,00 214 
402 165,00 136,00 29,00 214 
403 170,00 140,00 30,00 250 
404 170,00 140,00 30,00 233 
405 170,00 140,00 30,00 249 
406 175,00 145,00 30,00 214 
407 175,00 145,00 30,00 214 
408 160,00 132,00 28,00 214 
409 135,00 135,00 0,00 40 
410 135,00 135,00 0,00 67 

 
LOT núm. 5 

Ruta núm: 

Preu  
total/dia 

(IVA exclòs) 

Preu  
servei/dia 

(IVA exclòs) 

Preu  
Acompa-nyant/dia 

(IVA exclòs) 

Previsió màxima 
dies lectius any  

501 225,00 167,00 58,00 213 
502 225,00 167,00 58,00 213 

 
LOT núm. 6 

Ruta núm: 

Preu  
total/dia 

(IVA exclòs) 

Preu  
servei/dia 

(IVA exclòs) 

Preu  
Acompanyant/dia 

(IVA exclòs) 

Previsió màxima 
dies lectius any  

601 160,00 132,00 28,00 249 
602 170,00 140,00 30,00 249 
603 175,00 145,00 30,00 249 
604 160,00 132,00 28,00 249 
605 165,00 136,00 29,00 249 
606 160,00 132,00 28,00 249 
607 165,00 136,00 29,00 249 
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Transport adaptat esporàdic, LOT núm. 7 
 
El tipus màxim de licitació, IVA exclòs, s’estableix en trenta euros (30,00€) per servei unitari (entenent 
com a servei unitari el transport d’un punt a un altre per vehicle), aquest import inclou la totalitat de les 
despeses inherents al servei.  
S’estableix un màxim total anual de sis mil serveis (6.000 s.), uns 500 serveis mensuals. 
 

SEGON.- Aprovar el Plec de Clàusules Econòmiques i Administratives Particulars i el 
Plec de Prescripcions Tècniques reguladors d’aquest contracte, que s’adjunten com a document annex 
i s’aproven simultàniament. 

 
TERCER.- Convocar la concurrència d’ofertes per a l’adjudicació d’aquest contracte, 

mitjançant procediment obert harmonitzat, i publicar el corresponent anunci al Diari Oficial de la Unió 
Europea (DOUE) amb una antelació mínima de 40 dies naturals a comptar des de la data de la seva 
tramesa a l’Oficina de Publicacions Oficials de la Unió Europea, del dia assenyalat com a últim per a la 
presentació de les proposicions Posteriorment es publicarà al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) amb una 
antelació mínima de 15 dies naturals a l’assenyalat com a últim per a la presentació de les 
proposicions on es farà constar la data de la tramesa de l’anunci al DOUE, i al perfil de contractant 
d’aquesta entitat, de conformitat amb el que s’estableix en els Plecs de Clàusules Econòmiques i 
Administratives Particulars que regeixen la present contractació. 
 

QUART.- Declarar la plurianualitat de la despesa de l’expedient de referència. La 
despesa plurianual derivada d’aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a les partides 
pressupostàries 2311 22300 (en el cas dels municipis que pertanyen a l’àmbit del conveni per a la 
promoció del Transport adaptat de  l’AMB) i de la 2311 22301 (en el cas dels municipis que no 
pertanyen a l’àmbit del conveni amb l’AMB), del pressupost d’aquesta entitat dels exercicis 2018, 2019 
i 2020 i dels anys 2021 i 2022 per les dues possibles pròrrogues. 

 
D’acord amb l’article 174.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 

Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, l’autorització o realització de les despeses de 
caràcter plurianual es subordinarà al crèdit que per a cada exercici autoritzin els pressupostos aprovats 
d’aquesta entitat.  

 
El valor estimat del contracte ascendeix a la quantitat total de vuit milions sis-cents vint-i-set mil tres-
cents cinquanta-dos euros (8.627.352,00€), d’acord amb la distribució següent: 
 

Exercici  Contracte Pròrrogues Modificacions TOTAL 
2018 1.642.150,00   328.430,00 1.970.580,00 
2019 1.797.365,00   359.473,00 2.156.838,00 
2020 155.215,00 1.642.150,00 359.473,00 2.156.838,00 
2021   1.797.365,00 359.473,00 2.156.838,00 
2022   155.215,00 31.043,00 186.258,00 

total 3.594.730,00 3.594.730,00 1.437.892,00 8.627.352,00 
 
El valor estimat del contracte per lots es distribueix d’acord amb les taules següents: 
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Transport adaptat fix, lots 1 a 6 
 

lot núm. 1 Contracte Pròrrogues Modificacions TOTAL 
2018 338.695,00   67.739,00 406.434,00 
2019 371.575,00   74.315,00 445.890,00 
2020 32.880,00 338.695,00 74.315,00 445.890,00 
2021   371.575,00 74.315,00 445.890,00 
2022   32.880,00 6.576,00 39.456,00 

total 743.150,00 743.150,00 297.260,00 1.783.560,00 
 

lot núm. 2 Contracte Pròrrogues Modificacions TOTAL 
2018 216.440,00   43.288,00 259.728,00 

2019 236.610,00   47.322,00 283.932,00 

2020 20.170,00 216.440,00 47.322,00 283.932,00 

2021   236.610,00 47.322,00 283.932,00 

2022   20.170,00 4.034,00 24.204,00 

total 473.220,00 473.220,00 189.288,00 1.135.728,00 
 

lot núm. 3 Contracte Pròrrogues Modificacions TOTAL 
2018 280.280,00   56.056,00 336.336,00 

2019 306.020,00   61.204,00 367.224,00 
2020 25.740,00 280.280,00 61.204,00 367.224,00 
2021   306.020,00 61.204,00 367.224,00 
2022   25.740,00 5.148,00 30.888,00 

total 612.040,00 612.040,00 244.816,00 1.468.896,00 
 

lot núm. 4 Contracte Pròrrogues Modificacions TOTAL 
2018 291.800,00   58.360,00 350.160,00 

2019 319.715,00   63.943,00 383.658,00 
2020 27.915,00 291.800,00 63.943,00 383.658,00 
2021   319.715,00 63.943,00 383.658,00 
2022   27.915,00 5.583,00 33.498,00 

total 639.430,00 639.430,00 255.772,00 1.534.632,00 
 

lot núm. 5 Contracte Pròrrogues Modificacions TOTAL 
2018 87.750,00   17.550,00 105.300,00 

2019 95.850,00   19.170,00 115.020,00 
2020 8.100,00 87.750,00 19.170,00 115.020,00 
2021   95.850,00 19.170,00 115.020,00 
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2022   8.100,00 1.620,00 9.720,00 

total 191.700,00 191.700,00 76.680,00 460.080,00 
 

lot núm. 6 Contracte Pròrrogues Modificacions TOTAL 
2018 262.185,00   52.437,00 314.622,00 

2019 287.595,00   57.519,00 345.114,00 
2020 25.410,00 262.185,00 57.519,00 345.114,00 
2021   287.595,00 57.519,00 345.114,00 
2022   25.410,00 5.082,00 30.492,00 

total 575.190,00 575.190,00 230.076,00 1.380.456,00 
 

Transport adaptat esporàdic, lot 7 
 

lot núm. 7 Contracte Pròrrogues Modificacions TOTAL 
2018 165.000,00   33.000,00 198.000,00 

2019 180.000,00   36.000,00 216.000,00 
2020 15.000,00 165.000,00 36.000,00 216.000,00 
2021   180.000,00 36.000,00 216.000,00 
2022   15.000,00 3.000,00 18.000,00 

total 360.000,00 360.000,00 144.000,00 864.000,00 
 

CINQUÈ.- La garantia definitiva s’estableix en el 5% de l’import d’adjudicació, IVA 
exclòs.  

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

 
m) Aprovar la subscripció de sengles convenis amb els Ajuntaments de la comarca, de 

col.laboració en relació al finançament dels respectius Equips d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència per l’any 2017. 

 
“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. 

 
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 continuar amb la modalitat de cooperació econòmica 
municipal mitjançant la subscripció dels corresponents convenis de col·laboració pel present exercici 
2017 entre aquest 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 2016-2019 del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya; d’acord amb el 
següent detall: 
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APORTACIÓ MUNICIPIS 2017 
SECTOR MUNICIPI POBLACIÓ APORTACIÓ 

AJUNTAMENTS 
EAIA I Cornellà de Ll. 87.243 5.282,23 

 
St. Just 
Desvern 16.253 964,12 

Subtotal  103.496 6.246,35 
EAIA II Viladecans 64.737 3.879,74 
 Castelldefels 63.139 3.769,13 
 Begues 6.426 384,36 
 Torrelles de Ll. 5.661 334,60 

 
Sta. Coloma 
Cer. 7.931 475,00 

 St. Climent Ll. 3.907 231,24 
Subtotal  151.801 9.074,07 
EAIA III Cervelló 8.651 518,66 

 
La Palma de 
Cervelló 3.019 183,77 

 St. Boi de Ll. 82.860 4.989,84 
  St. Vicenç Horts 28.137 1.696,80 
  Vallirana 14.409 859,79 
 Subtotal  137.076 8.248,86 
EAIA IV Abrera 11.611 694,43 

 
Castellví 
Rosanes 1.792 106,27 

  Collbató 4.242 249,10 

  
Corbera de 
Llobregat 14.064 847,68 

  Esparreguera 21.986 1.334,60 
  Martorell 27.457 1.623,60 

  
Olesa  de 
Montserrat 23.924 1.431,72 

  Pallejà 11.272 681,96 
  El Papiol 3.941 238,38 

  
St. Andreu de la 
Barca 27.094 1.615,55 

  
St. Esteve 
Sesrovires 7.439 443,76 

 Subtotal  154.822 9.267,05 

EAIA-V 
Esplugues de 
Llobregat 46.687 2.824,51 

 Molins de Rei 24.572 1.467,46 

  
Sant Feliu de 
Llobregat 43.096 2.610,35 

  
Sant Joan 
Despí 32.406 1.958,00 

 Subtotal  146.761 8.860,32 

EAIA-VI 
El Prat de 
Llobregat 63.499 3.840,82 

 Gavà 46.250 2.808,41 
  Subtotal  109.749 6.649,23 
    
TOTAL 803.705 48.345,86 
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  Vist l’informe emès per la Coordinadora del SEAIA del Baix Llobregat d’aquesta entitat 
en data 25 de setembre de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència i que s’incorpora a 
l’expedient. 
 

Vist que per acord de Ple celebrat en data 24 de juliol de 2015, s’ha procedit, entre 
d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a favor de la Junta 
de Govern, i entre les que es troba la present. 
 
  Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels 
següents 

 
ACORDS 

 

  PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb els 
Ajuntaments de Cornellà de Llobregat i Sant Just Desvern regulador del finançament de 
l’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència I (EAIA I) del Baix Llobregat per a l’exercici 
2017, d’acord amb la minuta de conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova 
simultàniament. 

SEGON.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb els 
Ajuntaments de Viladecans, Castelldefels, Sant Climent de Llobregat, Santa Coloma de 
Cervelló, Torrelles de Llobregat i Begues regulador del finançament de l’Equip d’Atenció a la 
Infància i Adolescència II (EAIA II) del Baix Llobregat per a l’exercici 2017, d’acord amb la 
minuta de conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament. 

TERCER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb els 
Ajuntaments de Sant Boi de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, La Palma de Cervelló, 
Vallirana i Cervelló 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 per a 
l’exercici 2017, d’acord amb la minuta de conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova 
simultàniament. 

QUART.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb els 
Ajuntaments de El Papiol, Corbera de Llobregat, Pallejà, Sant Andreu de la Barca, Martorell, 
Sant Esteve Sesrovires, Castellví de Rosanes, Abrera, Olesa de Montserrat, Esparreguera i 
Collbató regulador del finançament de l’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència IV (EAIA 
IV) del Baix Llobregat  per a l’exercici 2017, d’acord amb la minuta de conveni que s’incorpora 
a l’expedient i s’aprova simultàniament. 

CINQUÈ.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb els 
Ajuntaments de Sant Feliu de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Molins de Rei i Sant Joan 
Despí regulador del finançament de l’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència V (EAIA V) 
del Baix Llobregat per a l’exercici 2017, d’acord amb la minuta de conveni que s’incorpora a 
l’expedient i s’aprova simultàniament. 
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SISÈ.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb els 
Ajuntaments del Prat de Llobregat i Gavà regulador del finançament de l’Equip d’Atenció a la 
Infància i Adolescència VI (EAIA VI) del Baix Llobregat per a l’exercici 2017, d’acord amb la 
minuta de conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament. 

 
SETÈ.- Facultar a la Presidència d’aquesta entitat 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 24 de juliol de 2015 de delegació de 
competències.” 
 

n) Aprovar la compareixença davant la jurisdicció contenciosa-administrativa en el recurs 
ordinari 305/2017-E interposat per l’empresa Clece SA respecte el Decret de Presidència 
204/2017, d’adjudicació del contracte de servei d’atenció domiciliària a diferents 
municipis. 

 
“Vist que per Decret de Presidència núm. 204/2017, de 28 de juny, es va adjudicar a 

l’empresa Serveis Educació No Formal, S.L., amb NIF B62752324, el contracte del servei d’atenció 
domiciliària als municipis d’Abrera, Begues, Castellví de Rosanes, Santa Coloma de Cervelló, Cervelló, 
Corbera de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Torrelles de Llobregat i Vallirana, per al període 
2017-2019 i dues possibles pròrrogues d’un any cadascuna; el qual va ser ratificat per la Junta de 
Govern i el Ple ambdós de data 24 de juliol d’enguany. 

 
Atès que l’empresa Clece, S.A. ha interposat recurs contenciós administratiu contra 

l’esmentat Decret i que en data 26 de setembre de 2017, amb número d’entrada del Registre General 
6481, aquesta entitat ha rebut ofici del Jutjat del contenciós-administratiu número 4 de Barcelona 
emplaçant a aquest Consell Comarcal per comparèixer en l’esmentat recurs, amb número d’expedient 
305/2017- Secció E, i remetre l’expedient administratiu corresponent. 

 
Vist que l’article 551 de la Llei Orgànica  6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial, en el 

seu apartat 3 disposa que la representació i defensa dels ens locals correspondrà als lletrats que 
serveixin en els seus serveis jurídics. 
 

Vist que per acord de Ple celebrat en data 24 de juliol de 2015, s’ha procedit, entre 
d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a favor de la Junta 
de Govern, i entre les que es troba la present. 

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

següents 
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ACORDS 
 

PRIMER.- Comparèixer davant la jurisdicció contenciosa-administrativa en el recurs 
ordinari 305/2017- Secció E interposat per l’empresa Clece, S.A. contra el Decret de Presidència 
d’aquest Consell Comarcal núm. 204/2017, de 28 de juny, ratificat per la Junta de Govern i el Ple 
ambdós de data 24 de juliol d’enguany, d’adjudicació del contracte del servei d’atenció domiciliària als 
municipis d’Abrera, Begues, Castellví de Rosanes, Santa Coloma de Cervelló, Cervelló, Corbera de 
Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Torrelles de Llobregat i Vallirana, per al període 2017-2019 i 
dues possibles pròrrogues d’un any cadascuna. 
 
  SEGON.- Conferir la representació i defensa del Consell Comarcal del Baix Llobregat 
en el referit recurs al lletrat Sr Lluís González Roig, Responsable del Departament de Serveis Jurídics; 
o a altres lletrades de l’entitat, si s’escau.  

TERCER.-  D’acord amb l’article 49 de la LJCA, comunicar el present acord a les 
empreses licitadores així com als Ajuntaments que formen part de l’àmbit de la contractació 
recorreguda, en la seva condició d’interessats, per tal de que, en un termini de 9 dies puguin 
comparèixer en el Jutjat si així ho estimen oportú. 

 
QUART.- Comunicar el present Decret al Jutjat del contenciós-administratiu número 4 

de Barcelona i a l’esmentat lletrat, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 

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

o) Aprovar l’inici del procediment d’inspecció biennal de la instal·lació destinades a 
activitats amb infants i joves Aula de natura Can Palós, 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.  
 

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:  

 
3. 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.  
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4. 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, de la casa de colònies Can Rigol del municipi de Begues i de l’aula de natura Can Palòs 
del municipi de Sant Boi de Llobregat, es van realitzar els dies 4, 17 i 18 de desembre de 2015, 
respectivament, i que s’aproxima la data de realització de les següents, segons consta a l’expedient. 
 

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 21 de setembre de 2017, 
amb diligència de proposta de la Gerència i que s’adjunten a l’expedient. 

 
Vist que per acord de Ple celebrat en data 24 de juliol de 2015, 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 juvenil alberg de joventut Cal Ganxo del municipi de Castelldefels, casa de colònies Can 
Rigol del municipi de Begues i aula de natura Can Palòs del municipi de Sant Boi de Llobregat, per tal 
de requerir als titulars la documentació i verificar que les instal·lacions compleixen 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, en la part que correspongui, a l’alberg de joventut 
Cal Ganxo, a la casa de colònies Can Rigol i a l’aula de natura Can Palòs, perquè en tinguin 
coneixement i als efectes. 
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QUART.- Facultar al President d’aquesta entitat per tancar els referits expedients un 
cop s’hagi verificat que les esmentades instal·lacions compleixen els requisits pertinents per a la 
realització de les activitats. 
 
  CINQUÈ- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri.” 
 
13. Precs i preguntes. 
 
No se’n formulen. 
 

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


