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CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT 

 
PLE  

 
ACTA NÚM. 5 /2010 

 
 
A la ciutat de Sant Feliu de Llobregat, el dia 20 de desembre  de dos mil deu. Quan són les dinou 
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 a primera convocatòria, sota la Presidència de l’Il·lma. Sra. 
Rosa Boladeras i Serraviñals i assistits pel Secretari Accidental, Sr. Lluís González Roig. 
 
ASSISTENTS 
 
PRESIDENTA 
 
SRA. ROSA BOLADERAS I SERRAVIÑALS (PSC-CPM) 
Regidora de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat 
 
VICEPRESIDENTS/ES 
 
SRA. DOLORS PUEYO BERTRÁN (ERC-AM) 
Alcaldessa de Santa Coloma de Cervelló 
 
SRA. ELENA EMBUENA GARCÍA (ICV-EUiA-EPM.)   
Regidora de Sant Joan de Despí 
 
SRA. MARIA MERCE MORERA MORERA (CiU ) 
Regidora de Martorell  
 
CONSELLERS/ES ASSISTENTS 
 
PSC – CPM.    
 
SRA. MARIA MENA GALINDO  
Regidora d’Esplugues  
 
SR. JOSÉ GARCÍA PÉREZ 
Regidor de El Prat de Llobregat 
 
SR. FRANCESC GARCIA I GUINART 
Regidor de Pallejà 
 
SRA. PILAR JOANIQUET I ANMELLA  
Regidora de La Palma de Cervelló 
 
SRA. MARTA MARTÍNEZ PARRA  
Regidora de Santa Coloma de Cervelló 
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SR. F. XAVIER PAZ PENCHE  
Regidor de Molins de Rei 
 
SR. LLUÍS TOMÁS MORENO 
Alcalde de Castellví de Rosanes 
 
SRA. LAURA BARRUFET MIRÓ  
Regidora de Gavà 
 
SRA. EVA Mª MARTÍNEZ MORALES  
Regidora de Vallirana 
 
SRA. FRANCESCA FOSALBA I BATALLA  
Alcaldessa d’ Esparreguera 
 
SR. SERGIO FERNÁNDEZ MESA  
Regidor de Cornellà de Llobregat 
 
SRA. PATRICIA D. SILVA GERMÁN  
Regidora del Papiol  
 
SR. DAVID CASTELLAR MILLÁN   
Regidor de Sant Andreu de la Barca 
 
ICV-EUiA-EPM.      
 
SR. JORDI BORRELL ALONSO 
Regidor de Sant Esteve Sesrovires  
 
SR. FELIP CASTILLO VILLEGAS  
Regidor de Santa Coloma de Cervelló 
 
SRA. LIDIA MUÑOZ CÀCERES   
Regidora de Sant Feliu de Llobregat 
 
SRA. CANDELA LÓPEZ TAGLIAFICO  
Regidora de Castelldefels 
 
SR. XAVIER GONZÁLEZ I ALEMANY 
Alcalde de la Palma de Cervelló 
 
CiU.    
 
SR. JOSEP MARIA LLOP I RIGOL  
Regidor de La Palma de Cervelló 
 
SRA. MARTA PEDROSA I VARELA  
Regidora de Sant Boi de Llobregat 
 
SR. SANTIAGO BARONA I GARCÍA   
Regidor de Castelldefels  
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SR. FRANCESC MOLINA I NÚÑEZ  
Regidor de Cornellà de Llobregat 
 
ERC-AM.   
 
SR. FRANCESC RODRÍGUEZ I GARZÓN  
Regidor de Sant Vicenç dels Horts 
 
SRA. IOLANDA LLAMBRICH SERRANO 
Regidora de Cornellà de Llobregat 
 
SRA. GLORIA MATAS I MONTMANY 
Alcaldessa  de Torrelles de Llobregat 
 
PP.     
 
SR. LUÍS ORTEGA LAZARO  
Regidor d’Esplugues 
 
SR. MANUEL REYES LÓPEZ  
Regidor de Castelldefels 
 
SR. JORDI ALSINA FELIP  
Regidor de Sant Andreu de la Barca 
 
SR. JOAQUIN SERGIO GARCÍA PÉREZ  
Regidor de Viladecans 
 
C-PC. 
 
SRA. MARGARITA MANZANO LOPEZ  
Regidora de Castelldefels 
 
CONSELLERS/ES NO ASSISTENTS 
 
SR. JUAN ANTONIO VAZQUEZ CORTADO (PSC – CPM) 
Alcalde de Sant Feliu de Llobregat 
 
SRA. MARIA SOLER SALA (PSC-CPM) 
Alcaldessa d’Abrera 
 
SR. VICTOR SERRANO PÉREZ  (PSC – CPM) 
Regidor d’Olesa de Montserrat 
 
SRA. EVA PARERA I ESCRICHS (CiU). 
Regidora de Corbera de Llobregat 
 
SRA. MARIA JOSEFA RODRÍGUEZ BLÁZQUEZ (ICV-EUiA-EPM) 
Regidora de Sant Boi de Llobregat 
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SECRETARI ACCIDENTAL 
 
Sr. Lluís González Roig 
 
INTERVENTOR ACCIDENTAL 
 
Sr. José Luis Sanz Arranz 
 
1.- Aprovar l’acta núm. 4/10, corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 4 d’octubre 
  
Els presents aproven per majoria absoluta l’acta núm. 4/10, corresponent a la sessió celebrada el 
dia 4 d’octubre. 
 

a) Decret núm. 134/10, de 5 d’octubre, relatiu a nomenar com a Vicepresidenta 3ª la 
consellera Sra. Mª Mercè Morera i Santafé del grup comarcal de Convergència i Unió 
i nomenar-la com a membre de ple dret de la Junta de Govern. 

 
  “Vist que per Decret de la Presidència núm. 140/07, de 20 de juliol, es va aprovar 
el nomenament de Vicepresidents i Vicepresidentes, la constitució de la Junta de Govern, la 
determinació dels seus membres i delegació de la competència en la mateixa. 
 
  Vist que per acord plenari celebrat en data 4 d’octubre de 2010 es va donar 
possessió del càrrec de Consellera d’aquesta comarca a la Sra. Mª Mercè Morera i Santafé, 
adscrita al grup comarcal de Convergència i Unió, en substitució per defunció del Sr. Manel 
Caballero i Boira, Conseller Comarcal que era membre de la Junta de Govern i Vicepresident 
tercer de l’entitat. 
 
  Vist que l’article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local estableix que la Junta de Govern està integrada pel President/a i un nombre de 
Consellers/es no superior a 1/3 del seu nombre legal, nomenats i separats lliurement per la 
Presidència. 
 
  Vist, així mateix, que segons l’article 13.2 del Text refós de la Llei de l’organització 
comarcal de Catalunya i l’article 10 del Reglament Orgànic Comarcal, la designació dels 
Vicepresidents/es comarcals és competència de la Presidència. 
 
  Vist que els articles 8 i ss del vigent Reglament Orgànic Comarcal recullen 
expressament la constitució de la Junta de Govern, així com les normes del seu funcionament i 
atribucions. 
 
  Per tot això, aquesta Presidència fent ús de les facultats que em confereixen 
l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 53 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 

 
RESOLC 

 
  PRIMER.- Nomenar com a Vicepresidenta Tercera a la consellera Sra. Mª Mercè 
Morera i Santafé del grup comarcal de Convergència i Unió i nomenar-la com a membre de ple 
dret de la Junta de Govern. 
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  SEGON.- Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província i en el 
Tauler d’Anuncis de la Corporació, en compliment del que disposa l’article 46 i ss del Real Decret 
2568/86, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, Funcionament i Règim 
Jurídic dels Ens Locals. 
 
  TERCER.- Comunicar aquest Decret a tots els/les Consellers/es, a la Gerència i a 
totes les àrees del Consell Comarcal. 
 
  QUART.- Donar compte d’aquest Decret al Ple en la primera sessió que se 
celebri, pel seu coneixement i efectes, en compliment del que disposa l’article 23.1 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril” 
 

b) Decret núm. 135/10, de 5 d’octubre, relatiu a aprovar l’adhesió del Consell Comarcal 
del Baix Llobregat a l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya aprovat pel Consorci Català pel 
Desenvolupament Local. 

 
“Atès que en el marc actual de liberalització del sector elèctric és factible la 

negociació de les tarifes de subministrament elèctric amb les empreses comercialitzadores. 
 
Atès que l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), mitjançant el 

Consorci Català pel Desenvolupament Local, va licitar el subministrament elèctric, mitjançant 
contractació centralitzada, per a les entitats membres de l’ACM i les entitats locals que 
s’adhereixin al corresponent conveni. 

 
Atès que l’adjudicatari del referit contracte ha estat l’empresa Unión Fenosa 

Comercial, S.A. i que l’acord marc fruit d’aquesta licitació tindrà una vigència de 18 mesos a partir 
de la formalització del contracte entre l’ens local i l’adjudicatari, amb una possible pròrroga de 12 
mesos addicionals. 

 
Vist que la conseqüència més important d’aquest nou marc de contractació 

centralitzada, respecte del Consell Comarcal, és una considerable educció tarifària que suposaria 
un estalvi important en les despeses de subministrament elèctric sense modificar la resta de 
condicions de subministrament en relació a les actuals.   

 
Vist l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics, Informàtica i Noves 

Tecnologies en data 5 d’octubre de 2010, que s’adjunta, proposant l’adhesió d’aquest Consell 
Comarcal a l’acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats 
locals de Catalunya aprovat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local. 
 

Vist que no hi ha prevista sessió de la Junta de Govern fins a finals del mes 
d’octubre i que és necessari, segons consta en l’expedient, aprovar l’esmentada adhesió abans 
del dia 15 d’octubre d’enguany, es considera convenient aprovar-la per Decret de Presidència 
ratificant-lo en la propera sessió de la Junta de Govern que se celebri. 

 
Vist també que en virtut de l’acord de Ple de 20 de juliol de 2007 la Presidència 

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

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

 
PRIMER.- Aprovar l’adhesió del Consell Comarcal del Baix Llobregat a l’acord 

marc del subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
aprovat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local. 
 

SEGON.- Facultar a la Il·lma. Sra. Rosa Boladeras Serraviñals, Presidenta 
d’aquesta entitat, per a la signatura dels documents que siguin necessaris per a la formalització 
del present Decret. 
 

TERCER.- Comunicar el present Decret al Consorci Català pel Desenvolupament 
Local, perquè en tingui coneixement i als efectes.” 

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

Govern i del Ple que se celebri.” 
 

c) Decret núm. 137/10, de 13 d’octubre, relatiu a  aprovar  la modificació de crèdits 
9/2010,  mitjançat crèdit generat  finançat per les subvencions concedides. 

 
“Vista la resolució de la Presidència de la Diputació de Barcelona, que aprova un 

ajut per import de 24.000,00€ per donar suport econòmic al procés de preparació i a la realització 
del III Congrés de les dones del Baix Llobregat en el marc del Règim de concertació de l’àmbit de 
suport a serveis i activitats del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008/11. 
 

Vista la resolució del Director del Servei d’Ocupació de Catalunya que atorga a 
aquest Consell Comarcal una subvenció de 571.354,00€ per a la realització d’un projecte de casa 
d’ofici per una durada de 12 mesos, distribuït en dos semestres: 215.550,00€ per al primer 
semestre i 355.804,00€ per al segon semestre, anomenat Casa d’Oficis Zona Nord Baix Llobregat. 
L’objecte de l’actuació  aprovat és l’instal.lació d’una planta fotovoltaica  connectada a la xarxa 
elèctrica  a la coberta de l’edifici del Consell Comarcal i realització de pràctiques als centres 
geriàtrics públics de la comarca  i la qualificació de 50 persones aturades en les especialitats  
d’atenció geriàtrica, cuina i manteniment d’ordinadors, muntatge i manteniment d’instal.lacions 
solars fotovoltaiques, treballs forestals    
 

Vist l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona  que aprova la 
resolució de la convocatòria pública  dels ajuts de l’àmbit de suport a serveis i activitats per l’any 
2010, del Pla de concertació i incorpora una subvenció de 30.000 €  per a la realització de 
l’actuació “ Procés de reestructuració del Pacte Territorial per a l’ocupació del Baix Llobregat – 
segona fase” i vist l’informe del coordinador de l’Àrea de desenvolupament estratègic que posa de 
manifest la necessitat d’habilitar una partida de 16.000,00€ no prevista al pressupost inicial per a 
contractar serveis de consultoria. 
 

Atès que d’acord a les previsions fins al final de l’exercici és necessari 
incrementar la partida de 942 76217 transferències a ajuntaments PUOSC en un import de 
2.500.000,00€  i que l’esmentada partida es finança integrament amb les aportacions que realitza 
la Generalitat de Catalunya per aquest concepte.   
 

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

Vist l’informe de la Gerent del Consell Comarcal. 
 

Vist l’informe d’intervenció. 
 

Per tot això aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern adopció del següents  
 

HE RESOLT 
 

PRIMER.- Aprovar  la modificació de crèdits 9/2010,  mitjançat crèdit generat  
finançat per les subvencions concedides d’acord al següent detall: 
 
DESPESES  Crèdit inicial Altes  Crèdit final 
     
231 22707 Consell de dones 52.761,50 20.750,00 73.511,50 
920 15100 Gratificacions  0,00 3.250,00 3.250,00 
     

241 22706 
Estudis i treballs tècnics- 
reest. PT 0,00 16.000,00 16.000,00 

     

241 13165 
Retrib. Personal C. O. Zona 
Nord  0,00 103.000,00 103.000,00 

241 16065 Seg. Social C.O. Zona Nord 0,00 35.600,00 35.600,00 

241 22065 
Desp. funcionament C.O. 
Zona N 0,00 76.950,00 76.950,00 

942 76217 
Transferències Ajuntaments 
PUOSC 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 

     
 Total despeses 52.761,50 2.755.550,00 2.808.311,50 
     
INGRESSOS Crèdit inicial Altes  Crèdit final 
     

45065 
Generalitat - C.O.  Zona Nord 
B.LL 0,00 215.550,00 215.550,00 

46108 
Diputació- Desenvolupament 
local 77.300,00 16.000,00 93.300,00 

46120 
Diputació- III Congrés de 
dones 45.000,00 24.000,00 69.000,00 

75006 Generalitat - Obres PUOSC 4.000.000,00 2.500.000,00 6.500.000,00 
     
 Total ingressos 4.122.300,00 2.755.550,00 6.877.850,00 
 

SEGON.- Donar compte del present Decret a la Junta de Govern i al Ple del Consell 
Comarcal.” 
 

d) Decret núm. 141/10, de 20 d’octubre, relatiu a designar la Consellera Sra. Mª Mercè 
Morera i Santafé, del grup comarcal de Convergència i Unió, com a representant del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat en el Consell d’Administració de l’empresa 
pública Aigües Ter- Llobregat. 
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  “Vist que l’any 1990, el Govern de la Generalitat de Catalunya va crear l’empresa 
pública Aigües Ter Llobregat (ATLL), adscrita al Departament de Medi Ambient i Habitatge, com a 
responsable de l’abastament d’aigua en alta a la ciutat de Barcelona i vuit comarques del seu 
entorn.  
 

Atès que l’ATLL, com empresa pública del Departament de Medi Ambient i 
Habitatge, té constituït un Consell d’Administració, que exerceix de forma col·legiada l’autoritat 
superior de l’empresa, on s’integren els interessos del món local, mitjançant representants 
d’Ajuntaments, Consells Comarcals i de l’Entitat Metropolitana, i d’una altra part representants de 
diferents Departaments del Govern de la Generalitat de Catalunya. 
 

Vist que, de conformitat amb els Estatuts actualment vigents, el Consell 
d'Administració està constituït per un total de 22 membres, que representen de forma paritària 
l'Administració de la Generalitat i les entitats locals destinatàries del servei públic que presta 
l’empresa, com a titulars respectius de les competències concurrents en matèria d’abastament 
d’aigua a poblacions en l’àmbit territorial definit en el Decret Legislatiu 3/2003. 

 
Atès que la representació de la Generalitat està integrada per 11 membres i la de 

les administracions locals està integrada per 5 representants designats per l'Entitat Metropolitana 
de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus i 6 més, un per cada una de les entitats locals 
municipals o supramunicipals que representen els municipis subministrats. 
 

Vist el que disposen els articles 7 i 8 dels estatuts vigents de l’ATLL, correspon a 
aquest Consell Comarcal la designació d’un representant en el Consell d’Administració de la 
referida empresa, que serà nomenat d’acord amb la proposta formulada per cada entitat 
representada. 

 
Vist que el Sr. Manel Caballero i Boira era representant en el Consell 

d’Administració de l’empresa pública Aigües Ter Llobregat. 
 

  Vist que la Sra. Mª Mercè Morera i Santafé s’ha incorporat com a Consellera 
Comarcal en substitució del Sr. Manel Caballero i Boira. 
 

Vist que no hi ha prevista sessió de Ple fins a finals del mes de desembre i que és 
necessari, segons consta en l’expedient, designar la Sra. Mª Mercè Morera i Santafé com a 
representant d’aquesta entitat en el Consell d’Administració de l’empresa pública Aigües Ter 
Llobregat, es considera convenient aprovar-ho per Decret de Presidència, ratificant-lo en la 
propera sessió de Ple que se celebri. 

 
Vist que per Decret de Presidència núm. 140/07, de 20 de juliol, la Presidència 

podrà exercir, per raons d’urgència, les competències del Ple que no tinguin la característica 
d’indelegable, 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.- Designar la Consellera Sra. Mª Mercè Morera i Santafé, del Grup 
Comarcal de Convergència i Unió, com a representant del Consell Comarcal del Baix Llobregat en 
el Consell d’Administració de l’empresa pública Aigües Ter Llobregat. 
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  SEGON.- Comunicar el present Decret a la Sra. Mª Mercè Morera i Santafé, així 
com a l’empresa pública Aigües Ter Llobregat, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 
  TERCER.- Donar compte del present Decret en la propera sessió del Ple que se 
celebri.” 
 

e) Decret núm. 144/10, de 5 de novembre, relatiu a aprovar la modificació de crèdits 
10/2010, mitjançat crèdit generat finançat per les subvencions concedides i 
transferència de crèdits. 

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

aquest Consell Comarcal una subvenció de 1.026.697,28€ per a la realització del programa 
Itineraris Personals d’Inserció, expedient 10-G-0068 que es desglossa en els següents conceptes i 
imports màxims: 
 
Tècnics:       625.399,32 € 
Coordinació:              62.539,93 € 
Suport administratiu:     145.926,56 € 
Despeses generals, materials i tècniques:  192.831,47 € 
 

Vist l’informe del Coordinador  de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic relatiu a 
la sol·licitud d’habilitació d’una partida pressupostària pel Departament de joventut destinada a 
dotar els premis dels dos concursos d’idees que es convoquen per aconseguir propostes que 
siguin d’utilitat i interès en relació a les activitats “Creació de la nova imatge comarcal de joventut” i 
“Creació d’una campanya de difusió dels Serveis d’Informació Juvenil dels ajuntaments” 
 

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

Vist l’informe de la Gerent del Consell Comarcal. 
 

Vist l’informe d’intervenció. 
 

Per tot això aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern adopció del següents  
 

HE RESOLT 
 

PRIMER.- Aprovar  la modificació de crèdits 10/2010, mitjançat crèdit generat  
finançat per les subvencions concedides i transferència de crèdits, d’acord al següent detall: 
 
CRÈDITS GENERATS     
      
DESPESES  Crèdit inicial Altes  Crèdit final  
      
241 13167 Retrib. Personal IPIS 2010 0,00 633.738,02 633.738,02  
241 16067 Seg. Social personal IPIS  2010 0,00 200.127,79 200.127,79  

241 20667 
Lloguer equips informàtics IPIS 
2010 0,00 30.000,00 30.000,00  

241 22067 Despeses de funcionament IPIS 0,00 156.831,47 156.831,47  
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2010 
241 22467 Assegurances IPIS 0,00 6.000,00 6.000,00  
      
 Total despeses 0,00 1.026.697,28 1.026.697,28  
      
INGRESSOS  Crèdit inicial Altes  Crèdit final  
      
45067 Generalitat IPIS 2010 0,00 1.026.697,28 1.026.697,28  
      
 Total ingressos 0,00 1.026.697,28 1.026.697,28  
      
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS     
      
DESPESES  Crèdit inicial Altes  Baixes Crèdit final 
      
337 22602 Activitats joventut 20.000,00 0,00 5.500,00 14.500,00 
337 47900 Premis joventut 0,00 5.500,00  5.500,00 
      
 Total  20.000,00 5.500,00 5.500,00 20.000,00 
 

SEGON.- Donar compte del present Decret a la Junta de Govern i al Ple del Consell 
Comarcal.” 
 

f) Decret núm. 150/10, de 29 de novembre, relatiu a aprovar la modificació de crèdits 
11/2010, mitjançat crèdit generat finançat per les subvencions concedides i 
transferència de crèdits. 

 
“Vist l’acord de la Junta de Govern d’aquest Consell Comarcal de data 22 de 

novembre d’enguany que accepta la subvenció atorgada per la Direcció General de Turisme del 
Departament  d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya  per import de sis 
mil quaranta-dos euros (6.042,00€), en l’àmbit del pla de desenvolupament turístic de Catalunya 
per l’any 2010, per a la realització del projecte “Georeferenciació i inventariat de les rutes i senyals 
turístics rurals del Baix Llobregat”  alhora que aprova la subscripció un conveni amb el Consorci de 
Turisme del Baix Llobregat per desenvolupar l’esmentat projecte i que preveu una aportació del 
Consorci de Turisme del Baix Llobregat a aquest Consell Comarcal per import de cinc mil vuit-
cents quaranta euros amb seixanta cèntims (5.840,60€). 
 

Vist el Decret de Presidència 75/2010 d’aquest Consell Comarcal, de data 23 de 
juny d’enguany, d’aplicació en l’àmbit d’aquest Consell Comarcal de les mesures extraordinàries 
per a la reducció del dèficit públic que preveu entre altres una reducció del 5% a partir de l’u de 
juny de les assignacions als grups polítics comarcals i vist que com a conseqüència d’aquest 
acord es van afectar crèdits per import de 13.040,00€ que es van  transferir a la partida 920 63200 
d’inversions en edificis en la modificació de crèdits 8/2010, de 4 d’octubre, en comptes de la 
reducció que correspondria en aplicació del 5% que serien de 5.040,00€ i que per tant és 
necessari procedir a rectificar la modificació realitzada.     
 

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

Vist l’informe d’intervenció. 
 

Per tot això aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern adopció del següents  
 

HE RESOLT 
 

PRIMER.- Aprovar  la modificació de crèdits 11/2010, mitjançat crèdit generat 
finançat per les subvencions concedides i transferència de crèdits, d’acord al següent detall: 
 
CRÈDITS GENERATS     
      

DESPESES  
Crèdit 
inicial Altes  Crèdit final  

      

432 22706 
Inventariat rutes- 
Turisme 0,00 11.882,60 11.882,60  

      
 Total despeses 0,00 11.882,60 11.882,60  
      

INGRESSOS  
Crèdit 
inicial Altes  Crèdit final  

      
45080 Generalitat- Turisme 0,00 6.042,00 6.042,00  
46703 Consorci de Turisme 0,00 5.840,60 5.840,60  
      
 Total ingressos 0,00 11.882,60 11.882,60  
      
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS     
      

DESPESES  
Crèdit 
inicial Altes  Baixes Crèdit final 

      
912 48000 Partits Polítics 159.760,00 8.000,00  167.760,00 
920 63200 Edificis 597.589,59  8.000,00 589.589,59 
      
 Total  757.349,59 8.000,00 8.000,00 757.349,59 
 

SEGON.- Donar compte del present Decret a la Junta de Govern i al Ple del Consell 
Comarcal.” 
 
3-   Donar compte dels Acords de la Junta de Govern que a continuació es relacionen: 

 
Sessió del 18 d’octubre 
 

a) Aprovar una addenda de modificació al conveni subscrit amb l’Ajuntament de 
Molins de Rei, de col.laboració per a la gestió de l’equipament Centre Ocupacional 
i pel Desenvolupament Joan N. García-Nieto. 
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“Vist que en data 9 de desembre de 1991 el Consell Comarcal del Baix Llobregat, 
la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Molins de 
Rei van subscriure un conveni de col·laboració amb l’objecte de desenvolupar, promoure i 
executar el projecte urbanístic de construcció d’un equipament de promoció econòmica com a 
centre de promoció de projectes econòmics de caràcter supralocal al polígon industrial El Pla de 
Molins de Rei, que es va anomenar “Centre Ocupacional i pel desenvolupament Joan N. García-
Nieto”. 
 

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

Vist que per acord de la Comissió de Govern en sessió celebrada en data 28 de 
maig de 2001 es va aprovar una addenda al referit conveni, en la que es recollien diferents 
actualitzacions i modificacions en el règim d’ús dels espais de l’equipament anomenat “Centre 
Ocupacional i pel desenvolupament Joan N. García-Nieto”. 
 
  Atès que l’Ajuntament de Molins de Rei ha manifestat a aquesta entitat el seu 
interès en disposar la utilització de la totalitat de l’espai útil del referit edifici, donada les 
necessitats pròpies dels serveis de promoció econòmica i ocupació que l’Ajuntament de Molins de 
Rei té ubicats a l’equipament. 
 

Vist que aquest Consell Comarcal, coincidint amb la possibilitat de concentrar els 
seus serveis a la seu central de l’entitat, considera convenient establir una fórmula d’aprofitament 
de l’equipament que permeti l’ús de la totalitat del mateix per l’Ajuntament de Molins de Rei. 
 
  Vist que d’acord amb el punt cinquè de la minuta d’addenda de modificació al 
conveni de referència, queda modificada l’addenda formalitzada en data 1 de juny de 2001; en allò 
que no resulti modificada, així com els plànols de l’equipament i el conveni original formalitzat en 
data 28 de desembre de 1994, es mantenen en vigor en tot el que no s’oposin al present 
document. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic en 
data 11 d’octubre de 2010, que s’adjunta a l’expedient, proposant l’aprovació d’una addenda de 
modificació al conveni de col·laboració subscrit amb l’Ajuntament de Molins de Rei per a la gestió 
de l’equipament anomenat “Centre Ocupacional i pel desenvolupament Joan N. García-Nieto” 
reguladora de les condicions d’ús de la totalitat dels espais per part de l’Ajuntament de Molins de 
Rei, per tal de donar resposta als interessos manifestats per ambdues entitats.  
 

Vist que per acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007, s’ha procedit, 
entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya , a 
favor de la Junta de Govern, i entre les que es troba la present. 

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

següents 
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ACORDS 
 

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

SEGON.- Facultar a la Il·lma. Sra. Rosa Boladeras Serraviñals, Presidenta 
d’aquesta entitat, per a la signatura dels documents que siguin necessaris per a la formalització 
del present acord. 

 
TERCER.- Comunicar el present acord a l’Ajuntament de Molins de Rei perquè en 

tinguin coneixement i als efectes. 
 

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

b) Aprovar l'inici d'expedient per a l’adjudicació per procediment obert d’un contracte de 
serveis de telecomunicacions, així com els corresponents plecs de clàusules 
administratives i tècniques. 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern en sessió celebrada en data 21 de juny 

de 2010 es va aprovar la pròrroga del contracte subscrit amb l’empresa Orange Catalunya Xarxes 
de telefonia de veu fixa corporativa i dades per al Consell Comarcal del Baix Llobregat en els seus 
diferents edificis/emplaçaments, per un període de 3 mesos i 10 dies, compresos entre el 24/07/10 
i el 03/11/10, ambdues dates inclusivament. 

 
Vist que la pròrroga de l’esmentat contracte es va establir per un període inferior a 

1 any atès l’evolució de les necessitats de servei de dades, dels preus del mercat i d’algunes de 
les tecnologies a utilitzar que fan aconsellable adaptar el contracte a les noves necessitats 
d’aquesta entitat. 

 
Vist que per acord de la Junta de Govern en sessió celebrada en data 19 de juliol 

de 2010 es va facultar a la Presidenta d’aquesta entitat per a l’aprovació de l’inici de l’expedient 
per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert, del contracte dels serveis integrals de 
telecomunicacions del Consell Comarcal del Baix Llobregat, així com dels Plecs reguladors de la 
referida licitació. 

 
Atès que està previst que el referit contracte tingui una durada inicial de 3 anys 

més 1 pròrroga d’1 any màxim, i ascendeix a un import màxim total de 170.888,62€, sense IVA; el 
que suposa que la tramitació de la licitació d’aquest contracte s’ha de realitzar mitjançant 
procediment obert. 
 

Vist que els plecs de clàusules han estat informats favorablement pel Secretari, 
d’acord la Disposició Addicional 2ª.7 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector 
Públic.   
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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 93.3 de la LCSP i la seva Disposició 
Addicional 2ª.7. 
 

Vist el que disposen els articles 122, 141 i ss., i 277 i ss. de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de Contractes del Sector Públic, en relació amb el Reial Decret 1098/2001, de 12 
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de Llei de contractes de les Administracions 
Públiques i el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 
30/2007 de Contractes del Sector Públic. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics, Informàtica i Noves 
Tecnologies en data 30 de setembre de 2010, que s’incorpora a l’expedient.  
 

Vist que per acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007, s’ha procedit, 
entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb 
la nova redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya , a favor de la Junta de Govern, i entre les 
que es troba la present. 

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

següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar l’inici de l’expedient per a l’adjudicació, mitjançant procediment 
obert de conformitat amb l’article 122 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector 
Públic, del contracte de serveis relatiu a l’operador de telecomunicacions del Consell Comarcal del 
Baix Llobregat, amb un tipus màxim de licitació per a la durada inicial de la contractació, per preus 
unitaris relatius a diversos serveis i prestacions inclosos en el contracte, segons disposa el Plec de 
Clàusules Administratives Particulars, que ascendeix a la quantitat de 126.889,20€ (cent vint-i-sis 
mil vuit-cents vuitanta-nou euros amb vint cèntims d'euro), IVA exclòs; distribuïts en 41.461,64€ 
(quaranta-un mil quatre-cents seixanta-un euros amb seixanta-quatre cèntims d'euro), IVA exclòs, 
per la primera anualitat, 42.290,87€ (quaranta-dos mil dos-cents noranta euros amb vuitanta-set 
cèntims d'euro), IVA exclòs, per la segona anualitat i 43.136,69€ (quaranta-tres mil cent trenta-sis 
euros amb seixanta-nou cèntims d'euro), IVA exclòs, per la tercera anualitat. 
 
El valor estimat del contracte i la possible pròrroga, als efectes d’allò que disposa l’article 76 i 
concordants de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, és de 
170.888,62€ (cent setanta mil vuit-cents vuitanta-vuit euros amb seixanta-dos cèntims d'euro), IVA 
exclòs, d’acord amb el següent detall: 
 

 Any de contracte VE € prestació VE pròrroga € Suma €  
 1r. 41.461,64  41.461,64  
 2n 42.290,87  42.290,87  
 3r. 43.136,69  43.136,69  
 Pròrroga  43.999,42 43.999,42  

Valor estimat del contracte als efectes de determinar el procediment 170.888,62 € sense IVA 
 

SEGON.- Aprovar el Plec de Clàusules Econòmiques i Administratives Particulars 
i el Plec de Prescripcions Tècniques que han de regir l’adjudicació del contracte de serveis relatiu 
a l’operador de telecomunicacions del Consell Comarcal del Baix Llobregat; que s’adjunten com a 
document annex i s’aproven simultàniament. 
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TERCER.- Convocar la concurrència d’ofertes per a l’adjudicació del contracte de 

serveis relatiu a l’operador de telecomunicacions del Consell Comarcal del Baix Llobregat, 
mitjançant procediment obert, i publicar el corresponent anunci en el perfil de contractant 
d’aquesta entitat (seu electrònica del Consell Comarcal del Baix Llobregat 
(www.elbaixllobregat.net)) i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de conformitat amb 
el que s’estableix en els Plecs de Clàusules Econòmiques i Administratives Particulars que 
regeixen la present contractació. 

 
QUART.- Declarar la plurianualitat de la despesa de l’expedient per a la 

contractació del servei relatiu a l’operador de telecomunicacions del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat; 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.  
 
La despesa plurianual derivada d’aquesta contractació, IVA inclòs, es farà efectiva amb càrrec a 
les següents aplicacions del pressupost dels exercicis 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014, partida 
920.222.00, d’acord amb el següent desglossament: 
 

Anualitat Imports estimats màxim 
anuals 

2010 6.910,27€ 
2011 41.599,85€ 
2012 42.431,84€ 
2013 43.280,48€ 
2014 36.666,18€ 

 170.888,62€ 
 

CINQUÈ.- Excloure en aquest expedient de contractació la prestació de la 
garantia provisional segons consta en els plecs reguladors del referit contracte. La garantia 
definitiva s’estableix en el 5% de l’import estimat dels dos anys inicials del contracte, que 
ascendeix a un import de 6.344,46€. 

 
SISÈ.- Facultar a la Presidenta d’aquesta entitat per a l’adjudicació d’aquest 

contracte, en el cas de que així convingui per raons del calendari de les tramitacions. 
 
SETÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió Plenària que se 

celebri.” 
 

c) Aprovar la contractació laboral temporal de la Sra. Mª Carmen Hens Domínguez 
com a tècnica auxiliar adscrita al Departament d’Educació i Cultura. 

 
“Vist el conveni subscrit l’any 1996 entre aquesta entitat i el Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya l’objecte del qual és la delegació al Consell 
Comarcal del Baix Llobregat de les competències quant a la gestió del servei de transport escolar i 
per a la gestió del servei escolar de menjador i altres prestacions en matèria d’ensenyament. 
 

Vist que durant el primer semestre de l’any 2010 es va iniciar el procés de 
concurrència per a la realització dels serveis de transport escolar per als propers quatre anys, el 
que va implicar l’obertura del procediment obert, la recepció de propostes, la seva valoració i el 
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procés de concessió i contractació dels serveis; procés que va requerir d’un suport administratiu 
atès el volum de rutes a adjudicar i el nombre d’empreses participants, així com la revisió de la 
documentació que se’n va derivar. 
 

Vist que la Sra. Mª Carmen Hens Domínguez, és la persona que va efectuar 
aquest suport administratiu durant el procés de concurrència del transport escolar, mitjançant un 
contracte per obra o servei determinat, des del dia 4 de gener de 2010 i fins al dia 30 de setembre 
de 2010, després d’haver superat el corresponent procés de selecció. 

 
Atès que actualment les rutes del transport estan adjudicades i en servei des de 

començaments del curs escolar, la Tècnica del Departament ha sol·licitat poder tenir un reforç 
administratiu en el departament, durant el període aproximat de 2 mesos, per tal de poder iniciar el 
procés de revisió de les rutes de transport escolar derivades d’aquesta nova adjudicació i garantir 
que el servei es compleixi amb total  garantia; i atès que la Coordinadora de l’Àrea es troba en 
situació de baixa per incapacitat laboral transitòria des del mes de setembre i no hi ha una data 
segura d’incorporació. 
 

Atès que la Sra. Hens va desenvolupar les seves tasques de forma satisfactòria i 
és coneixedora de les diferents tasques realitzades en el departament, i actualment te 
disponibilitat per incorporar-se; es proposa, d’acord amb l’informe emès per la Coordinadora de 
l’Àrea de Serveis Centrals Centrals i per la Responsable del Departament de Recursos Humans 
en data 11 d’octubre de 2010, que s’incorpora a l’expedient, la seva contractació per urgència.  
 

Vist l’article 291.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

 
  Vist que per Decret de la Presidència d’aquesta entitat número 140/07, de 20 de 
juliol, s’ha procedit, entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes 
a la Presidència de les corporacions, d’acord amb l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i d’acord amb l’article 54 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya , a 
favor de la Junta de Govern, 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 contractació laboral temporal a jornada completa, per obra o 
servei determinat, de la Sra. M. Carmen Hens Domínguez amb DNI 46.667.966 T com a tècnica 
auxiliar adscrita a l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques Socials, Departament d’Educació i 
Cultura, del Consell Comarcal per tal de donar suport al departament d’educació en les tasques 
derivades del procés de revisió de les rutes escolars. 
 
La data d’inici d’aquesta contractació serà a partir del dia 18 d’octubre de 2010 i fins el 17 de 
desembre de 2010, i amb un salari brut mensual de 1.680,76€ 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. 
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  TERCER.- Comunicar el present acord a l’esmentada treballadora perquè en 
tingui coneixement i als efectes. 
 

QUART.- Publicar la present contractació en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i en el Butlletí Oficial de la Província, als efectes previstos a l’article 291.3 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya. 

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

celebri.”  
 

Sessió del 8 de novembre  
 

d) Aprovar la subscripció d’un conveni amb la Diputació de Barcelona, de 
col.laboració per la supervisió de l’EAIA – IV durant els anys 2010 i 2011. 

 
“Vist que en data 20 de desembre de 2007 el Ple de la Diputació de Barcelona va 

aprovar el Protocol general del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-
2010, publicat en el Butlletí Oficial de la Província núm. 305 de 21 de desembre de 2007. 
 

Atès que el Consell Comarcal del Baix Llobregat es va adherir al Pla de 
Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 i va sol·licitar a la Diputació de 
Barcelona, per al present exercici i per a l’exercici 2011, la concertació d’actuacions consistents en 
ajut econòmic, per donar resposta a les necessitats de gestió dels serveis de benestar social i més 
concretament per donar suport per dur a terme un servei de supervisió per als equips d’atenció 
primària, segons consta a l’expedient.  
 

Vist que en data 15 d’octubre de 2010 i amb número d’entrada 5987 del registre 
general d’aquesta entitat, la Diputació de Barcelona ha comunicat l’atorgament d’una subvenció 
per import de 2.002,65€ per a la realització del servei de supervisió per als equips d’atenció 
primària. 

  
  Vist que la col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del 
Baix Llobregat per a la realització del servei de supervisió per als equips d’atenció primària, 
s’articularà mitjançant la subscripció d’un conveni entre ambdues entitats.  
 

Atès l’informe de la Directora del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del 
Baix Llobregat proposant l’aprovació del conveni específic entre la Diputació de Barcelona i el 
Consell Comarcal del Baix Llobregat, mitjançant el qual es formalitza l’ajut econòmic per dur a 
terme un servei de supervisió per l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència IV (EAIA IV), 
durant els anys 2010-2011.  
 
  Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals en data 2 de 
novembre de 2010, que s’adjunta a l’expedient. 
 

Vist que per acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007, s’ha procedit, 
entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya , a 
favor de la Junta de Govern, i entre les que es troba la present. 
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  Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per import de 
2.002,65€ (dos mil dos euros amb seixanta-cinc cèntims d’euro) per a la realització del servei de supervisió 
per als equips d’atenció primària, en el marc del Règim de concertació de l’àmbit de suport a serveis i 
activitats del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 (codi XBMQ 
10/Y/68896); d’acord amb el següent detall: 
 
Any 2010: 

- Nombre de sessions: 5 sessions de 1h. 30m. i per un import total màxim previst de 200,25.-
Euros/sessió  

- Aportació de la Diputació de Barcelona (de l’1 de juny al 31 de desembre de 2010: el 75% de 
l’import total màxim de la despesa prevista: 751,00.-Euros 

- Aportació del Consell Comarcal: el 25% de l’import total màxim de la despesa prevista: 250,35.-
Euros 

 
Any 2011: 
1er. Semestre, de l’1 de gener al 30 de juny de 2011 

- Nombre de sessions: 5 sessions de 1h. 30 m. i per un import total màxim previst de 200,25.-
Euros/sessió  

- Aportació de la Diputació de Barcelona: el 75% de l’import total màxim de la despesa prevista: 
751,00.-Euros 

- Aportació del Consell Comarcal: el 25% de l’import total màxim de la despesa prevista: 250,35.-
Euros 

2on. Semestre, de l‘1 de juliol al 31 de desembre de 2011 
- Nombre de sessions: 5 sessions de 1h. 30 m. i per un import total màxim previst de 200,25.-

Euros/sessió  
- Aportació de la Diputació de Barcelona: el 50% de l’import total màxim de la despesa prevista: 

500,65.-Euros 
- Aportació del Consell Comarcal: el 50% de l’import total màxim de la despesa prevista: 500,65.-

Euros 
Total anual Diputació: 1.251,65.-Euros 
Total anual Consell Comarcal: 751.-Euros 
 
Les quantitats compromeses per la Diputació de Barcelona es destinaran al finançament d’un màxim de 25 
sessions de supervisió impartides per un professional extern al Consell Comarcal i contractat per aquest 
amb l’assessorament de la Diputació de Barcelona. 
 

SEGON.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i el Consell Comarcal del Baix Llobregat per a la realització del servei de supervisió per als 
equips d’atenció primària, per als anys 2010 i 2011, de conformitat amb la minuta de conveni que s’adjunta 
a l’expedient i s’aprova simultàniament. 
 
  TERCER.- Facultar a la Presidenta d’aquesta entitat per a la signatura dels documents 
que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 
  QUART.- Comunicar el present la Diputació de Barcelona, 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 20 de juliol 
de 2007.” 
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e) Aprovar la subscripció d’un conveni amb els Ajuntaments d’Olesa de Montserrat i 
Abrera, de col.laboració per a la realització del projecte Casa d’Oficis Zona Nord 
del Baix Llobregat 2010. 

 
“Vist que per Decret de la Presidència núm. 99/2010, de 26 de juliol, ratificat en 

sessió de la Junta de Govern de 20 de setembre de 2010, es va aprovar la sol·licitud de 
subvenció, per un import total de 569.472,00€, al Servei d’Ocupació de Catalunya dins la 
convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats locals per a la realització de projectes 
de cases d’ofici per a l’any 2010 del programa Noves Cases per a Nous Oficis, dins el marc del 
projecte Impuls-Treball, aprovada per l’Ordre TRE/369/2010, de 28 de juny. 
 
  Vist que per Decret de la Presidència núm. 136/2010, de 13 d’octubre, ratificat en 
sessió de la Junta de Govern de 18 de octubre de 2010, es va acceptar la subvenció atorgada pel 
Servei d’Ocupació de Catalunya per import de 571.354,00€ per a la realització del projecte de 
Casa d’Oficis Zona Nord del Baix Llobregat (núm. expedient 2010/CO/3/108), dins la convocatòria 
per a la concessió de subvencions a entitats locals per a la realització de projectes de cases d’ofici 
per a l’any 2010 del programa Noves Cases per a Nous Oficis, dins el marc del projecte Impuls-
Treball, aprovada per l’Ordre TRE/369/2010, de 28 de juny; així com es va aprovar la contractació 
laboral temporal del personal directiu, docent i auxiliar administratiu, i la proposta dels /de les 
alumnes treballadors/es adscrits/es al desenvolupament del projecte de Casa d’Oficis Zona Nord 
del Baix Llobregat per a l’any 2010. 
 
  Vist que en aquest marc, per regular les pràctiques dels/les alumnes 
treballadors/es de la Casa d’Oficis Zona Nord del Baix Llobregat per a l’any 2010, s’ha previst 
subscriure un conveni de col·laboració amb els ajuntaments d’Olesa de Montserrat i Abrera. 
 
  Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic i pel 
Responsable de Formació en data 13 d’octubre de 2010, que s’adjunta a l’expedient. 
 

Vist que per acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007, s’ha procedit, 
entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya , a 
favor de la Junta de Govern, i entre les que es troba la present. 
 
  Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels 
següents 
 

ACORDS 
 
  PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni amb els ajuntaments d’Olesa de 
Montserrat i Abrera per a la realització de pràctiques dels/les alumnes treballadors/es de la Casa 
d’Oficis Zona Nord del Baix Llobregat, per a l’any 2010, de conformitat amb la minuta de conveni 
que s’adjunta a l’expedient i s’aprova simultàniament. 
 
  SEGON.- Facultar a la Presidenta d’aquesta entitat per a la signatura dels 
documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 
  TERCER.- Comunicar el present acord als esmentats ajuntaments, així com al 
Servei d’Ocupació de Catalunya, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
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  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 20 de juliol de 2007.” 
 

f) Aprovar la subscripció d’un conveni amb diferents centres geriàtrics, de 
col.laboració per la realització de pràctiques dins el projecte Casa d’Oficis Zona 
Nord del Baix Llobregat 2010. 

 
“Vist que per Decret de la Presidència núm. 99/2010, de 26 de juliol, ratificat en 

sessió de la Junta de Govern de 20 de setembre de 2010, es va aprovar la sol·licitud de 
subvenció, per un import total de 569.472,00€, al Servei d’Ocupació de Catalunya dins la 
convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats locals per a la realització de projectes 
de cases d’ofici per a l’any 2010 del programa Noves Cases per a Nous Oficis, dins el marc del 
projecte Impuls-Treball, aprovada per l’Ordre TRE/369/2010, de 28 de juny. 
 
  Vist que per Decret de la Presidència núm. 136/2010, de 13 d’octubre, ratificat en 
sessió de la Junta de Govern de 18 de octubre de 2010, es va acceptar la subvenció atorgada pel 
Servei d’Ocupació de Catalunya per import de 571.354,00€ per a la realització del projecte de 
Casa d’Oficis Zona Nord del Baix Llobregat (núm. expedient 2010/CO/3/108), dins la convocatòria 
per a la concessió de subvencions a entitats locals per a la realització de projectes de cases d’ofici 
per a l’any 2010 del programa Noves Cases per a Nous Oficis, dins el marc del projecte Impuls-
Treball, aprovada per l’Ordre TRE/369/2010, de 28 de juny; així com es va aprovar la contractació 
laboral temporal del personal directiu, docent i auxiliar administratiu, i la proposta dels /de les 
alumnes treballadors/es adscrits/es al desenvolupament del projecte de Casa d’Oficis Zona Nord 
del Baix Llobregat per a l’any 2010. 
 
  Vist que en aquest marc, per regular les pràctiques dels/les alumnes 
treballadors/es de la Casa d’Oficis Zona Nord del Baix Llobregat per a l’any 2010, s’ha previst 
subscriure sengles convenis de col·laboració amb les entitats o fundacions sense afany de lucre 
Residència Sol Ponent (Sant Andreu de la Barca), Residència Fundació Privada Santa Oliva 
(Olesa de Montserrat), Residència d’avis Nostra Sra. de Montserrat (Olesa de Montserrat) i 
Residència Can Comelles Patronat Municipal (Ajuntament d’Esparreguera). 
 
  Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic i pel 
Responsable de Formació en data 13 d’octubre de 2010, que s’adjunta a l’expedient. 
 

Vist que per acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007, s’ha procedit, 
entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya , a 
favor de la Junta de Govern, i entre les que es troba la present. 
 
  Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels 
següents 
 

ACORDS 
 
  PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni amb les entitats o fundacions sense 
afany de lucre Residència Sol Ponent (Sant Andreu de la Barca), Residència Fundació Privada 
Santa Oliva (Olesa de Montserrat), Residència d’avis Nostra Sra. de Montserrat (Olesa de 
Montserrat) i Residència Can Comelles Patronat Municipal (Ajuntament d’Esparreguera), per a la 
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realització de pràctiques dels/les alumnes treballadors/es de la Casa d’Oficis Zona Nord del Baix 
Llobregat per a l’any 2010, de conformitat amb la minuta de convenis que s’adjunten a l’expedient i 
s’aproven simultàniament. 
 
  SEGON.- Facultar a la Presidenta d’aquesta entitat per a la signatura dels 
documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 
  TERCER.- Comunicar el present acord a les entitats signatàries, així com al 
Servei d’Ocupació de Catalunya, perquè en tinguin 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 20 de juliol de 2007.” 

 
g) Aprovar l’addenda corresponent a l’any 2010 al conveni subscrit amb el Consorci 

Administració Oberta de Catalunya, de col.laboració en la prestació de serveis 
d’assistència tècnica per  a la millora de la prestació dels serveis públics 
mitjançant tecnologies d’informació i comunicació. 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern de data 1 de desembre de 2008 es van 

aprovar, entre altres, els acords relatius a aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb 
el Consorci d’Administració Oberta Electrònica de Catalunya (Consorci AOC) i el Consell Comarcal 
del Baix Llobregat en la prestació de serveis d’assistència tècnica a les administracions locals de 
la comarca per a la millora de la prestació dels serveis públics mitjançant la utilització de les TIC. 
 

Vist que el pacte cinquè de l’esmentat conveni estableix que per a les successives 
pròrrogues la dotació prevista al pacte segon serà objecte d’actualització d’acord amb el que 
s’estableixi en els pressupostos del Consorci AOC i que l’actualització de la dotació econòmica i 
dels nous compromisos a assumir pel Consell Comarcal es farà mitjançant addenda al conveni 
inicial. 

 
Vista l’addenda al conveni vigent de col·laboració entre el Consorci 

d’Administració Oberta Electrònica de Catalunya (Consorci AOC) i el Consell Comarcal en la 
prestació de serveis d’assistència tècnica a les administracions locals de la comarca per a la 
millora de les prestació dels serveis públics mitjançant la utilització de les TIC, que s’incorpora a 
l’expedient, i que preveu una aportació econòmica per part del Consorci de 38.760€ (trenta-vuit mil 
set-cents seixanta euros) per participar en els serveis d’assistència. 

 
Vist l’informe emès pel Tècnic de Comunicació i Administració Electrònica en data 

3 de novembre de 2010, que s’incorpora a l’expedient. 
 
Vist que per acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007, s’ha procedit, 

entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya , a 
favor de la Junta de Govern, i entre les que es troba la present. 
 
  Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels 
següents 
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ACORDS 
 
  PRIMER.- Aprovar la subscripció de l’addenda per a l’any 2010 al conveni subscrit 
amb el Consorci d’Administració Oberta Electrònica de Catalunya (Consorci AOC), de 
col·laboració en la prestació de serveis d’assistència tècnica a les administracions locals de la 
comarca per a la millora dels serveis públics mitjançant les TIC, i que preveu una aportació 
econòmica per part del Consorci a aquesta entitat de 38.760€ (trenta-vuit mil set-cents seixanta 
euros) per participar en els serveis d’assistència, de conformitat amb la minuta d’addenda que 
s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament. 
 
  SEGON.- Facultar a la Il·lma. Sra. Rosa Boladeras Serraviñals, Presidenta 
d’aquesta entitat, per a la signatura dels documents que siguin necessaris per a la formalització 
del present acord. 
 
  TERCER.- Comunicar el present acord al Consorci AOC perquè en tinguin 
coneixement i als efectes. 
 
  QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri.” 
 

h) Aprovar l’obertura d’un procediment de diàleg competitiu per a l’execució de la 
climatització de l’edifici núm. 2 de la seu del Consell Comarcal, així com el 
corresponent document descriptiu i programa funcional per a la selecció de 
participants. 

 
“Vist que l’edifici núm. 2 de la Seu del Consell Comarcal del Baix Llobregat 

precisa incorporar un nou sistema de climatització, ja que l'existent ha fet fallida i per l’import no es 
pot reparar. Atès que les característiques de l’edifici, la voluntat de cercar la màxima eficiència 
energètica i el mínim cost de consum i manteniment futurs, així com la necessitat de mantenir 
l’operativitat de l’edifici al màxim en el decurs de les obres fan que es consideri necessari analitzar 
les diverses solucions tècniques que podrien ser aplicables, segons consta a l’expedient. 
 

Atès que l’article 164 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector 
Públic estableix que el diàleg competitiu podrà utilitzar-se en el cas de contractes particularment 
complexos, quan l’òrgan de contractació consideri que l’ús del procediment obert o el del restringit 
no permet una adequada adjudicació del contracte.  

 
Vist que es considera en aquest cas que acudir al procediment ordinari obert o 

restringit implicaria una prèvia definició per part del Consell Comarcal del sistema a aplicar i que 
els Serveis Tècnics del Consell Comarcal consideren que les peculiaritats de l’edificació afectada 
fan que puguin contemplar-se possibilitats diferents i sol.lucions molt diverses entre elles, amb 
diferents afectacions materials, econòmiques i tècniques, atès que a la pràctica s’està duent a 
terme un nou sistema de climatització en un edifici ja existent. 

 
Vist el que disposen els articles 122, 163 i ss., i 212 i ss. de la Llei 30/2007, de 30 

d’octubre, de Contractes del Sector Públic, modificada per la Llei 34/2010, de 5 d’agost, en relació 
amb 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 l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics, Informàtica i Noves 
Tecnologies en data 4 de novembre de 2010, que s’adjunta a l’expedient, proposant la licitació de 
la climatització mitjançant el procediment de diàleg competitiu i que incorpora el Document 
descriptiu i Programa funcional de la referida licitació.  
 

Vist que per acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007, s’ha procedit, 
entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb 
la nova redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya , a favor de la Junta de Govern, i entre les 
que es troba la present. 

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

següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar l’inici de l’expedient per a l’adjudicació, mitjançant procediment 
de diàleg competitiu, del contracte d’obres relatiu als treballs d’execució de la climatització de 
l’edifici núm. 2 del Consell Comarcal del Baix Llobregat, per un import màxim de 250.000,00€ (dos-
cents cinquanta mil euros) d’import net i 45.000,0€ (quaranta-cinc mil euros) en concepte d’IVA, 
totalitzant 295.000,00€ (dos-cents noranta-cinc mil euros), IVA inclòs; d’acord amb la proposta 
tècnica que presenti el licitador que resulti adjudicatari del procés. 
 

SEGON.- Aprovar el Document descriptiu i Programa funcional de la referida 
licitació, que descriu les necessitats i requisits del contracte d’obres relatiu als treballs d’execució 
de la climatització de l’edifici núm. 2 del Consell Comarcal del Baix Llobregat; que s’adjunta com a 
document annex i s’aprova simultàniament. 

 
TERCER.- Convocar la concurrència d’ofertes per a l’adjudicació del contracte 

d’obres relatiu als treballs d’execució de la climatització de l’edifici núm. 2 del Consell Comarcal 
del Baix Llobregat, mitjançant el corresponent anunci en el perfil de contractant d’aquesta entitat 
(seu electrònica del Consell Comarcal del Baix Llobregat (www.elbaixllobregat.net)) i en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, de conformitat amb el que s’estableix en el document 
descriptiu i programa funcional de la referida licitació. 

 
QUART.- La present despesa anirà a càrrec de la partida pressupostària 

920.63200 del pressupost previst per a l’exercici 2011. 
 
CINQUÈ.- Excloure en aquest expedient de contractació la prestació de la 

garantia provisional segons consta en el document descriptiu i programa funcional de la referida 
licitació. La garantia definitiva s’estableix en el 5% de l’import d’adjudicació, que atès el preu de 
licitació serà d’un import màxim de 12.500,00€. 

 
SISÈ.- Facultar a la Presidenta d’aquesta entitat per a l’adjudicació d’aquest 

contracte, en el cas de que així convingui per raons del calendari de les tramitacions. 
 
SETÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió Plenària que se 

celebri.” 
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i) Aprovar l’inici de l’expedient per a l’adjudicació, mitjançant procediment negociat 

sense publicitat, d’un contracte d’arrendament de material informàtic per a la 
realització del programa d’Itineraris Personals d’Inserció 2010. 

 
“Atès que el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de 

Catalunya va redactar el Pla Estratègic de Turisme a Catalunya 2005-2010 com a element que 
estableix les línies de treball bàsiques que ha de seguir la política turística del Govern de la 
Generalitat de Catalunya en el seu període de vigència i que té l’objectiu d'augmentar la qualitat i 
la diversitat de l’oferta turística, sota la perspectiva conjunta d’assolir la sostenibilitat econòmica, 
social i cultural.  
 

Vist que, d’acord amb el que estableix en l’esmentat Pla, el Departament 
d’Innovació, Universitats i Empresa ha elaborat el Mapa Nacional dels Recursos Turístics 
Intangibles de Catalunya, que ha servit de base per redactar el Catàleg i el Pla d’Implementació 
dels Recursos Turístics Intangibles de Catalunya.   
 

Vist que el Pla d’Implementació dels Recursos Turístics Intangibles de Catalunya 
identifica quins són els elements intangibles del patrimoni cultural de Catalunya que tenen 
potencialitats turístiques, els situa en el territori de forma ordenada i el categoritza en previsió d’un 
futur desenvolupament de les seves potencialitats, de forma que sigui possible singularitzar i 
diferenciar l’oferta turística de cada indret concret, i que situa en la Comarca del Baix Llobregat els 
recursos intangibles considerats i vinculats a les marques II Els primers habitants de Catalunya,III 
La Catalunya dels Ibers, Grecs, Romans i Visigots, IV El naixement de Catalunya, VI La Catalunya 
Rebel, VII Catalunya de d’il·lustració a les repúbliques,VIII Catalunya i la febre de l’or, catalanisme 
i anarquisme, IX República i Franquisme: Guerra Civil, exili i maquis. Antifranquisme, X La 
Catalunya de la creativitat i de les llibertats. 
 

Atès que el Consell Comarcal del Baix Llobregat té coneixement del Pla Estratègic 
del Turisme a Catalunya 2005-2010, dels estudis del Mapa Nacional dels Recursos Turístics 
Intangibles de Catalunya i del posterior Pla d’Implementació dels Recursos Turístics Intangibles de 
Catalunya i dels recursos intangibles contemplats en aquest pla i comparteix els criteris que fixen 
el Pla Estratègic de Turisme a Catalunya 2005-2010 i el posterior Pla d’Implementació dels 
Recursos Turístics Intangibles de Catalunya. 
 

Atès que aquest Consell Comarcal té interès en desenvolupar productes turístics 
vinculats als recursos turístics intangibles: Coves prehistòriques, Els Romans, Castells de frontera, 
Camí de Sant Jaume, Pirates i corsaris, Espais renaixentistes i barrocs, La guerra de successió,  
Bruixes i bandolers, La guerra del francès, Les colònies d’ultramar: Els indians, Les colònies 
industrials, La primera industrialització: obrers i burgesos, Carlins, liberals i federals, Catalunya 
nostàlgica: Pastors, pagesos i pescadors d’abans, Modernisme i renaixença, Franquisme i 
antifranquisme, País d’artesania, País de festes i tradicions, País de cultura, País d’espiritualitat, 
País de la ciència i la tecnologia, País d’esport, País d’empreses, en l’àmbit territorial de la seva 
comarca. 
 

Vist l’informe emès per la Gerent en data 5 de novembre de 2010, que s’adjunta a 
l’expedient. 
 

Vist que per acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007, s’ha procedit, 
entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb 
la nova redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
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de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a favor de la Junta de Govern, i entre les 
que es troba la present. 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció del Protocol de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat i el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat 
de Catalunya, per a la posada en valor del recurs turístic intangible contemplat en el Pla 
d’Implementació dels Recursos Turístics Intangibles de Catalunya, de conformitat amb la minuta 
de protocol que s’annexa i s’aprova simultàniament.  
 
  SEGON.- Facultar a la Sra. Rosa Boladeras Serraviñals, Presidenta d’aquesta 
entitat, per a la signatura dels documents que siguin necessaris per a la formalització del present 
acord. 
 
  TERCER.- Comunicar el present acord al Departament d’Innovació, Universitats i 
Empresa de la Generalitat de Catalunya perquè en tingui coneixement i als efectes. 
 
  QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri per a la seva ratificació.” 
 
Sessió del 22 de novembre  
 

j) Aprovar la subscripció del Protocol de col·laboració amb la Generalitat de 
Catalunya, a través del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa, per a la 
posada en valor del recurs turístic intangible contemplat en el pla d'implementació 
dels recursos turístics intangibles de Catalunya. 

 
“Atès que el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de 

Catalunya va redactar el Pla Estratègic de Turisme a Catalunya 2005-2010 com a element que 
estableix les línies de treball bàsiques que ha de seguir la política turística del Govern de la 
Generalitat de Catalunya en el seu període de vigència i que té l’objectiu d'augmentar la qualitat i 
la diversitat de l’oferta turística, sota la perspectiva conjunta d’assolir la sostenibilitat econòmica, 
social i cultural.  
 

Vist que, d’acord amb el que estableix en l’esmentat Pla, el Departament 
d’Innovació, Universitats i Empresa ha elaborat el Mapa Nacional dels Recursos Turístics 
Intangibles de Catalunya, que ha servit de base per redactar el Catàleg i el Pla d’Implementació 
dels Recursos Turístics Intangibles de Catalunya.   
 

Vist que el Pla d’Implementació dels Recursos Turístics Intangibles de Catalunya 
identifica quins són els elements intangibles del patrimoni cultural de Catalunya que tenen 
potencialitats turístiques, els situa en el territori de forma ordenada i el categoritza en previsió d’un 
futur desenvolupament de les seves potencialitats, de forma que sigui possible singularitzar i 
diferenciar l’oferta turística de cada indret concret, i que situa en la Comarca del Baix Llobregat els 
recursos intangibles considerats i vinculats a les marques II Els primers habitants de Catalunya,III 
La Catalunya dels Ibers, Grecs, Romans i Visigots, IV El naixement de Catalunya, VI La Catalunya 
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Rebel, VII Catalunya de d’il·lustració a les repúbliques,VIII Catalunya i la febre de l’or, catalanisme 
i anarquisme, IX República i Franquisme: Guerra Civil, exili i maquis. Antifranquisme, X La 
Catalunya de la creativitat i de les llibertats. 
 

Atès que el Consell Comarcal del Baix Llobregat té coneixement del Pla Estratègic 
del Turisme a Catalunya 2005-2010, dels estudis del Mapa Nacional dels Recursos Turístics 
Intangibles de Catalunya i del posterior Pla d’Implementació dels Recursos Turístics Intangibles de 
Catalunya i dels recursos intangibles contemplats en aquest pla i comparteix els criteris que fixen 
el Pla Estratègic de Turisme a Catalunya 2005-2010 i el posterior Pla d’Implementació dels 
Recursos Turístics Intangibles de Catalunya. 
 

Atès que aquest Consell Comarcal té interès en desenvolupar productes turístics 
vinculats als recursos turístics intangibles: Coves prehistòriques, Els Romans, Castells de frontera, 
Camí de Sant Jaume, Pirates i corsaris, Espais renaixentistes i barrocs, La guerra de successió,  
Bruixes i bandolers, La guerra del francès, Les colònies d’ultramar: Els indians, Les colònies 
industrials, La primera industrialització: obrers i burgesos, Carlins, liberals i federals, Catalunya 
nostàlgica: Pastors, pagesos i pescadors d’abans, Modernisme i renaixença, Franquisme i 
antifranquisme, País d’artesania, País de festes i tradicions, País de cultura, País d’espiritualitat, 
País de la ciència i la tecnologia, País d’esport, País d’empreses, en l’àmbit territorial de la seva 
comarca. 
 

Vist l’informe emès per la Gerent en data 5 de novembre de 2010, que s’adjunta a 
l’expedient. 
 

Vist que per acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007, s’ha procedit, 
entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb 
la nova redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a favor de la Junta de Govern, i entre les 
que es troba la present. 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció del Protocol de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat i el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat 
de Catalunya, per a la posada en valor del recurs turístic intangible contemplat en el Pla 
d’Implementació dels Recursos Turístics Intangibles de Catalunya, de conformitat amb la minuta 
de protocol que s’annexa i s’aprova simultàniament.  
 
  SEGON.- Facultar a la Sra. Rosa Boladeras Serraviñals, Presidenta d’aquesta 
entitat, per a la signatura dels documents que siguin necessaris per a la formalització del present 
acord. 
 
  TERCER.- Comunicar el present acord al Departament d’Innovació, Universitats i 
Empresa de la Generalitat de Catalunya perquè en tingui coneixement i als efectes. 
 
  QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri per a la seva ratificació.” 
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k) Aprovar la subscripció d’un conveni amb el Consell Comarcal del Bages pel 

desenvolupament turístic de la xarxa d’elements de patrimoni industrial vinculats 
al riu Llobregat de les comarques del Baix Llobregat i del Bages. 

 
“Atès que el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de 

Catalunya va encarregar a la Universitat de Barcelona (UB) un estudi per tal d’articular una oferta 
turística al voltant del riu Llobregat per a les comarques del Berguedà, el Bages i el Baix Llobregat, 
anomenat Pla de Directrius per l’articulació d’una oferta turística integral vinculada al riu Llobregat i 
en el que es proposen una sèrie d’actuacions i de productes principalment lligats a dues etapes 
històriques que han deixat una forta petjada a les tres comarques: la industrialització del riu, i la 
Guerra Civil i el franquisme; i que ara s’engega una segona etapa consistent en definir el 
posicionament, l’articulació de l’oferta, la creació de centres d’interpretació i els seus mecanismes 
de gestió pel que fa  als recursos turístics vinculats a la industrialització del Llobregat a  les 
comarques del Bages i del Baix Llobregat, a través d’un Pla de desenvolupament turístic amb la 
història de la industrialització del riu Llobregat com a fil conductor. 
 

Atès que per a la realització del referit estudi és necessari signar un conveni de 
col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i el Consell Comarcal del Baix Llobregat, per a 
estructurar i desenvolupar un Projecte Turístic sobre la Industrialització del riu Llobregat, que 
consistirà en l’elaboració d’un projecte de tematització i desenvolupament del patrimoni, i dels 
intangibles de les comarques del Baix Llobregat i del Bages, incloent plans de viabilitat econòmica 
per als futurs equipaments turístics que es defineixin, i amb la implicació de la iniciativa privada en 
la promoció i gestió dels mateixos 
 

Vist que mitjançant l’esmentat conveni el Consell Comarcal del Bages es 
compromet a realitzar tots els tràmits administratius per la contractació del servei corresponent per 
a la elaboració del projecte de tematització i desenvolupament del patrimoni i dels intangibles del 
riu Llobregat i a destinar la subvenció rebuda al finançament de la contractació del servei 
anteriorment; i el Consell Comarcal del Baix Llobregat es compromet a encomanar al Consell 
Comarcal del Bages la contractació de la prestació del servei que suposi la inclusió de l’àmbit 
territorial de la Comarca del Baix Llobregat en el projecte a desenvolupar.  
 

Vist l’informe emès per la Gerent en data 12 de novembre de 2010, que s’adjunta 
a l’expedient. 
 

Vist que per acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007, s’ha procedit, 
entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb 
la nova redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a favor de la Junta de Govern, i entre les 
que es troba la present. 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció del conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat i el Consell Comarcal del Bages per desenvolupar turísticament la 
xarxa d’elements de patrimoni industrial vinculats al riu Llobregat de les comarques del Baix 
Llobregat i del Bages, de conformitat amb la minuta de conveni que s’annexa i s’aprova 
simultàniament.  
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  SEGON.- Facultar a la Sra. Rosa Boladeras Serraviñals, Presidenta d’aquesta 
entitat, per a la signatura dels documents que siguin necessaris per a la formalització del present 
acord. 
 
  TERCER.- Comunicar el present acord al Consell Comarcal del Bages perquè en 
tingui coneixement i als efectes. 
 
  QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri per a la seva ratificació.” 
 

l) Aprovar la subscripció d’un conveni amb el Consorci de Turisme del Baix 
Llobregat per al desenvolupament del projecte de geo-referenciació i inventariat de 
les rutes i senyals turístics de la comarca. 

 
“Vist que per Decret de Presidència núm. 41/2010, de 26 de març, es va aprovar 

la sol·licitud d’una subvenció a la Generalitat de Catalunya en l’àmbit del Pla de desenvolupament 
turístic de Catalunya per a l’any 2010 per a la realització del projecte de Georeferenciació i 
inventariat de les rutes i senyals turístics rurals del Baix Llobregat. 

 
Atès que, en data 13 d’octubre de 2010 i amb número d’entrada 5866 del Registre 

General d’aquesta entitat, la Direcció General de Turisme del Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya va comunicar l’atorgament d’una subvenció 
per import de 6.042,00€ (sis mil quaranta-dos euros) a aquest Consell Comarcal per a la 
realització del projecte de Georeferenciació i inventariat de les rutes i senyals turístics rurals del 
Baix Llobregat. 

 
Atès que el Consorci de Turisme del Baix Llobregat, d’acord amb el que estableix 

l’article 6 dels seus estatuts, té entre els seus objectius i finalitats la de promoure activitats 
encaminades a incrementar la demanda turística i comercial de la comarca del Baix Llobregat, 
incrementar i millorar la qualitat de l’oferta turística de la comarca, promoure accions orientades a 
la promoció de la comarca per tal que aquesta estigui en el mercat turístic, desenvolupar 
productes turístics, coordinar i dinamitzar i ajudar a tots els sectors interessats en el foment del 
turisme.  
 

Vist l’informe emès per la Gerent en data 12 de novembre de 2010, que s’adjunta 
a l’expedient, proposant la subscripció d’un conveni amb el Consorci de Turisme del Baix 
Llobregat per al desenvolupament del projecte de referència, així com per a regular l’aportació 
econòmica per import de 5.840.60€ que haurà de satisfer el Consorci de Turisme del Baix 
Llobregat a aquest Consell Comarcal per a la realització de l’esmentat projecte. 

 
Vist que per acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007, s’ha procedit, 

entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb 
la nova redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a favor de la Junta de Govern, i entre les 
que es troba la present. 

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

PRIMER.- Acceptar la subvenció atorgada per la Direcció General de Turisme del 
Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya per import de 
6.042,00€ (sis mil quaranta-dos euros), en l’àmbit del Pla de desenvolupament turístic de 
Catalunya per a l’any 2010, per a la realització del projecte de Georeferenciació i inventariat de les 
rutes i senyals turístics rurals del Baix Llobregat. 

 
SEGON.- Aprovar la subscripció del conveni de col·laboració entre el Consell 

Comarcal del Baix Llobregat i el Consorci de Turisme del Baix Llobregat, per al desenvolupament 
del projecte de Georeferenciació i inventariat de les rutes i senyals turístics rurals del Baix 
Llobrega, de conformitat amb la minuta de conveni que s’annexa i s’aprova simultàniament.  
 
  TERCER.- Facultar a la Sra. Maria Soler Sala,  Vicepresidenta d’aquesta entitat, 
per a la signatura dels documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 
  QUART.- Comunicar el present acord a la Direcció General de Turisme del 
Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya i al Consorci de 
Turisme del Baix Llobregat perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 
  CINQUÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri per a la seva ratificació.” 
 

m) Aprovar una modificació en el conveni de cooperació subscrit amb l’Ajuntament 
de l’Hospitalet de Llobregat en relació al servei de transport adaptat fix per a 
persones amb mobilitat reduïda  per a l’exercici 2010. 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern d’aquesta entitat de data 21 de juny de 

2010 es va aprovar la subscripció del conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, en relació al transport adaptat fix per a 
persones amb mobilitat reduïda per a l’any 2010 amb efectes retroactius al dia 1 de gener de 2010 
i fins al dia 31 de desembre de 2010. 

 
Vist que en data 10 de novembre de 2010 i amb número d’entrada 6528 del 

Registre General d’aquesta entitat, ha sol·licitat la modificació del Compromís Tercer del referit 
conveni, en el sentit d’ampliar el termini per a fer efectiva la seva aportació, atès el que disposa la 
Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials i amb la 
modificació que comporta en aquest respecte a l’articulat de la llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
Contractes del Sector Públic. 
 
  Vist l’informe emés per la Coordinadora de l’Àrea de Serveis Centrals en data 15 
de novembre de 2010, que s’adjunta a l’expedient, proposant la modificació del Compromís Tercer 
del conveni de referència. 

 
Vist que per acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007, s’ha procedit, 

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

 
ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar la modificació del Compromís Tercer del conveni de 

cooperació entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i l’Ajuntament de l’Hospitalet de 
Llobregat, en relació al transport adaptat fix per a persones amb mobilitat reduïda per a l’any 2010, 
per tal de que on diu que “per tal de poder garantir la continuïtat del servei en la seva totalitat, 
l’Ajuntament signatari haurà de fer efectiu, durant el mes següent a l’aprovació del present conveni 
de col·laboració la quantitat que fa referència al cost dels serveis que li corresponen” digui “durant 
els cinquanta-cinc dies següents a l’aprovació del present conveni de col·laboració”. 
 

SEGON.- Comunicar el present acord a l’Ajuntament d’Hospitalet de Llobregat, 
perquè en tingui coneixement i als efectes. 
 

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

n) Aprovar la subscripció d’un conveni amb les diferents entitats que participen en el 
projecte d’Itineraris Personals d’Inserció 2010 i 2011, regulador del 
desenvolupament del mateix. 

 
“Vist que per Decret de Presidència núm. 130/2010, de 14 de setembre, ratificat 

en sessió de la Junta de Govern de 20 de setembre de 2010, es va aprovar la sol·licitud de 
subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya 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; dins 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, aprovada per la Resolució TRE/2665/2010, de 30 de juliol. 
 

Vist que per acord de la Junta de Govern, en sessió celebrada el 8 de novembre 
de 2010, es va acceptar la subvenció atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya per import total 
de 1.026.697,28€ per al desenvolupament del programa Itineraris Personals d’Inserció (IPI) per a 
l’any 2010. 
 

Vist que les entitats que participen com a punts d’actuació en els programes IPI 
2010 i 2011 van manifestar la voluntat de participar com a punt d’actuació per al desenvolupament 
del programa dins dels exercicis 2010 i 2011. 

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

data 11 de novembre de 2010, que s’adjunta a l’expedient, proposant la subscripció de sengles 
convenis de col·laboració amb les entitats que participen en el programa d’Itineraris Personals 
d’Inserció (IPIS) per als exercicis 2010 i 2011, la minuta del qual s’adjunta. 

 
Vist que per acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007, s’ha procedit, 

entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb 
la nova redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a favor de la Junta de Govern, i entre les 
que es troba la present. 
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  Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels 
següents 
 

ACORDS 
 

 PRIMER.- Aprovar la subscripció de sengles convenis amb els ajuntaments d’Abrera, 
Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Esparreguera, Esplugues de Llobregat, Gavà, Martorell 
(només per a l’exercici 2011), Olesa de Montserrat, Pallejà, El Prat de Llobregat, Sant Andreu de 
la Barca, Sant Boi de Llobregat (CORESSA), Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant 
Vicenç dels Horts i Viladecans, i el sindicat de CCOO, aquest darrer amb dos punts d’actuació 
ubicats als municipis de Cornellà de Llobregat i El Prat de Llobregat, reguladors del 
desenvolupament dels programes d’Itineraris Personals d’Inserció (IPI) pels exercicis 2010 i 2011, 
de conformitat amb la minuta de conveni que s’adjunta a l’expedient i s’aprova simultàniament. 
 
  SEGON.- Facultar a la Sra. Rosa Boladeras Serraviñals, Presidenta d’aquesta 
entitat, per a la signatura dels documents que siguin necessaris per a la formalització del present 
acord. 
 
  TERCER.- Comunicar el present acord als ajuntaments i entitats signatàries 
perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 
  QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri per a la seva ratificació.” 
 

o) Aprovar la subscripció de sengles convenis amb diferents Ajuntaments, centres 
educatius, AMPAs i altres entitats, de col.laboració en l’aprofitament i finançament 
del servei de transport escolar col.lectiu pel curs 2010-2011. 

 
“Atès que, amb la finalitat de prestar un millor servei de transport escolar a aquells 

alumnes d’escolarització obligatòria però de trasllat no obligatori, aquest Consell Comarcal ha anat 
subscrivint diferents convenis de col·laboració per a la prestació de l’esmentat servei. 

 
Atès que per aquest curs escolar 2010-2011 s’ha convocat concurrència d’ofertes 

i que un dels criteris a valorar ha estat l’oferta econòmica, que ha fet que la majoria d’empreses 
hagin licitat per un preu inferior respecte als cursos anteriors, motiu pel qual l’import al que 
ascendeixen la majoria de convenis d’aquest curs escolar, que és el resultat de la proporció de 
totes les ampliacions i modificacions derivades de cursos anteriors i de la quantitat licitada pels 
transportistes, és inferior al de cursos anteriors. 
 
  Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials en data 16 de novembre de 2010, que s’incorpora a l’expedient. 
 

Vist que per acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007, s’ha procedit, 
entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya , a 
favor de la Junta de Govern, i entre les que es troba la present. 
 
  Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels 
següents 
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ACORDS 
 

  PRIMER.- Aprovar la subscripció de sengles convenis de col·laboració amb els 
ajuntaments d’Abrera, Corbera de Llobregat, Esparreguera, Molins de Rei, Sant Esteve 
Sesrovires, i les AMPA’S CEIP Castell Ciuró, IES Camps Blancs de Sant Boi de Llobregat, IES de 
Sant Esteve Sesrovires, CEIPS Colònia Güell de  Santa Coloma de Cervelló, CEIP Montpedrós de 
Santa Coloma de Cervelló, CEIP Pompeu Fabra de Vallirana, CEIP La Ginesta de Vallirana, CEIP 
l’Olivera de Vallirana i l’IES Vall d’Arús de Vallirana per a la prestació d’ampliacions en el servei de 
transport escolar no obligatori durant el curs escolar 2010-2011, d’acord amb les minutes de 
convenis que s’incorporen a l’expedient i s’aproven simultàniament. 
 
  SEGON.- Aprovar els següents imports que les esmentades entitats hauran 
d’aportar a aquest Consell en el marc d’aquests convenis: 
 
- Conveni amb l’Ajuntament d’Abrera:      102.915,00 euros 
- Conveni amb l’Ajuntament de Corbera de Ll.:      83.153,00 euros 
- Conveni amb l’Ajuntament d’Esparreguera         73.227,00 euros 
- Conveni amb l’Ajuntament de Molins de Rei                     10.758,00 euros 
- Conveni amb l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires:                     5.722,58 euros 
- Conveni  AMPA  del CEIP Castell Ciuró:                       10.758,00 euros 
- Conveni AMPA IES Camps Blancs de S. Boi de Ll.                           2.212,50 euros 
- Conveni amb les AMPAS dels CEIPS Colònia Güell                 1.161,36 euros 
  i Monpedrós de Sta. Coloma de Cervelló:                                      580,68 euros 
- Conveni amb les AMPAS dels centres de Vallirana: 
  IES Vall d’Arús:                  7.442,00  euros 
  CEIP Pompeu Fabra:                  1.925,00 euros 
  CEIP La Ginesta:                 2.802,00 euros 
  CEIP L’Olivera:                   3.853,00 euros 
 

TERCER.- Facultar a la Il·lma. Sra. Rosa Boladeras Serraviñals, Presidenta del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat, per a la signatura dels documents que siguin necessaris per 
a la formalització del present acord. 
 
  QUART.- Comunicar el present acord als esmentats Ajuntaments i centres perquè 
en tinguin coneixement i als efectes. 
 
  CINQUÈ- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri.” 
 

p) Aprovar la subscripció d’un conveni amb el Consorci del Parc Agrari del Baix 
Llobregat per a l’execució i finançament del projecte Foment del consum i de la 
comercialització de productes hortofrutícolas “del temps i de la terra”. 

 
“Vist que per Decret de Presidència núm. 15/2010, de 28 de gener, ratificat en 

sessió de la Junta de Govern de 15 de febrer, es va sol·licitar a la Diputació de Barcelona una 
subvenció de 42.000 € (quaranta-dos mil euros) per a l’execució del projecte Foment del consum i 
la comercialització de productes hortofrutícoles “Del temps i de la terra”, dins del marc de la 
convocatòria de la Diputació de Barcelona del Pla de Concertació de la Xarxa Barcelona Municipis 
de Qualitat 2008-2011 per a l’exercici 2010; projecte que s’emmarca en el Protocol general de la 
Xarxa d’ens locals per al suport al teixit empresarial de productes alimentaris locals i de qualitat de 
la terra i el mar, aprovat per la Diputació de Barcelona i subscrit per aquest Consell Comarcal per 
acord de la Junta de Govern de data 29 de març de 2010. 
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Vist que la Diputació de Barcelona va notificar a aquesta entitat la Resolució de la 

seva Presidència, de data 15 d’abril de 2010, d’atorgament d’una subvenció per import de 36.000€ 
(trenta-sis mil euros) per a la realització del projecte Foment del consum i la comercialització de 
productes hortofrutícoles “Del temps i de la terra”. 
 

Vist que d’acord amb la resolució d’atorgament de la subvenció de la Diputació de 
Barcelona, el pressupost del projecte és de 60.000€ (seixanta mil euros), sent l’aportació de la 
Diputació de Barcelona de 36.000€ (trenta-sis mil euros) i la del Consell Comarcal de 24.000€ 
(vint-i-quatre mil euros).  
 

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

 
Vist que en el programa d’accions 2010 es preveu que les accions del projecte 

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

 
Vist que el Consorci del Parc Agrari, en el marc del seu programa Parc Actiu de 

foment i millora de la comercialització de les produccions del Parc, preveu continuar executant 
dins el 2010 un conjunt d’actuacions amb l’objectiu de promoure la identificació Producte fresc del 
Parc Agrari del Baix Llobregat, així com estendre la promoció i comercialització d’aquest producte.    

 
Vist que d’acord amb l’informe emès pel Miquel Domènech i Roig, enginyer tècnic 

agrícola d’aquesta entitat en data 15 de novembre de 2010, que s’incorpora a l’expedient, és 
necessari subscriure un conveni entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i el Consorci del 
Parc Agrari del Baix Llobregat, que estableixi les formes i procediments per fer possible l’execució 
i la distribució del finançament del projecte Foment del consum i la comercialització de productes 
hortofrutícoles “Del temps i de la terra”. 

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

preveu en la clàusula tercera que el Consell Comarcal del Baix Llobregat transferirà al Consorci 
del Parc Agrari l’import màxim de 36.000€ (trenta-sis mil euros). 
 

Vist que per acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007, s’ha procedit, 
entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya , a 
favor de la Junta de Govern, i entre les que es troba la present. 

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

següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció del conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat i el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat per a l’execució i 
finançament del projecte Foment del consum i la comercialització de productes hortofrutícoles “Del 
temps i de la terra”, d’acord amb la minuta de conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova 
simultàniament, així com la transferència al Consorci d’un import màxim de 36.000€ (trenta-sis mil 
euros) per a l’execució d’aquest projecte. 
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  SEGON.- La despesa per import de 36.000€ (trenta-sis mil euros) anirà a càrrec 
de la partida pressupostària 71146701.  
 

TERCER.- Facultar a la Il·lma. Sra. Maria Soler Sala,  Vicepresidenta d’aquesta 
entitat, per a la signatura dels documents que siguin necessaris per a la formalització del present 
acord. 
 

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

q) Aprovar la modificació de convenis subscrits amb diferents Ajuntaments, de 
col.laboració en la prestació del servei de transport adaptat fix per a persones amb 
mobilitat reduïda de l’any 2010. 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern d’aquesta entitat de data 21 de juny de 

2010 es va aprovar la pròrroga del conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat i diferents ajuntaments de la comarca en relació al transport adaptat fix per a persones 
amb mobilitat reduïda per a l’any 2010 amb efectes retroactius al dia 1 de gener de 2010 i fins al 
31 de desembre de 2010, entre els que figuren els Ajuntaments de Sant Boi de Llobregat, Molins 
de Rei i El Prat de Llobregat. 
 

Vist que en el decurs de vigència del referit conveni, l’Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat, en data 5 de novembre de 2010, ha sol·licitat la baixa definitiva de la plaça que tenia 
assignada per a transportar a un usuari del seu municipi al centre Can Serra del municipi de 
l’Hospitalet de Llobregat.  

 
Vist que els Ajuntaments de Molins de Rei i del Prat de Llobregat han sol·licitat 

noves peticions d’ampliació dels esmentats serveis, per transportar el primer a una persona del 
municipi de Molins de Rei al Centre Asproseat del municipi de Sant Just Desvern, i el segon a una 
persona del municipi del Prat de Llobregat a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona. 
 
  Vist els informes emesos per la Coordinadora de l’Àrea de Serveis Centrals en 
data 16 de novembre de 2010, que s’adjunten a l’expedient. 

 
Vist que per acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007, s’ha procedit, 

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

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

 
ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar la subscripció de l’Annex 5 de modificació del conveni de 

cooperació entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 
en relació al transport adaptat fix per a persones amb mobilitat reduïda per a l’any 2010, en relació 
a la baixa definitiva d’una plaça de la Ruta 2 del Lot núm. 5, a partir del dia 23 de novembre de 
2010, en relació a un usuari pertanyent al mateix municipi amb destinació al centre Can Serra del 
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municipi de L’Hospitalet de Llobregat, en el sentit que l’Ajuntament aportarà la quantitat de mil 
quatre cents vint-i-dos euros amb cinquanta-cinc cèntims d’euro (1.422,55€) pel pagament del 
referit servei realitzat des del dia 1 de gener de 2010 fins el 22 de novembre d’enguany, el que 
representa la quantitat de cent noranta euros amb seixanta-cinc cèntims d’euro (190,65€) menys 
que la distribució inicial pel pagament de l’esmentada ruta per a tot l’exercici 2010, de conformitat 
amb la minuta d’annex que s’incorpora a l’expedient i que s’aprova simultàniament; el que implica 
un cost per la totalitat de serveis de transport adaptat fix que ha de satisfer l’Ajuntament de Sant 
Boi de Llobregat per a l’any 2010 de quaranta mil dos-cents quaranta-un euros amb quaranta-un 
cèntims d’euro (40.241,41€), quantitat que inclou l’esmentat Annex 5 de modificació del referit 
conveni. 
 

SEGON.- Aprovar la subscripció de l’Annex 5 d’ampliació del conveni de 
cooperació entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i l’Ajuntament de Molins de Rei, no 
pertanyent a l’àmbit de l’EMT, en relació al transport adaptat fix per a persones amb mobilitat 
reduïda per a l’any 2010, per transportar a un usuari pertanyent al mateix municipi amb destinació 
al Centre Asproseat del municipi de Sant Just Desvern, que correspon a la Ruta 2 del Lot núm. 5, 
a partir del dia 23 de novembre de 2010 i fins al 31 de desembre d’enguany, per un import total de 
cinc-cents quaranta-quatre euros amb setanta dos cèntims d’euro (544,72€), per a l’exercici 2010, 
quantitat que inclou el cost de l’acompanyant, de conformitat amb la minuta d’annex que 
s’incorpora a l’expedient i que s’aprova simultàniament; el que implica un cost per la totalitat de 
serveis de transport adaptat fix que ha de satisfer l’Ajuntament de Molins de Rei per a l’any 2010 
de set mil nou-cents noranta-cinc euros amb cinquanta-cinc cèntims d’euro (7.995,55€), quantitat 
que inclou l’esmentat Annex 5 de modificació del referit conveni. 

 
TERCER.- Aprovar la subscripció de l’Annex 5 d’ampliació del conveni de 

cooperació entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i l’Ajuntament del Prat de Llobregat en 
relació al transport adaptat fix per a persones amb mobilitat reduïda per a l’any 2010, per 
transportar a un usuari pertanyent al mateix municipi, que va en cadira de rodes, amb destinació a 
la Facultat de Dret de Barcelona, que correspon a la Ruta 4 del Lot núm. 1, només anada, a partir 
del dia 23 de novembre de 2010 i fins al 31 de desembre d’enguany, per un import diari, IVA 
exclòs, per a l’exercici 2010, de disset euros amb cinquanta cèntims d’euro (17,50€), quantitat que 
inclou el cost de l’acompanyant, i que desglossat són catorze euros amb cinquanta cèntims d’euro 
(14,50 €) corresponents al cost del servei i tres euros (3,00€) corresponents al cost de 
l’acompanyant, amb un cost estimatiu màxim per l’exercici 2010 de tres–cents trenta-dos euros 
amb cinquanta cèntims d’euro (332,50€), quantitat que inclou el cost de l’acompanyant, i que 
desglossat són dos-cents setanta-cinc euros amb cinquanta cèntims d’euro (275,50 €) 
corresponents al cost del servei i cinquanta-set euros (57,00€) al cost de l’acompanyant, en el 
sentit que l’import que ha de satisfer l’Ajuntament del Prat de Llobregat és de cent disset euros 
amb seixanta-un cèntims d’euro (117,61€), de conformitat amb la minuta d’annex que s’incorpora 
a l’expedient i que s’aprova simultàniament; el que implica un cost per la totalitat de serveis de 
transport adaptat fix que ha de satisfer l’Ajuntament del Prat de Llobregat per a l’any 2010 de cent 
cinc mil tres-cents deu euros amb vint-i-set cèntims d’euro (105.310,27€), quantitat que inclou 
l’esmentat Annex 5 de modificació del referit conveni. 
 

QUART.- Facultar a la Sra. Rosa Boladeras Serraviñals, Presidenta del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat, per a la signatura dels documents que siguin necessaris per a la 
formalització del present acord. 
 

CINQUÈ.- Comunicar el present acord en la part que els afecta als Ajuntaments 
de Sant Boi de Llobregat, Molins de Rei i El Prat de Llobregat, perquè en tinguin coneixement i als 
efectes. 
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SISÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 

celebri.” 
 

r) Aprovar l'inici d’expedient per a l’adjudicació per procediment negociat sense 
publicitat del contracte d’obres per a la resolució de problemes higrotèrmics de 
l’envolupant de l’edifici 2 del Consell Comarcal del Baix Llobregat, així com els 
plecs de clàusules administratives i tècniques. 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern en sessió celebrada el dia 20 de 

setembre de 2010 es va aprovar inicialment el "Projecte bàsic i executiu de reforma de l’edifici 
núm. 2 de la Seu del Consell Comarcal del Baix Llobregat desenvolupat en fase 1 i fase 2 per a la 
resolució de patologies constructives, la millora tèrmica i la climatització", redactat pels arquitectes 
Fidela Frutos Schwöbel i Josep Maria Sanmartín Burgués, amb un import de pressupost 
d’execució per contracta de 602.859,01€, IVA inclòs; així com l'Estudi de seguretat i salut del 
referit projecte, redactat per l’arquitecte tècnic Juan Carlos Ambel Alcaraz. 

 
Vist que de conformitat amb el que disposa l’article 37 del Decret 179/1995 de 13 

de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, es va sotmetre 
l’expedient a tràmit d’informació pública per un període de trenta dies hàbils. 

 
Atès que el referit projecte té dues parts diferenciades i que s’han de licitar les 

obres corresponents a la part de la resolució dels problemes higrotèrmics de l’envolupant de 
l’edifici núm. 2 del Consell Comarcal del Baix Llobregat, especialment la façana de Llevant i la 
Sala de Plens, segons consta a l’expedient. 
 

Vist que els plecs de clàusules han estat informats favorablement pel Secretari, 
d’acord la Disposició Addicional 2ª.7 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, 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 93.3 de la LCSP i la seva Disposició 
Addicional 2ª.7. 

 
Vist el que disposen els articles 122, 153, 155, 162, i 212 i ss. de la Llei 30/2007, 

de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, modificada per la Llei 34/2010, de 5 d’agost, en 
relació amb el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de 
Llei de contractes de les Administracions Públiques i el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel 
qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007 de Contractes del Sector Públic. 

 
Vist l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics, Informàtica i Noves 

Tecnologies en data 4 de novembre de 2010, que s’adjunta a l’expedient, proposant iniciar 
l’expedient per a l’adjudicació de l’esmentat contracte mitjançant procediment negociat sense 
publicitat, atès l’import de la referida licitació. 
 

Vist que per acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007, s’ha procedit, 
entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb 
la nova redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya , a favor de la Junta de Govern, i entre les 
que es troba la present. 



 37 

 
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 
negociat sense publicitat, del contracte d’obres corresponents a la resolució dels problemes 
higrotèrmics de l’envolupant de l’edifici núm. 2 del Consell Comarcal del Baix Llobregat, per un 
import màxim de 146.540,17€ (cent quaranta-sis mil cinc-cents quaranta euros amb disset cèntims 
d’euro) d’import net i 26.377,23€ (vint-i-sis mil tres-cents setanta-set euros amb vint-i-tres cèntims 
d’euro) en concepte d’IVA, totalitzant 172.917,40€ (cent setanta-dos mil nou-cents disset euros 
amb quaranta cèntims d’euro), IVA inclòs. 
 

SEGON.- Aprovar el Plec de Clàusules Econòmiques i Administratives Particulars 
i el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars que han de regir l’adjudicació del contracte 
d’obres corresponents a la resolució dels problemes higrotèrmics de l’envolupant de l’edifici núm. 2 
del Consell Comarcal del Baix Llobregat; que s’adjunten com a document annex i s’aproven 
simultàniament. 

 
TERCER.- La present despesa anirà a càrrec de la partida pressupostària 

920.63200 del pressupost previst per a l’exercici 2011. 
 
QUART.- Excloure en aquest expedient de contractació la prestació de la garantia 

provisional segons consta en els plecs reguladors del referit contracte. La garantia definitiva 
s’estableix en el 5% de l’import d’adjudicació. 

 
CINQUÈ.- Facultar a la Presidenta d’aquesta entitat per a l’adjudicació d’aquest 

contracte, en el cas de que així convingui per raons del calendari de les tramitacions. 
 
SISÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió Plenària que se 

celebri.” 
 

s) Resoldre el conveni de cessió d’ús de diferents espais adjacents a la seu del 
Consell Comarcal subscrit amb Movibaix (actualment Fundació Catalana de 
l’Esplai). 

 
“Vist que per acord del Ple del Consell Comarcal del Baix Llobregat en sessió 

celebrada en data 2 de març de 1993, es va cedir a precari al Moviment Educatiu en el Temps 
Lliure Infantil i Juvenil del Baix Llobregat (MOVIBAIX), l’ús de 525,02 m2 dels locals adjacents a 
les oficines d’aquesta entitat, amb l’objecte de mantenir ubicat en les mateixes la seu de 
l’Associació per al compliment de les finalitats que estableixen els seus Estatuts. 
 

Atès que en data 3 de maig de 1993 el Consell Comarcal del Baix Llobregat i el 
MOVIBAIX van subscriure un conveni de cessió d’ús a prepari al MOVIBAIX de locals del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat, de forma gratuïta i per un període de vint anys. 
 

Vist que l’Associació Moviment Educatiu en el Temps Lliure Infantil i Juvenil del 
Baix Llobregat (MOVIBAIX) en data 31 de desembre de 2008 va acordar la seva liquidació i 
extinció, traspassant tot el seu romanent, així com els seus compromisos amb tercers a la 
Fundació Catalana de l’Esplai.  
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Atès l’escrit presentat en data 10 de novembre de 2010, amb número d’entrada 

6527 del Registre General d’aquesta entitat, per la Fundació Catalana de l’Esplai en el que 
sol·licita a aquest Consell Comarcal la rescissió del conveni de referència, atès que les necessitats 
infraestructurals per a la dinamització dels esplais del Baix Llobregat queden cobertes a través de 
la seu de la Fundació Catalana de l’Esplai, així com comunica que per tal de no assumir més 
costos innecessaris procediran en un termini de 15 dies a donar de baixa els subministraments i 
l’assegurança multirisc contractada, i desallotjaran el mobiliari i material que tenen actualment.  
 

Vist el que disposa l’article 76 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens local de Catalunya, segons el qual el precari 
s’extingeix, entre d’altres, per la devolució d’aquest per part del precarista.  

 
Vist l’informe emès pel Secretari en data 16 de novembre de 2010, que 

s’incorpora a l’expedient. 
 
Vist que per acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007, s’ha procedit, 

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

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

següents 
 

ACORDS 
 

  PRIMER.- Aprovar la resolució del conveni subscrit entre el Consell Comarcal del 
Baix Llobregat i el Moviment Educatiu en el Temps Lliure Infantil i Juvenil del Baix Llobregat 
(MOVIBAIX), en data 3 de maig de 1993, de cessió a prepari al MOVIBAIX (actualment Fundació 
Catalana de l’Esplai) d’ús de 525,02 m2 dels locals adjacents a les oficines d’aquesta entitat. 
 
  SEGON.- Comunicar el present acord a la Fundació Catalana de l’Esplai, perquè 
en tingui coneixement i als efectes previstos.   
 
  TERCER.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri, de conformitat amb l’acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007 de delegació de 
competències del Ple a la Junta de Govern.” 
 
 

t) Aprovar la convocatòria d’un concurs per al disseny de la campanya de promoció 
dels serveis d'informació juvenil de la comarca del Baix Llobregat, així com les 
seves bases reguladores.  

 
“Vist que el Departament de Joventut del Consell Comarcal del Baix Llobregat 

elabora un Pla comarcal de Joventut on es recullen les principals línies d’actuació i la seva 
operativitat en accions i programes concrets, que es detallen al Pla d’actuació.  

 
Vist que en aquest sentit s’ha elaborat un nou Pla comarcal de joventut 2009-

2012 i el pla d’actuació 2009-2010, que ha estat elaborat conjuntament amb la participació dels 30 
ajuntaments de la comarca presents a la Taula comarcal, un nou espai de concertació política en 
matèria de polítiques de joventut, i de treball conjunt i en xarxa a nivell tècnic.  
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Vist que el nou Pla d’actuació, entre d’altres qüestions, contempla la creació d’una 

campanya de difusió dels Serveis d'Informació Juvenil dels ajuntaments per tal d’aconseguir una 
major aproximació i difusió a la població jove destinatari dels recursos i serveis que en aquests es 
presenten. 
 

Vist que per al disseny d’aquesta campanya es va considerar d’interès convocar 
un concurs obert a totes aquelles empreses, entitats i persones que desitgin participar.  

 
Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament estratègic, de 

15 de novembre de 2010, que s’adjunta a l’expedient.  
 
Vist que per acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007, s’ha procedit, 

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

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

següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.-  Aprovar la convocatòria del concurs per al disseny de la campanya de 
promoció dels Serveis d'Informació Juvenil de la comarca del Baix Llobregat. 

 
SEGON.-  Aprovar les bases que regeixen el concurs per al disseny de la 

campanya de promoció dels Serveis d'Informació Juvenil de la comarca del Baix Llobregat, que 
s’adjunta en annex. 

 
TERCER.- 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 consulta a la pàgina web del Consell Comarcal del Baix Llobregat i 
es convidarà a totes les empreses col·laboradores del Consell Comarcal a presentar-se.  
 

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

 
u) Sol.licitar a la Diputació de Barcelona suport tècnic en el marc del projecte Mètodes 

i eines de previsió estratègica. 
 

“Vist que l’Àrea de Desenvolupament Estratègic d’aquesta entitat, mitjançant el 
Departament d’Anàlisi i Prospectiva, té en marxa l’Observatori Comarcal del Baix Llobregat que té 
com a principal objectiu esdevenir una eina de suport a la presa de decisions a l’abast de tots els 
actors i de les institucions i organitzacions locals que, de manera continuada, aporta coneixement i 
proporciona informació analitzada i contrastada en matèria de desenvolupament local; i que 
publica de manera periòdica informes i publicacions on es recullen les principals dades que 
analitza i presta un servei de consultes personalitzat, on qualsevol entitat, organisme o persona 
pot sol·licitar informació específica. 
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Vist que l’Observatori Comarcal del Baix Llobregat forma part de la Xarxa 
d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local que coordina la Diputació de Barcelona. 

 
Atès que la Diputació de Barcelona té en marxa el projecte Mètodes i eines de 

previsió estratègica (Prevest), que té com a objectiu principal adquirir coneixement i capacitació 
per al disseny, adaptació i aplicació de models de previsió dels principals factors crítics del 
desenvolupament: 

 Demografia 
 Mercat de treball 
 Habitatge 
 Mobilitat 
 Equipaments 

 
Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament estratègic, de 

5 de novembre de 2010, que s’adjunta a l’expedient, proposant presentar a la Diputació de 
Barcelona la sol·licitud de suport tècnic en el marc de l’esmentat projecte, atès que per poder 
participar en el referit projecte cal formalitzar una sol·licitud a la Diputació de Barcelona. 
 

Vist que per acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007, s’ha procedit, 
entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb 
la nova redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a favor de la Junta de Govern, i entre les 
que es troba la present. 

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

següents 
 

ACORDS 
 

  PRIMER.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona l’assistència tècnica a aquest 
Consell Comarcal del Baix Llobregat en el marc del projecte Mètodes i eines de previsió 
estratègica (Prevest). 
 
  SEGON.- Facultar a la Il·lma. Sra. Rosa Boladeras i Serraviñals, Presidenta 
d’aquesta entitat, per a la signatura dels documents que siguin necessaris per a la formalització 
del present acord. 
 
  TERCER.- Comunicar el present acord a la Diputació de Barcelona perquè en 
tingui coneixement i als efectes. 
 
  QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri.” 
 

v) Informar favorablement la modificació de la franja horària de diversos establiments 
comercials en el municipi de Gavà amb motiu de l’activitat “La Nit Blanca”, 
promoguda per l’Associació de Comerciants de l’Illa del Centre de Gavà. 

 
“Vist que l’Ajuntament de Gavà en data 22 de novembre de 2010, amb número 

d’entrada 6972 del Registre General d’aquesta entitat, ha presentat una sol·licitud de modificació 
de la franja horària de diversos establiments comercials de venda al públic del seu municipi amb 
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motiu de “La Nit Blanca”, promoguda per l’Associació de Comerciants de l’Illa del Centre de Gavà, 
per al proper dia 26 de novembre de 2010 de les 22.00 a les 23.30 hores, i que en compliment del 
que disposa l’article 1.3 de la Llei 8/2004, de 23 de desembre, d’horaris comercials i per tal de que 
l’Ajuntament de Gavà sol·liciti a la Direcció General de Comerç l’autorització de modificació de la 
franja horària de diversos establiments comercials del seu municipi, aquest Consell ha d’emetre 
l’informe sobre l’esmentada modificació. 

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

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

Vist que consultat l’expedient adjunt, no s’aprecia cap raó que aconselli informar 
desfavorablement la modificació de la franja horària dels establiments comercials de referència, 
d’acord amb l’informe emès pel Secretari de l’entitat en data 22 de novembre de 2010, que 
s’incorpora a l’expedient. 

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

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

 
Vist que per acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007, s’ha procedit, 

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

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

següents 
 

ACORDS 
 

  PRIMER.- Informar favorablement la modificació de la franja horària de diversos 
establiments comercials en el municipi de Gavà amb motiu de l’activitat “La Nit Blanca”, 
promoguda per l’Associació de Comerciants de l’Illa del Centre de Gavà, per al proper dia 26 de 
novembre de 2010 de les 22.00 a les 23.30 hores; d’acord amb la Llei 8/2004, de 23 de desembre, 
d’horaris comercials. 
 
  SEGON.- Comunicar el present acord a l’Ajuntament de Gavà perquè en tinguin 
coneixement i als efectes previstos. 
 
  TERCER.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri, de conformitat amb l’acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007 de delegació de 
competències del Ple a la Junta de Govern.” 
 
4.-  Aprovar inicialment el pressupost, les bases d’execució i la plantilla de personal de 
l’entitat i el seu organisme autònom Patronat Comarcal de Serveis a la Persona per a 
l’exercici 2011. 

 
Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu: 
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“Vist el títol VIII de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, el títol VI del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de 
la Llei reguladora de les Hisendes Locals, que estableix que les entitats locals estan obligades a 
elaborar i aprovar anualment un Pressupost general. 
 
  Atès que d’acord amb l’article 21 de l’Estatut de l’organisme autònom de Consell 
Comarcal del Baix Llobregat Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat, la 
Junta de Govern d’aquest últim aprovarà inicialment el pressupost de l'Organisme i l'elevarà al 
Consell Comarcal per a l'aprovació del Ple del Consell Comarcal, integrat en el pressupost 
general. 
 
  Atès que, en sessió de 20 de desembre d’enguany, la Junta de Govern del 
Patronat ha aprovat la proposta de pressupost per a la seva elevació al Consell Comarcal del Baix 
Llobregat. 
 

Vista la proposta de pressupost informada per la Intervenció del Consell Comarcal 
del Baix Llobregat per a l’exercici 2011, que s’incorpora a l’expedient. 
 

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

 
Atesa la necessitat d’aprovar la plantilla d’aquesta entitat per l’exercici 2011, 

d’acord amb els requeriments legals. 
 
Vist l’article 17 de l’Estatut de l’organisme autònom, que estableix que el nombre 

de llocs de treball, la seva classificació, les categories i les funcions del personal del Patronat, 
seran les que constin a la plantilla i relació de llocs de treball que aprovi el Ple del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat, a proposta de la Junta de Govern del Patronat. 

 
Atès que d’acord amb l’article 24.4 de l’Estatut del Patronat, correspon al Ple del 

Consell Comarcal aprovar la plantilla de personal del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona 
del Baix Llobregat . 

 
Vista la plantilla del Patronat proposada per l’exercici 2011, aprovada per la seva 

Junta de Govern en sessió celebrada el 20 de desembre d’enguany. 
 
Vista la plantilla prevista per a l’exercici 2011 del Consell Comarcal del Baix 

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

Responsable del Departament de Recursos Humans en data 13 de desembre de 2010, que 
s’incorpora a l’expedient. 

 
Vist que d’acord amb els articles 22.2e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 

de les bases de règim local, l’article 14 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, que 
aprova el Text refós de la Llei d’Organització Comarcal de Catalunya, l’òrgan competent per a 
l’aprovació dels pressupostos de l’ens local correspon al Ple. 

 
Vist que d’acord amb els articles 22.2i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 

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

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

ACORDS 
 

  PRIMER.- Aprovar inicialment el Pressupost General del Consell Comarcal del 
Baix Llobregat per a l’exercici 2011, integrat pels Pressupostos del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat i del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat, el resum del qual és 
el següent: 
 
PRESSUPOST DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT 
 
A/ ESTAT D’INGRESSOS 
Cap. III Taxes i altres ingressos                           463.073,00€ 
Cap. IV  Transferències corrents                    10.264.219,43€ 
Cap. V   Ingressos Patrimonials          1.021.000,00€ 
Cap. VI   Alienació d’inversions reals           180.303,60€ 
Cap. VII Transferències de Capital                    6.500.000,00€  
 
TOTAL INGRESSOS                           18.428.596,03€  

 
B/ESTAT DE DESPESES 
Cap. I  Despeses Personal          3.395.986,29€ 
Cap. II Despeses corrents en  Bens i Serveis    1.703.212,42€ 
Cap. III Despeses Financeres        6.000,00€ 
Cap. IV Transferències corrents          6.469.771,05€ 
Cap. VI Inversions reals                353.626,27€ 
Cap. VII Transferències corrents          6.500.000,00€ 
 
TOTAL DESPESES                         18.428.596,03€  
 
PRESSUPOST DEL PATRONAT COMARCAL DE SERVEIS A LA PERSONA DEL BAIX 
LLOBREGAT 
  
A/ ESTAT D’INGRESSOS 
Cap. IV  Transferències corrents          5.541.673,11€  
Cap. V   Ingressos Patrimonials                  2.000,00€ 
TOTAL INGRESSOS           5.543.673,11€ 

 
B/ESTAT DE DESPESES 
Cap. I  Despeses Personal         2.032.577,80€ 
Cap. II Compra de Bens i Serveis         1.544.136,88€ 
Cap. IV Transferències corrents         1.966.958,43€ 
TOTAL DESPESES              5.543.673,11€ 
 

SEGON.- Aprovar les Bases d’Execució del Pressupost General per a l’exercici 
2011. 
 
  TERCER.- Exposar al públic el Pressupost General en els termes establerts a 
l’article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
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QUART.- Aprovar la plantilla de personal del Consell Comarcal del Baix Llobregat 
i el seu organisme autònom Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat per a 
l’exercici 2011, que s’adjunta a l’expedient, integrada per la relació detallada de les places de 
funcionaris, personal laboral i eventual d’aquest Consell Comarcal del Baix Llobregat i del Patronat 
Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat, que constitueix part integrant del Pressupost 
Comarcal, d’acord amb el quadre següent: 
  

CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT 
PLANTILLA 2011 

 
Places 

    
 

 
Grup 

 
Ocupades 

 
Vacants 

 
EVENTUAL 

 
 

 
Gerent 

 
A1 

 
1 

 
 

 
FUNCIONARIS 

 
 

 
Funcionaris d'habilitació estatal  

 
 

 
Secretari 

 
A1 

 
 

 
1 

 
Interventor 

 
A1 

 
 

 
1 

 
Tresorer 

 
A1 

 
 

 
1 

 
Escala d'administració general 

 
 

 
Subescala tècnica 

 
A1 

 
3 

 
 

 
Subescala administrativa 

 
C1 

 
2 

 
 

 
Escala d'administració especial 

 
 

 
Subescala tècnica 

 
 

 
                         Tècnics superiors 

 
A1 

 
2 

 
 

 
LABORALS: INDEFINITS O TEMPORALS 

 
 

 
Tècnics superiors 

 
A1 6 3 

 
Tècnics mitjans 

 
A2 5 3 

 
Tècnics auxiliars 

 
C1 

 
2 2 

 
Prospectors 

 
C1 

 
6 

 
0 

 
            Administratives 

 
C1 

 
7 

 
2 

 
Auxiliars administratives 

 
C2 

 
7 

 
5 

 
Personal d'oficis no qualificat 

 
A.PROF 

 
1 

 
2 
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PATRONAT COMARCAL DE SERVEIS A LA PERSONA 
DEL BAIX Llobregat 
PLANTILLA 2011 

 
Places 

    
 

 
Grup 

 
Ocupades 

 
Vacants 

 
FUNCIONARIS 

 
 

 
Escala d'administració general 

 
 

 
Subescala tècnica 

 
 

 
Tècnic/a auxiliar 

 
C1  

 
1 

 
LABORALS 

 
   

 
              Tècnics superiors 

 
A1 

 
07 

 
13 

 
              Tècnics mitjans 

 
A2 

 
2 

 
11 

 
              Tècnics auxiliars 

 
C1 

 
 

 
1 

 
Administratives 

 
C1 

 
2 

 
1 

 
Auxiliars administratives 

 
C2 

 
2 

 
2 

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

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

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

 
Prèvia la informació de la Sra. Presidenta de que el pressupost incorpora, en relació a la proposta 
presentada en la Junta de Portaveus, una subvenció confirmada en el termini transcorregut entre 
la mateixa i el ple, intervé la Sra.Margarita Manzano, portaveu del grup comarcal de Ciutadans, 
que diu: 
 
“Vamos a votar en contra no por el fondo del presupuesto sino por las formas, porque desde el 
momento que asistimos a la Junta de Portavoces y se nos presenta un presupuesto entiendo que 
si se tiene que hacer alguna  modificación lo mínimo que se puede hacer es comunicárnosla  y no 
entregárnosla en el momento de entrar por esta puerta. 
 
Y aclarar también que la primera explicación de lo que consistía esta modificación la he podido 
tener pasadas las siete de la tarde, que es cuando comenzaba la sesión. Entiendo que estas no 
son las formas. Ustedes son un equipo de gobierno, pero tienen que contar que también hay un 
equipo de oposición y que tenemos derecho a conocer qué vamos a tratar en este pleno, y parte 
de lo que vamos a tratar en este pleno conforma tener los datos reales para estudiarlos y 
aprobarlos.  
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Por lo tanto, por las formas en las que se han tratado estos presupuestos, nosotros vamos a votar 
en contra”. 

 
La Sra. Presidenta dóna la paraula al Sr. Luis Ortega, portaveu del grup comarcal de Partit 
Popular, que diu: 
 
“Nosaltres també votarem que no als pressupostos, pel que diem sempre;  com no participem en 
el pressupost, no estem acostumats a que se’ns entregui tot un pressupost d’una comarca d’un 
Consell Comarcal i sense poder tenir opció d’al·legacions ni propostes, això ho reivindiquem any 
rere any i, per aquest motiu com que no participem, votarem que no. “ 
 

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

 
5.-  Acceptar la proposta de designació d’aquest Consell Comarcal com a entitat 
beneficiària del resultant del procés de liquidació de la Fundació Domicilia.  
 

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

“Vist que per acord de Ple d’aquesta entitat, en sessió celebrada el 17 de maig de 
1999, es va aprovar la integració del Consell Comarcal del Baix Llobregat com a ens fundacional 
de la Fundació Domicília, atès l’interès general dels seus objectius i la conveniència de que el 
projecte s’apliqués als diferents municipis de la comarca; així com es van aprovar els seus estatuts 
reguladors. 
 

Vist l’article 26 dels Estatuts de la Fundació Domicília, en relació a la “Dissolució 
de la Fundació i liquidació del seu patrimoni”, que disposa que si per qualsevol circumstància no 
es poguessin complir els objectius fundacionals, el Patronat acordarà l’extinció per unanimitat i 
donarà als béns de la fundació l’aplicació que estimi més convenient, podent-los adreçar a d’altres 
fundacions o entitats públiques o privades sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de la 
fundació... 

 
Vist l’article 335-4 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre Tercer del Codi Civil de 

Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, on es recull que les fundacions es dissolen, entre 
d’altres causes, per l’incompliment íntegre de la finalitat per a la qual s’han constituït o la 
impossibilitat d’assolir-la. 
 

Vist  l’article 335-6.b)  en relació amb l’article 314-4.2 del CcC, que estableix que 
la liquidació que comporta la dissolució pot dur-se  a terme per mitjà de la realització dels béns de 
l’entitat o de la cessió global d’actius i passius.  
 

Atès que per acord del Patronat de la Fundació Domicília de data 14 de desembre 
de 2010 s’ha aprovat la dissolució de l’esmentada Fundació per impossibilitat d’assolir les finalitats 
fundacionals per a les quals es va constituir, en aplicació de l’establert en l’article 335.4 b) de la 
Llei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya (CcC), relatiu a les persones 
jurídiques. 

 
D’acord amb les facultats i competències conferides legalment al Ple de l’entitat 

per l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i 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 de Catalunya, la Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents 
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ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar que el Consell Comarcal del Baix Llobregat es constitueixi en 
entitat beneficiària del resultat del procés de liquidació de la Fundació Domicilia, a proposta de la 
mateixa. 

 
   SEGON.-  Facultar a la Sra. Rosa Boladeras Serraviñals, Presidenta d’aquesta 
entitat, per a la signatura dels documents que siguin necessaris per a la formalització del present 
acord. 

 
TERCER.- Notificar el present acord a la Fundació Domicília per tal de que  

procedeixi a la corresponent tramitació de la dissolució, de conformitat amb l’establert en l’article 
335-6 i següents de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, 
relatiu a les persones jurídiques.” 

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

membres presents dels grups comarcals del PSC, CIU, IC i ERC i l’abstenció de la representant 
del grup comarcal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía i dels representants presents del grup 
comarcal del Partit Popular. 

 
6.-   Aprovar inicialment l’actualització de l’ordenança reguladora de les taxes del Cementiri 
Comarcal de Roques Blanques per l’any 2011. 
 

Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu: 
 
“Vist l'escrit presentat per l'empresa concessionària del servei del Cementiri 

Comarcal de Roques Blanques, pel qual sol·licita l’actualització de tarifes de la Taxa reguladora de 
l'aprofitament i prestació de serveis del cementiri per a l'any 2011. 

 
Atès que d’acord amb l’article 23 del plec de condicions i de la clàusula tretzena del 

contracte reguladors de la concessió administrativa del servei de cementiri, el Consell Comarcal del 
Baix Llobregat ha d’aprovar anualment les tarifes a aplicar. 

 
Vist l'informe favorable de la Gerència. 

 
Vist l'informe de la Intervenció Comarcal. 

 
Vist el que estableix l'article 17, apartat 1) i l’article 152 del Reial Decret Legislatiu 

2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
  Atès que per tractar-se d’una ordenança fiscal, la competència per a la seva 
aprovació i modificació correspon al Ple del Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
 

Per tot això, aquesta Presidència proposa al Ple l'adopció dels següents 
 
 A C O R DS 
 

PRIMER.- Aprovar inicialment l’actualització de l'Ordenança Fiscal per a 
l’aprofitament i prestació de serveis al Cementiri Comarcal de Roques Blanques, segons annex que 
forma part integrant del present acord. 
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La gestió de les taxes es durà a terme mitjançant concessió administrativa a favor de 
l'empresa Gestió Integral Cementiris de Nomber, S.L, segons acord del Ple del Consell Comarcal de 
data 26 de juliol de 1990. 
 

SEGON.- Exposar al públic l’actualització aprovada en les condicions establertes en 
l’art. 17 apartats 1) i 2) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 

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

19 apartat 1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, si durant el termini d'exposició pública no es presenta cap 
reclamació. 

 
L’actualització de referència entrarà en vigor a partir de l’endemà de la publicació del text íntegre 
de l’ordenança fiscal en el Butlletí Oficial de la Província.” 
 

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

 
7.-Aprovar la constitució i adhesió a l’Acord de Concertació Territorial per al 
Desenvolupament Econòmic Local del Baix Llobregat. 
 

Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu: 
 
“Vist que l’any 2000 es va crear el Pacte Territorial per al desenvolupament 

econòmic i l’ocupació de la comarca del Baix Llobregat amb la finalitat de concertar territorialment 
els diferents projectes, programes i serveis dins de l’àmbit de la promoció econòmica, l’ocupació i 
del desenvolupament local. 
 

Atès que el Consell Comarcal del Baix Llobregat ha estat l’entitat que ha assumit 
les funcions de coordinació del Pacte Territorial, dinamització de la seva estructura de 
funcionament i representació davant d’entitats i organismes externs. 
 

Vist que el Pacte Territorial està format pels 30 ajuntaments de la comarca, els 
sindicats de CCOO i UGT, les associacions empresarials de Pimec i Cofem, les entitats de 
Federació Ecom, Fundació Domicilia, Creu Roja de Castelldefels, Cordibaix i el Consell Comarcal 
del Baix Llobregat; i que ha estat un dels exponents més clars, conjuntament amb el Consell 
Econòmic i Social del Baix Llobregat, de la voluntat de concertació i cooperació institucional a la 
comarca. 
 

Atès el context socioeconòmic actual, des de la comarca del Baix Llobregat s’ha 
considerat oportú donar un nou impuls a aquesta voluntat de concertació i s’ha decidit crear 
l’Acord de Concertació Territorial per al desenvolupament econòmic local del Baix Llobregat (ACT 
Baix), que vol evidenciar aquesta nova empenta que al Baix Llobregat es vol realitzar en matèria 
de concertació institucional dins de l’àmbit del desenvolupament econòmic local. 
 

Vist que l’ACT Baix persegueix els següents objectius: 
- Definir les orientacions estratègiques de comarca, i delimitar les prioritats en l’acció pública, 

mitjançant l’establiment concertat de programes anuals d’actuació on es fixin el tipus d’acció a 
realitzar. 
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- Racionalitzar a la comarca les polítiques i mesures a realitzar, mitjançant la utilització de 
criteris temàtics i territorial, per tal d’aconseguir que les accions que es portin a terme siguin 
complementàries i subsidiàries. 

- Articular les diferents polítiques a realitzar per part de les entitats que integren l’ACT Baix de 
forma integral i integrada, i que siguin enteses com part d‘una acció de conjunt. 

- Fer un seguiment i avaluació continuada de les accions posades en marxa. Conèixer l’impacte 
de les accions realitzades, la seva qualitat i els seus resultats. Posar en valor l’acció pública 
per tal de millorar la seva eficiència i eficàcia.  

 
Vist que l’ACT Baix entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2011 i substituirà a 

l’actual Pacte Territorial per al Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació de la Comarca del Baix 
Llobregat. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de lÀrea de Desenvolupament Estratègic en 
data de 15 de desembre de 2010, que s’adjunta, proposant l’adhesió d’aquest Consell Comarcal a 
l’Acord de Concertació Territorial per al Desenvolupament Econòmic Local del Baix Llobregat. 
 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la constitució i l’adhesió del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat a l’Acord de Concertació Territorial per al Desenvolupament Econòmic Local del Baix 
Llobregat, d’acord amb la minuta de protocol que s’adjunta a l’expedient i s’aprova simultàniament. 

 
SEGON.- Acceptar les funcions que el Consell Comarcal del Baix Llobregat haurà 

de desenvolupar com a entitat coordinadora i les funcions que haurà de desenvolupar 
l’Observatori Comarcal del Baix Llobregat. 
 

TERCER.- Facultar a la Il·lma. Sra. Rosa Boladeras Serraviñals, Presidenta 
d’aquesta entitat, per a la signatura dels documents que siguin necessaris per a la formalització 
del present acord. 
 

QUART.- Comunicar el present acord a les entitats participants en l’Acord de 
Concertació Territorial per al Desenvolupament Econòmic Local del Baix Llobregat, perquè en 
tinguin coneixement i als efectes.” 

ANNEX 
 

PROTOCOL DE CONSTITUCIÓ I ADHESIÓ A L’ACORD DE CONCERTACIÓ TERRITORIAL PER AL 
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL DEL BAIX LLOBREGAT  

 
Primer.- Mitjançant el present protocol les entitats signant constitueixen l’Acord de Concertació Territorial 
per al desenvolupament econòmic local del Baix Llobregat (ACT Baix) i designen al Consell Comarcal del 
Baix Llobregat com a institució coordinadora. Aquesta actuarà com entitat interlocutora davant 
d’organismes externs a l’ACT Baix, com poden ser el Servei d’Ocupació de Catalunya (Departament de 
Treball, Generalitat de Catalunya) i la Diputació de Barcelona, en representació de la resta de parts. 
 
Segon.- L’ACT Baix entrarà en funcionament, en substitució del Pacte Territorial per al Desenvolupament 
Econòmic i l’Ocupació de la comarca del Baix Llobregat en data 1 de gener de 2011.  
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Tindrà vigència fins que les entitats membres considerin que els objectius pels quals s'ha posat en marxa ja 
no tenen vigència o bé es consideri que cal substituir-lo per un nou ens que assumeixi les seves funcions. 
L'acord de supressió d'ACT Baix haurà de ser pres per consens entre les entitats que l'integren. 
 
Tercer.- L’ACT Baix persegueix els següents objectius: 
 

- Definir les orientacions estratègiques de comarca, i delimitar les prioritats en l’acció pública, 
mitjançant l’establiment concertat de programes anuals d’actuació on es fixin el tipus d’acció a 
realitzar. 

 
- Racionalitzar a la comarca les polítiques i mesures a realitzar, mitjançant la utilització de criteris 

temàtics i territorial, per tal d’aconseguir que les accions que es portin a terme siguin 
complementàries i subsidiàries. 

 
- Articular les diferents polítiques a realitzar per part de les entitats que integren l’ACT Baix de forma 

integral i integrada, i que siguin enteses com part d‘una acció de conjunt. 
 

- Fer un seguiment i avaluació continuada de les accions posades en marxa. Conèixer l’impacte de 
les accions realitzades, la seva qualitat i els seus resultats. Posar en valor l’acció pública per tal de 
millorar la seva eficiència i eficàcia.  

 
Quart.- L’ACT Baix està estructurat en dues esferes organitzatives diferenciades, una política i de govern, i 
una segona tècnica i de gestió. La primera tindrà com a missió principal definir el model territorial i les 
estratègies a seguir, i la segona la definició i delimitació de les accions a desenvolupar segons el model de 
territori definit per la primera. 
 
L’esfera política i de govern de l’ACT Baix recau sobre el Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat, que 
adapta la seva estructura de funcionament i dóna entrada als ajuntaments de la comarca dins dels seus 
òrgans. 
 
Cinquè.- L’Observatori comarcal del Baix Llobregat del Consell Comarcal, serà l’ens encarregat d’aportar 
coneixement sobre la realitat socioeconòmica del territori, amb informació actualitzada i comparativa, per tal 
d’orientar la diagnosi, la planificació, l’execució, el seguiment i l’avaluació de les polítiques de 
desenvolupament econòmic local i actives d’ocupació que contempli el pla d’actuació d’ACT Baix. 
 
A més, l’Observatori comarcal participarà de forma activa en el coneixement i la diagnosi estratègica de la 
comarca. 
 
Sisè.- Es fixa com a període màxim el primer trimestre de 2011 per definir el nou reglament de 
funcionament del Consell Econòmic i Social. En el cas de l’òrgan de gestió es definirà posteriorment un cop 
es fixin les línies de treball d’ACT Baix per part del Consell Econòmic i Social.  
 
Setè.- Els 30 ajuntaments de la comarca, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, els sindicats de CCOO i 
UGT i PIMEC són les entitats que formaran part de la comissió executiva del Consell Econòmic i Social del 
Baix Llobregat, donat el seu caràcter d’entitats promotores del model de concertació. La seva participació 
dins d’aquesta comissió executiva es fixarà dins del nou reglament de funcionament del Consell Econòmic i 
Social que s’ha d’elaborar. 
 
Posteriorment es podrà obrir la participació a d’altres entitats i/o organismes que es consideri rellevant per 
la seva implicació dins del desenvolupament econòmic local del Baix Llobregat i formaran part, 
conjuntament amb les entitats promotores, del Ple del Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat. 
 
Els criteris per a la incorporació de noves entitats quedarà regulat dins del reglament de funcionament. 
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Vuitè.- Les entitats signants es comprometen a treballar conjuntament i a ser solidàries entre elles en 
relació a les activitats previstes dins dels diferents plans d'actuació que anualment l'ACT Baix vagi 
elaborant, en base a la diagnosi estratègica prèviament consensuada.     
 

Els presents aproven per majoria absoluta el present acord amb el vot a favor dels 
membres presents dels grups comarcals del PSC, CIU, IC i ERC i l’abstenció de la representant 
del grup comarcal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía i dels representants presents del grup 
comarcal del Partit Popular. 

 
 
8.-   Ratificar la Moció relativa al programa de beques de menjador per a alumnes amb 
necessitats socio-econòmiques aprovada per la Junta de Govern de l’entitat. 

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

MOCIÓ RELATIVA AL PROGRAMA DE BEQUES DE MENJADOR PER AL CURS 2010-1011 
 
La Convenció sobre els drets dels infants de les Nacions Unides en el seu article 28 reconeix el 
dret dels infants a l'educació en condicions d’igualtat. El nostre marc normatiu determina l’equitat i 
la gratuïtat com a principis rectors del sistema educatiu (article 21 de l’Estatut de Catalunya) i, en 
aquest sentit, la Llei d’Educació de Catalunya fa referència a les polítiques de provisió de serveis 
de transport i de menjador escolar com actuacions encaminades a fer efectius aquests drets.  
Les beques de menjador - tant les obligatòries com les no obligatòries- possibiliten la conciliació 
laboral i familiar de les famílies, eviten l'absentisme escolar i contribueixen a garantir una 
alimentació adequada en aquells casos on la família no té recursos econòmics suficients.  
Els efectes de la crisi s’estan fent sentir, especialment entre aquells col·lectius més vulnerables. El 
risc d'exclusió social dels menors de 15 anys i de les seves famílies ha augmentat 
considerablement i, per aquest motiu, es fa del tot imprescindible adequar els recursos a les 
necessitats existents i fer-ne un repensament per maximitzar-los. 
Des del 2004 fins ara s'ha duplicat el número de sol·licituds d'ajuts individuals de menjador no 
obligatori i amb la situació econòmica actual, continua creixent la demanda. El Departament 
d'Educació de la Generalitat, conscient de la situació i recollint els acords de la revisió del Pacte 
d’Entesa del Govern, va ampliar la dotació pressupostària durant el curs passat. D'aquesta manera 
es van realitzar tres convocatòries al Baix Llobregat i es va concedir l'ajut al 77% de les demandes 
(7.726 beques de 10.078 demandades). 
Per aquest curs, amb un 27% menys de pressupost respecte a l'any anterior (3,1ME), s'han 
concedit 6.537  ajuts. Val a dir que les sol·licituds rebudes són només d'aquelles famílies que 
tenen una renda per càpita inferior als 6.650€ bruts anuals i que d'aquestes el 23% (2.006 
famílies) no han pogut obtenir l'ajut. 
Donat que les beques de menjador no obligatori són un ajut parcial, s'estan donant casos de 
famílies que es veuen obligades a renunciar a la beca perquè no poden sufragar la resta del cost, 
malgrat el recolzament econòmic que també donen els ajuntaments; durant el curs 2009-10 els 
consistoris van aportar 657.492,84 € per aquests ajuts. També s'ha d'assenyalar que amb el 
pressupost actual no s'ha pogut garantir als infants i adolescents becats la totalitat del curs 
escolar. 
Per tant, no només les beques de menjador són totalment insuficients per garantir el dret a l'accés 
a l'educació, sinó que a hores d'ara aquests ajuts no estan garantits per la totalitat del curs. Això té 
greus repercussions a tots els nivells ja que impossibilita la conciliació familiar i la planificació del 
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curs escolar tant de les famílies com dels ajuntaments que contribueixen econòmicament a les 
beques no obligatòries de menjador. 
Davant d'aquesta situació es requereix analitzar els criteris que determinen la gratuïtat o no del 
servei de menjador. En aquest sentit, l'informe del Síndic de Greuges sobre La provisió i l'accés 
als serveis de transport i menjador escolar  indicava la necessitat d'aquest replantejament. 
Concretament recomanava incorporar “criteris de distància geogràfica i de renda per determinar la 
provisió obligatòria i gratuïta dels serveis de transport i menjador escolars, a més del criteri 
d'escolarització en un altre municipi diferent del de residència previst en el normativa actual” 
(2010:61). 
En el cas de l’alumnat d’Educació Especial, els serveis de transport i de menjador escolar són 
considerats obligatoris (gratuïts) a tots els efectes sense tenir present barems socioeconòmics que 
podrien donar a conèixer quines famílies veritablement necessiten aquests ajuts i quines no. La 
crisi econòmica i el fet de que els recursos siguin tant limitats ens obliguen a fer aquests 
replantejaments per tal d’aproximar-nos a l’objectiu principal del sistema que és la igualtat 
d’oportunitats en l’accés a l’educació. 
Per tots els arguments exposats, els Grups Comarcals proposen a la Junta de Govern l'adopció 
dels següents  

ACORDS 
PRIMER.- Fer efectiu el dret a l'educació dels infants i a l'accés en igualtat d'oportunitats 
mitjançant l'ampliació significativa de les dotacions pressupostàries del Departament d'Educació 
de la Generalitat de Catalunya per al curs 2010-2011 destinades als programes de beques de 
menjador per als infants i adolescents amb necessitats socioeconòmiques. 
SEGON.- Aquesta ampliació de les dotacions ha de garantir la provisió gratuïta del conjunt de 
l'alumnat precedent de famílies en situació d'exclusió social ja que actualment els criteris 
establerts per manca de finançament són molt restrictius i no donen la cobertura suficient ni 
adequada. 
TERCER.- En aquest sentit s'han d'analitzar els criteris de gratuïtat del servei de menjador, 
incorporant barems de renda i de distància geogràfica, independentment de si l'escolarització es 
realitza en un terme municipal diferent al de residència. 
QUART.- Incrementar progressivament la despesa pública en beques de menjador escolar no 
obligatori a fi de que la cobertura d'aquestes beques sigui equivalent a la taxa de risc de pobresa 
infantil. En aquest sentit el Pacte Nacional per a l'Educació (2006) establia l'increment d'un 100% 
de les beques de menjador com a mesura de compensació de les desigualtats socials i per donar 
resposta a l’augment de la població en situació socioeconòmica desafavorida. 
CINQUÉ.- Comunicar els presents acords als ajuntaments de la comarca, tot demanant-los la seva 
adhesió. 
 
La Sra. Presidenta dóna la paraula al Sr. Lluis Ortega, portaveu del grup comarcal del Partit 
Popular, que diu: 
 
“Aquesta moció és una moció carregada de molt bones intencions, però que depèn de tercers. 
Són els pressupostos futurs de la Generalitat els que han d’incloure aquesta petició.” 
 
La Sra. Presidenta dóna la paraula al Sr. Borrell, conseller d’Educació i del grup comarcal 
d’Iniciativa per Catalunya, que diu: 
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“Afegir que l’actual situació econòmica ha fet que hi hagués una necessitat de majors recursos. Els 
recursos en aquests darrers anys han anat augmentant, però aquest any amb la crisi han 
augmentat més les necessitats que no pas els recursos; situació que ens obliga a reclamar que 
s’equiparin.  
 
També sol·licitem que es revisi tot l’aparell legislatiu de funcionament de les beques, perquè hi ha 
situacions de poca justícia. Sabem que tenen beca obligatòriament tots aquells nanos que viuen 
en un altre municipi diferent del que seria el del centre escolar i els que estan en el mateix municipi 
no tenen dret a la beca obligatòria, i això crea situacions d’injustícia, perquè no tenen en compte 
les rendes sinó les distàncies, sovint qui viu en un altre municipi viu més a prop que el que viu en 
el mateix municipi o té un poder adquisitiu molt més alt que el que viu en el mateix municipi. Per 
tot això, seria bo que aquesta moció s’aprovés per unanimitat.” 
 
La Sra. presidenta dóna la paraula al Sr. Josep Mª Llop, portaveu del grup comarcal de Convergència i 
Unió, que diu: 
 
“Des de Convergència i Unió com ja varem donar suport a aquesta moció en el seu moment a la Junta de 
Govern i a la Junta de Portaveus ara també hi donarem suport, perquè efectivament es produeixen 
situacions greus respecte de la concessió de beques.  
 
No podem obviar dos factors que són del tot trascendents: un és que estem en un procés de canvi de 
govern, que comporta una nova estructura i la priorització de les necessitats; i un segon factor, que és que 
en aquests moments no hi ha un pressupost pel 2011, i llavors caldrà que la Generalitat aprovi un nou 
pressupost per poder atendre aquestes necessitats. Dit això, crec que és important donar-hi suport i 
adoptar aquesta posició de defensa de la comarca, al mateix temps que donem suport al fet que cal  
revisiar els criteris legislatius per evitar que es produeixin situacions de desigualt” 
 

Els presents aproven per unanimitat el present acord. 
 
9.- Precs i preguntes. 

 
No es formulen. 
 

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


