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CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT 
 

PLE  
 

ACTA NÚM. 5/12 
 

 
A la ciutat de Sant Feliu de Llobregat, el dia 17 de desembre de dos mil dotze. Quan són les divuit 
hores es reuneixen a la sala de sessions del Consell Comarcal del Baix Llobregat, els i les membres 
integrants del Ple del Consell Comarcal que a continuació es relacionen. Aquesta sessió, de caràcter 
ordinari, se celebra sota la Presidència de l’Il·lm. Sr. Joaquim Balsera García i assistits pel Secretari 
Accidental de l’entitat, Sr. Lluis González Roig. 
 
ASSISTENTS 
 
PRESIDENT 
 
JOAQUIM BALSERA GARCÍA  (PSC-CPM) 
Alcalde de Gavà 
 
VICEPRESIDENTS/ES 
 
LOURDES BORRELL MORENO (PSC-CPM) 
Regidora de Sant Feliu de Llobregat 
  
JORDI MILÀ I EGEA (ERC-AM) 
Regidor de Vallirana 
 
XAVIER FONOLLOSA I COMAS (CIU)   
Regidor de Martorell 
 
CONSELLERS/ES ASSISTENTS 
 
PSC – CPM. 
    
ROSA BOLADERAS SERRAVIÑALS  
Regidora de Corbera de Llobregat 
 
JOSÉ GARCÍA PÉREZ 
Regidor de El Prat de Llobregat 
 
MIGUEL COMINO HARO 
Regidor de Sant Vicenç dels Horts  
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FERRAN GARCÉS MONTERO  
Regidor de Sant Coloma de Cervelló 
 
JAVIER GONZÁLEZ ABAD  
Regidor de Martorell  
 
FRANCESC GARCIA I GUINART  
Regidor de Pallejà 
 
MARIA ASUNCIÓN MIRANDA CUEVAS   
Regidora de Castelldefels  
 
MARIA SOLER SALA  
Alcaldessa d’Abrera 
 
ROSER BROSED YUSTE  
Regidora de Sant Esteve de Sesrovires 
 
LLUIS TOMÁS MORENO  
Alcalde de Castellví de Rosanes 
 
RUTH MORENO SALAZAR  
Regidora de Vallirana 
 
CiU. 
 
MONICA BADIA I CORTADA 
Regidora de Cornellà de Llobregat 
 
LLORENÇ REY I CASAS 
Regidora de Sant Just Desvern 
 
MARIA TERESA CASTELLNOU I GUILERA 
Regidora de Sant Joan Despí 
 
JESÚS AREVALO I BRAVO 
Alcalde de Cervelló 
 
MARIA ROSA GONZÁLEZ I UREÑA 
Regidora de El Prat de Llobregat 
 
CATERINA MESTRES I GUASCH  
Regidora de Sant Vicenç del Horts  
 
ICV-EUiA-EPM.     
 
LIDIA  MUÑOZ CÁCERES 
Regidora de Sant Feliu de Ll. 
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XAVIER GÓMEZ REVUELTA  
Regidor de Martorell 
 
JOSÉ ANTONIO RUBIO LEIVA  
Regidor de Pallejà 
 
JESÚS BLANCO FLOREZ 
Regidor de Santa Coloma de Cervelló  
 
FRANCISCO JOSÉ ROSA GUTIÉRREZ  
Regidor d’Olesa de Montserrat 
 
PP.  
 
MANUEL REYES LÓPEZ  
Alcalde de Castelldefels 
 
LUÍS ORTEGA LAZARO  
Regidor d’Esplugues 
 
MARIA JOSÉ DIAZ ALGARIN 
Regidora de Viladecans 
 
JORDI ALSINA FELIP 
Regidor de Sant Andreu de la Barca 
 
ISABEL RUIZ BAUTISTA 
Regidora d’Abrera 
 
JORDI MANFREDI LÓPEZ 
Regidor d’Olesa de Montserrat 
 
ERC-AM.    
 
JOSEP ROVIRA I TARRAGÓ 
Regidor d’Esparreguera 
 
JORDI ALBERT I CABALLERO  
Regidor de Sant Andreu de la Barca 
 
CONSELLERS/ES NO ASSISTENTS 
 
IVAN ARCAS BLANCH (ICV-EUIA-EPM)  
Regidor de Molins de Rei 
 
JORDI GARCÍA I MAS  (CIU) 
Regidor de Sant Boi de Llobregat 
 
LLUÏSA  MORET SABIDÓ  (PSC-CPM) 
Regidora de Sant Boi de Llobregat 
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DAVID PARADA PÉREZ  
Regidor de Sant Boi de Llobregat (PxC.) 
 
ELISA CORRAL LOZANO (ICV-EUiA-EPM) 
Regidora de Cornellà de Llobregat 
 
SECRETARI ACCIDENTAL 
 
Sr. Lluis González Roig 
 
INTERVENTOR ACCIDENTAL 
 
Sr. José Luis Sanz Arranz 
 
1.- Aprovar l’acta núm. 4/12, corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 22 d’octubre. 
  
Els presents aproven per unanimitat l’acta núm. 4/12, corresponent a la sessió celebrada el dia 22 
d’octubre 
 
2.- Donar compte dels Decrets de la Presidència que a continuació es relacionen: 
 

a) Decret núm. 77/12, de 16 de juliol, relatiu a aprovar la modificació de crèdits 4/2012. 
 

“Vist l’acord de la Junta de Govern d’aquest Consell Comarcal, de data 18 de juny de 
2012, que accepta la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per import de 31.417,94 del fons 
de prestació “Millora de competitivitat d’empreses de productes alimentaris locals i de qualitat” de l’any 
2012 per a les activitats de la Xarxa de Productes de la Terra al Baix Llobregat 2012 que supera la prevista 
en el pressupost inicial d’aquesta entitat en la quantitat de 1.417,94€. 
 

Vist l’acord de Junta de Govern d’aquest Consell Comarcal que aprova la subscripció 
d’un conveni entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i els ajuntaments del Prat de Llobregat, 
Viladecans i Sant Just Desvern per al desenvolupament d’un servei d’assessoria de mobilitat internacional 
per a joves i que preveu una aportació de 1.910,40€ per a la contractació del servei d’assessoria en el 
període setembre-desembre. 
  

Vist  l’informe de la Coordinadora de l’Àrea d’Ensenyament en relació a la necessitat de 
transferir crèdits entre les partides de l’àrea d’ensenyament d’acord amb les previsions del servei en el 
sentit que es transfereix crèdit disponible de les partides del grup de programa 324 a la patida 324  46200 
“Ajuntaments –ajuts menjador”. 
 

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

Vist l’informe de la Gerent. 
 

Vist l’informe d’intervenció. 
 

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

 
PRIMER.- Aprovar la modificació de crèdits 4/2012 de transferència de crèdits entre 

partides del mateix grup de programes i crèdits generats per compromisos d’ingressos, d’acord al que 
s’estableix l’article 179 i següents del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, d’acord al següent detall: 
 
1. CRÈDITS GENERATS     
      
DESPESES  Crèdit inicial Altes  Crèdit final  
      
410 46701 Consorci del Parc Agrari 30.000,00 1.417,94 31.417,94  
337 22706 Servei assessoria joventut 0, 00 1.910,40 1.910,40  
 Total despeses 30.000,00 3.328,34 33.328,34  
      
INGRESSOS Crèdit inicial Altes  Crèdit final  
      
46112 Diputació productes horto-frutícoles 30.000,00 1.417,94 31.417,94  
46203 Ajuntaments joventut 0,00 1.910,40 1.910,40  
 Total ingressos 30.000 3.328,34 33.328,34  
      
      
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS     
      
DESPESES  Crèdit inicial Altes  Baixes Crèdit final 
      
324 22301 Transport escolar curs 2011/12 2.306.743,61  66.495,25 2.240.248,36 
324 22707 Menjador curs 2011/12 143.171,49  23.251,89 119.919,60 
324 22708 Menjador curs 2011/12 dèficit 63.000,00  1.272,00 61.728,00 
324 48111 Ajuts individuals 2011-12 4.290.500,41  27.222,92 4.263.277,49 
324  46200 Ajuntaments- Ajuts menjador 0,00 118.242,06 0 118.242,06 
 Total  6.803.415,51 118.242,06 118.242,06 6.803.415,51 
 

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

 
b) Decret núm. 83/12, de 26 de juliol, relatiu a aprovar la modificació de crèdits 5/2012. 

 
“Vist el Decret de Presidència   82/2012, de data 25 de juliol d’enguany, que aprova la 

proposta provisional d’Addenda  pel curs escolar 2012-2013 al conveni entre el Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya i aquest Consell Comarcal per a la delegació de 
competències quant a la gestió del servei de transport escolar i per la gestió del servei escolar de 
menjador i altres prestacions en matèria d’ensenyament, proposat pel imports i conceptes que ha 
continuació s’indiquen: 
   
Concepte         Import total  
 
Transport obligatori        2.475.000,00 
 
Transport no obligatori           975.324,06 
 
Menjador obligatori centres públics          294.478,20 
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Menjador obligatori centres concertats         296.558,40 
 
Menjador no obligatori        3.014.791,83 
 
        Suma  7.056.152,49 
 
Gestió             246.965,34 
 
Total          7.303.117,83 
 

Vist l’informe de la coordinadora de l’Àrea d’igualtat de Gènere i Polítiques Socials que 
sol·licita la modificació de crèdits atenent a la previsió de despeses en relació al conveni esmentat. 

 
Atès que el proper 12 de setembre s’inicia el curs escolar 2012/2013 i  per a  que  els 

centres d’ensenyament i els seus alumnes puguin realitzar una correcta planificació és considera 
necessari atorgar la primera convocatòria d’ajuts individuals de menjador  abans de que s’iniciï el curs 
escolar.  

 
Vist l’acord de la Junta de Govern d’aquest Consell Comarcal, de data 18 de juny que 

aprova la subscripció del contracte-programa 2012-2015 per a la coordinació, cooperació i 
col.laboració entre el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya i aquest 
Consell Comarcal, en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i 
polítiques d’igualtat que preveu una aportació no prevista al pressupost inicial per import de 48.791,00€ 
per al programa d’inclusió social  i vist l’informe del tècnic responsable en relació a la previsió de 
despeses. 

   
Atès el que estableix l’article 177 i següents del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que 

aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i l’article 11 de les Bases d’execució del 
Pressupost. 
 

Vist l’informe de la gerent. 
 

Vist l’informe d’intervenció. 
 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar  la modificació de crèdits 5/2012,  mitjançat crèdit generat  finançat 
pels compromisos d’ingressos d’acord al següent detall: 
 
1. CRÈDITS GENERATS    
     

DESPESES  
Crèdit 
inicial Altes  Crèdit final 

     
324 22300 Transport escolar curs 2012/13 0,00 3.370.324,06 3.370.324,06 
324 22706 Menjador curs 2012/13 0,00 880,40 884,40 
324 48110 Ajuts individuals curs 2012/13 0,00 3.684.948,03 3.684.948,03 
231 22706 Taula de serveis socials 0,00 48.791,00 48.791,00 
 Total despeses 0,00 7.104.943,49 7.104.947,49 
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INGRESSOS 
Crèdit 
inicial Altes  Crèdit final 

     
45031 Generalitat ensenyament 2012/13 0,00 7.056.152,49 7.056.152,49 
45003 Generalitat inclusió social 0,00 48.791,00 48.791,00 
 Total ingressos 0,00 7.104.943,49 7.104.943,49 
 

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 22 d’octubre 
 

a) Designar un representant en la Mesa pel Desenvolupament Econòmic i la Cohesió 
Social de Sant Feliu de Llobregat. 

 
“Vist que l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, en sessió plenària celebrada el dia 

31 de maig de 2012, va acordar la creació de la “Mesa pel Desenvolupament Econòmic i la Cohesió 
Social de Sant Feliu de Llobregat”. 
 

Vist que el Ple de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat de data 26 de juliol de 2012 
va aprovar el Reglament de Funcionament de la “Mesa pel Desenvolupament Econòmic i la Cohesió 
Social de Sant Feliu de Llobregat”. 
 

Atès que a l’article 4 del Reglament de Funcionament de la mencionada Mesa figura la 
composició amb la relació d’entitats que la integren, sent una d’elles el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, amb un representant. 

 
Atès les funcions i continguts que es tractaran en la “Mesa pel Desenvolupament 

Econòmic i la Cohesió Social de Sant Feliu de Llobregat” es considera oportú que la persona que 
representi al Consell Comarcal del Baix Llobregat sigui el Coordinador tècnic de l’Àrea de 
Desenvolupament Estratègic d’aquesta entitat, segons consta a l’expedient. 

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

d’aquesta entitat en data 15 d’octubre de 2012, que s’adjunta. 
 

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

 
  Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels 
següents 
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ACORDS 
 
PRIMER.- Nomenar el Sr. Andrés Andrés Jara, Coordinador tècnic de l’Àrea de 

Desenvolupament Estratègic d’aquesta entitat, com a representant del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat a la “Mesa pel Desenvolupament Econòmic i la Cohesió Social de Sant Feliu de Llobregat”. 

 
SEGON.- Comunicar el present acord a l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, 

perquè en tingui coneixement i als efectes, així com signar el comunicat de designació elaborat pel 
l’esmentat ajuntament. 
 

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

b) Aprovar la subscripció de l’addenda per a l’any 2012 al conveni subscrit amb el 
Consorci Administració Oberta de Catalunya, de col.laboració 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 les TIC. 

 
“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 16.250€ (setze mil dos-cents cinquanta euros) per 
participar en els serveis d’assistència. 

 
Atès que el Sr. Xavier Farré Perisé, tècnic superior d’aquest Consell Comarcal, és la 

persona designada per aquest a entitat com a tècnic referent davant del Consorci AOC i qui 
desenvolupa les tasques vinculades a la consecució dels objectius establerts a l’addenda del conveni 
de col·laboració entre ambdues entitats, seguint les prioritats que des del propi consorci s’estableixen 
cada anualitat. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals en data 4 d’octubre de 
2012, que s’incorpora a l’expedient. 

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

d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya , a favor de la Junta 
de Govern, i entre les que es troba la present. 
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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 l’addenda per a l’any 2012 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 16.250€ (setze mil dos-cents cinquanta 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.- Aprovar la imputació de costos del personal del Consell Comarcal del Baix 

Llobregat adscrit a les tasques a desenvolupar dins de l’addenda del conveni de col·laboració entre 
aquest Consell Comarcal i el Consorci AOC de l’any 2012 en els següents termes: 

 

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

documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 
  QUART.- Comunicar el present acord al Consorci AOC així com al Departament 
d’Intervenció i a l’Àrea de Serveis Centrals d’aquesta entitat, perquè en tinguin coneixement i als 
efectes. 
  
  CINQUÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri.” 
 

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

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

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

 
Vist que aquesta entitat, per acord de la Comissió de Govern celebrada en data 25 

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

PERSONAL CONCEPTE Percentatge 
dedicació Període 

Xavier Farré i Perisé Tècnic Superior 50 % 01/01/2012 a 31/12/2012 



 
10 

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

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

  Vist que el Manifesten Sisè de l’esmentada addenda determina que inicia la seva 
vigència en la data de la seva signatura i que tindrà una vigència inicial d’un any; i que exhaurit aquest 
termini caldrà ser prorrogada de forma expressa per períodes anuals, fins a un màxim de quatre anys 
(inclòs termini inicial i pròrrogues). 
 

Atès que l’Acorden Quart de l’addenda de referència estableix que no s’inclou el 
mobiliari actual, la centraleta telefònica ni els ordinadors i resta de maquinari informàtic propi del 
Consell Comarcal, que serà desmuntat i traslladat pels serveis tècnics comarcals com a màxim el dia 
13 d’octubre, i que aquest Consell Comarcal va retirar el material en els termes previstos i l’Ajuntament 
de Molins de Rei va dotar de mobiliari, aparells telefònics, ordinadors i impressores els espais de la 
primera planta de l’edifici, quedant exclosos de la regulació de l’addenda de modificació del referit 
conveni.  

Atès que en el mes de setembre de 2012 s’ha rebut una proposta de l’Ajuntament de 
Molins de Rei d’annex a l’addenda de modificació del conveni de referència en relació a l’actualització 
de l’inventari del mobiliari i material informàtic que actualment hi ha a la primera planta del referit 
edifici; segons consta a l’expedient. 
  

Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals en data 8 d’octubre de 
2012, que s’adjunta a l’expedient.  
 

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

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

següents 
ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar la pròrroga de l’addenda de modificació al conveni de col·laboració 

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

 
SEGON.- Aprovar la subscripció d’un annex a l’addenda de modificació al conveni de 

col·laboració subscrit amb l’Ajuntament de Molins de Rei per a la gestió de l’equipament anomenat 
“Centre Ocupacional i pel desenvolupament Joan N. García-Nieto”, ubicat al polígon “El Pla” de Molins 
de Rei, formalitzat en data 28 de desembre de 1994; de conformitat amb la minuta d’annex que 
s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament. 
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TERCER.- Facultar a la Presidència d’aquesta entitat per a la signatura dels 
documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 

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

tinguin coneixement i als efectes. 
 

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

d) Aprovar la modificació del conveni subscrit amb l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, 
de cooperació en el finançament del servei de transport adaptat fix per a persones amb 
mobilitat reduïda per l’any 2012. 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern d’aquesta entitat de data 19 de març de 

2012 es va aprovar la subscripció d’un conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat i diferents ajuntaments de la comarca en relació al transport adaptat fix i esporàdic per a 
persones amb mobilitat reduïda per a l’any 2012, entre els que figura l’Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat. 
 

Vist que en el decurs de vigència del referit conveni, l’Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat ha sol·licitat petició d’ampliació dels esmentats serveis per portar una menor d’aquest 
municipi a l’Escola Bressol Especial Nexe de Barcelona, per portar un usuari d’aquest municipi al 
Centre Marina de l’Associació Esclat de Barcelona i per portar a set usuaris d’aquest municipi un dia 
més setmanal des del C.E.E. Balmes II a la Piscina Baldiri Aleu ambdós del mateix municipi. 
 

Atès que el primer servei, per la seva naturalesa, origen i destinació, és convenient 
imputar-lo com a servei ampliat de la Ruta 2 del contracte de serveis subscrit amb l’empresa 
AMBULÀNCIES CATALUNYA, S.C.C.L., pel fet que el recorregut del servei sol·licitat coincideix amb la 
seva zona d’operacions, i que suposa una aportació per part de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, 
pel termini comprés entre el dia 1 de setembre de 2012 i el dia 31 de desembre d’enguany, de 
1.472,88€. 

 
Atès que el segon servei, per la seva naturalesa, origen i destinació, és convenient 

imputar-lo com a servei ampliat de la Ruta 6 del Lot núm. 1 del contracte de serveis subscrit amb 
l’empresa R.J. Autocares, S.L., pel fet que el recorregut del servei sol·licitat coincideix amb la seva 
zona d’operacions; i que l’esmentada empresa realitzarà el referit servei sense cap cost afegit, però 
s’ha de redistribuir el cost de l’esmentat servei, en funció del temps d’utilització d’aquest, amb els altres 
usuaris de la ruta, restant el cost total previst del servei més el cost de l’acompanyant per a l’any 2012 
en un import de 1.568,67€, sent 1.241,21€ el cost del servei i 327,46€ el cost de l’acompanyant, per al 
termini comprés entre el dia 3 de setembre de 2012 i el dia 31 de desembre d’enguany, i que suposa 
una aportació per part de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat de 600,52€ que, compensats amb la 
reducció de l’aportació d’un altre usuari d’aquesta ruta del municipi de Sant Boi de Llobregat, suposa 
l’aportació de la quantitat definitiva de 442,84€. 

 
Atès que el tercer servei per la seva naturalesa, origen i destinació, és convenient 

imputar-lo com a servei ampliat de la Ruta 2 del contracte de serveis subscrit amb l’empresa 
EMPRESA AUTOCARES CER, S.A. i AUTOCARES DEL NORESTE, S.A., U.T.E., Ley 18/1982, de 26 
de mayo, número TRES, pel fet que el recorregut del servei sol·licitat coincideix amb la seva zona 
d’operacions, i que suposa una aportació per part de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, pel termini 
comprès entre el dia 2 d’octubre de 2012 al dia 31 de desembre d’enguany, de 102,06€. 
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Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea de Serveis Centrals en data 16 

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

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

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

 
ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar la subscripció de l’Annex número 1 de modificació de l’Acord 

Cinquè del conveni de cooperació entre l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i el Consell Comarcal 
del Baix Llobregat per a la realització del servei de transport adaptat fix per a persones amb mobilitat 
reduïda entre diferents municipis del Baix Llobregat i diversos centres de la Comarca i del Barcelonès 
en el decurs de l’actual exercici 2012, en el sentit de recollir l’ampliació dels següents serveis: 
 

1- Servei de transport adaptat fix a partir del dia 1 de setembre de 2012, de dilluns a divendres, 
tot l’any, per portar una menor d’aquest municipi que s’ha d’incorporar en ruta per anar a l’Escola 
Bressol Especial Nexe de Barcelona, per un import de mil quatre-cents setanta-dos euros amb 
vuitanta-vuit cèntims d’euro (1.472,88€) per a l’exercici 2012, quantitat que inclou el cost de 
l’acompanyant. 

 
2- Servei de transport adaptat fix a partir del dia 3 de setembre de 2012, de dilluns a divendres, 

tot l’any, per portar un usuari d’aquest municipi que s’ha d’incorporar en ruta per anar al Centre Marina 
de l’Associació Esclat de Barcelona, per un import, un cop feta la redistribució, de quatre-cents 
quaranta-dos euros amb vuitanta-quatre cèntims d’euro (442,84€) per a l’exercici 2012, quantitat que 
inclou el cost de l’acompanyant. 

 
3- Servei de transport adaptat fix a partir del dia 2 d’octubre de 2012, els dimarts, tot l’any, per a 

set usuaris d’aquest municipi que s’han d’incorporar en ruta per anar des del C.E.E. Balmes II a la 
Piscina Baldiri Aleu ambdós de Sant Boi de Llobregat, per un import de cent dos euros amb sis cèntims 
d’euro (102,06€) per a l’exercici 2012, quantitat que inclou el cost de l’acompanyant. 

 
El que implica un cost per la totalitat de serveis de transport adaptat fix i esporàdic per a l’any 2012, 
amb la regularització de les quantitats a compensar de l’exercici 2011, de quaranta mil set-cents cinc 
euros amb cinquanta-tres cèntims d’euro (40.705,53€) quantitat que inclou l’Annex 1 de modificació del 
referit conveni; de conformitat amb la minuta d’annex que s’incorpora a l’expedient i que s’aprova 
simultàniament. 
 

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

TERCER.- Comunicar el present acord a l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, 
perquè en tingui coneixement i als efectes. 
 

QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri.” 
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e) Aprovar l’inici d’expedient per a l’adjudicació, en règim de concessió administrativa, del 
servei de bar del Parc Torreblanca. 

 
“Vist el conveni subscrit en data 22 de desembre de 1997 entre aquesta entitat, la 

Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, actual Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB), i els Ajuntaments de Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern i Sant Joan Despí 
per a la gestió i manteniment del Parc Torreblanca. 
 
  Vist que, de conformitat amb l’esmentat conveni, les concessions administratives i 
llicències per a actes públics en l’àmbit del parc seran atorgades pel Consell Comarcal sota la seva 
responsabilitat i que, per motius de millor gestió, donarà coneixement a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB). 
 

Atès que el servei de bars del Parc Torreblanca es ve prestant des de l’obertura del 
Parc, donant un servei als veïns de la zona i usuaris, que permet així el gaudiment dels béns d’utilitat 
pública i interès social per tal de satisfer les necessitats socials d’oci. 

 
Vist que per Decret de Presidència núm. 40/2012, de 26 d’abril, es va  atorgar a 

l’empresa “Promociones Hosteleras Parque Torreblanca, S.L.” la llicència d’ús privatiu de béns de 
domini públic que suposa l’ocupació de les instal·lacions del Parc de Torreblanca designades per a la 
prestació del servei de bar, amb una durada de 6 mesos, i amb efectes des del dia 3 de maig de 2012 i 
fins al dia 4 de novembre de 2012, ambdues dates inclusivament. 

 
Vist l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics d’aquesta entitat, en data 17 

d’octubre de 2012, que s’incorpora a l’expedient, proposant l’inici de l’expedient per a l’adjudicació del 
referit servei. 
 

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

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

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

Vist el que disposen els articles 138, 157 i ss., i 275 i ss. del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de Llei de 
contractes de les Administracions Públiques i el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es 
desenvolupa parcialment la Llei 30/2007 de Contractes del Sector Públic. 
 

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

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

PRIMER.- Aprovar l’inici de l’expedient per a l’adjudicació, mitjançant procediment 
obert, del contracte de gestió de servei públic, en règim de concessió administrativa, del servei de bar 
del Parc Torreblanca, que gestiona el Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
 

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 gestió de servei públic 
del servei de bar del Parc Torreblanca; que s’adjunten com a document annex i s’aproven 
simultàniament. 
 

TERCER.- Aprovar el cànon o contraprestació econòmica de 4.000,00€, IVA exclòs, 
per al primer any que els licitadors igualaran o milloraran, que esdevindrà absolutament independent 
de la recaptació que efectuï l’adjudicatari en l’explotació del servei de bar.  

 
QUART.- Sotmetre el Plec de Clàusules Econòmiques i Administratives Particulars a 

informació pública per un període de 20 dies a efectes de que es puguin formular les al·legacions que 
es considerin oportunes, mitjançant la inserció del corresponent edicte en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, de conformitat amb el que disposa l’article 232.2 del Decret 179/1995, de 13 
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals; previ a l’anunci de 
convocatòria de la licitació. 

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

gestió de servei públic del servei de bar del Parc Torreblanca, 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.  

 
SISÈ.- Excloure en aquest expedient de contractació la prestació de la garantia 

provisional segons consta en els plecs reguladors del referit contracte. La garantia definitiva  
s’estableix en el 5% del pressupost estimat de les 4 anualitats inicials del contracte, IVA exclòs, que 
ascendeix a 823,09€. 
 

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

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

f) Informar sobre la submissió a avaluació d’impacte ambiental del projecte Ampliació i 
millora de la capacitat hidràulica del col.lector de salmorres de la conca del Llobregat, 
fase 2: Cardona i Balsareny fins Abrera i tram final El Prat de Llobregat – Depuradora 
Depurbaix. 

 
“Atès que en data 13 d’agost de 2012, amb número d’entrada 3398 del Registre 

General d’aquesta entitat, va arribar un escrit de la Direcció General de Polítiques Ambientals del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya de petició d’informe, en relació a 
la necessitat de sotmetre a una avaluació ambiental, en el marc del que disposa el Reial Decret 
Legislatiu 1/2008, d’11 de gener, el projecte N/R: IAC 2594/10 – “Ampliació i millora de la capacitat 
hidràulica del col·lector de salmorres de la conca del Llobregat. Fase 2: des de Cardona i Balsareny 
fins Abrera i tram final El Prat de Llobregat – Depurbaix (Clau LSA.01307/01.P)”, promogut per 
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). 
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Vist el Reial Decret Legislatiu 1/2008, d’11 de gener, pel qual s’aprova el Text refós de 

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

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

públics i privats, consistents en la realització d’obres, instal·lacions o qualsevol altre activitat inclosos 
en el seu annex I hauran de sotmetre’s a un AIA, i que l’actuació de referència estaria inclosa al Grup 9 
del referit Annex I; i atès que només hauran de sotmetre’s a AIA, quan l’òrgan ambiental ho decideixi, 
els projectes públics o privats consistents en la realització d’obres, instal·lacions o qualsevol activitat 
compresa en l’Annex II del Reial Decret Legislatiu 1/2008 i els projectes públics o privats no inclosos 
en l’Annex I que puguin afectar directa o indirectament als espais de la Xarxa Natura 2000, d’acord 
amb el que s’estableix a l’article 3.2 del referit text legal, i atès que per aquest projecte són d’aplicació 
la majoria dels criteris de l’Annex III de l’esmentat Reial Decret Legislatiu; l’actuació de referència s’ha 
de sotmetre per tant a una avaluació d’impacte ambiental. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics, Informàtica i Noves 
Tecnologies en data 9 d’octubre de 2012, que s’incorpora a l’expedient. 

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

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Proposar la submissió a avaluació d’impacte ambiental, en els termes 
establerts en el Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’avaluació d’impacte ambiental de projectes, del projecte N/R: IAC 2594/10 – “Ampliació i millora de la 
capacitat hidràulica del col·lector de salmorres de la conca del Llobregat. Fase 2: des de Cardona i 
Balsareny fins Abrera i tram final El Prat de Llobregat – Depurbaix (Clau LSA.01307/01.P)”, promogut 
per la Agència Catalana de l’Aigua. 
 

SEGON.- Comunicar el present acord a la Direcció General de Polítiques Ambientals 
del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i als Ajuntaments 
d’Esparreguera, Olesa de Montserrat, Abrera i El Prat de Llobregat, atès que l’infraestructura de 
referència discorre pels seus termes municipals i que pertanyen a la comarca del Baix Llobregat, 
perquè en tinguin coneixement i als efectes previstos.   

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

celebri.” 
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Sessió del 5 de novembre  
 

g) Aprovar la subscripció d’un conveni amb el Consorci Administració Oberta de 
Catalunya, de col.laboració en la utilització dels serveis de seu i tauler electrònics. 

 
“Atès que la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans al sector 

públic, reconeix el dret dels ciutadans a relacionar-se amb les Administracions Públiques per mitjans 
electrònics, i regula els aspectes bàsics de la utilització de les tecnologies de la informació en l’activitat 
administrativa, tant en l’àmbit de les relacions entre les Administracions Públiques, així com de les 
relacions dels ciutadans amb aquestes, amb la finalitat de garantir els seus drets, un tractament comú 
davant de totes elles i la validesa i eficàcia de l’activitat administrativa en condicions de seguretat 
jurídica.  
 

Atès que l’esmentada Llei preveu l’ús de la seu electrònica com l’adreça electrònica 
disponible per als ciutadans a través de les xarxes de telecomunicacions mitjançant la qual les 
Administracions públiques difonen informació i presten serveis; i, en aquest sentit, es va plantejar la 
necessitat d’implementar la seu electrònica ja que a través d’aquesta els ciutadans i les ciutadanes 
podran accedir, de forma fàcil i segura, a la informació i als serveis i tràmits electrònics de 
l’administració comarcal.  
 

Atès que el Consorci d’Administració Oberta de Catalunya ofereix suport als ens 
públics de Catalunya que vulguin implantar la seva seu electrònica mitjançant suport organitzatiu i 
jurídic en la implantació de la seu electrònica i mitjançant la modalitat SEU-e: solució tecnològica, 
organitzativa i jurídica, "claus en mà".  
 

Vist que per acord de la Junta de Govern de data 21 de novembre de 2011 es va 
aprovar la subscripció  d’un conveni amb el Consorci d’Administració Oberta Electrònica de Catalunya, 
de col·laboració en la implementació dels servei de seu electrònica SEU-e i de notificació electrònica e-
NOTUM. 

Atès que per tal d’implementar el servei de seu electrònica i tauler electrònic cal 
sol·licitar l’alta formalment, mitjançant el corresponent formulari, i aprovar la mateixa, així com acceptar 
les condicions generals i específiques del servei, i habilitar al Consorci d’Administració Oberta de 
Catalunya com encarregat de les dades de caràcter personal a les quals pugui tenir accés, d’acord 
amb el que s’estableix a la proposta de conveni de col·laboració amb el Consorci d’Administració 
Oberta de Catalunya per a la utilització dels serveis SEU-e i e-TAULER, que s’adjunta a l’expedient. 
 
  Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals en data 24 d’octubre de 
2012, que s’incorpora a l’expedient. 
 

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

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

següents 
ACORDS 

 
  PRIMER.- Presentar al Consorci d’Administració Oberta de Catalunya la sol·licitud 
d’alta als serveis de seu electrònica SEU-e i tauler electrònic e-TAULER. 
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SEGON.- Aprovar la subscripció d’un conveni amb el Consorci d’Administració Oberta 

de Catalunya, de col·laboració per a la utilització dels serveis de seu electrònica SEU-e i de tauler 
electrònic e-TAULER, acceptant les condicions generals i especifiques que regulen la prestació dels 
referits serveis; de conformitat amb la minuta de conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova 
simultàniament. 

ministració Oberta de Catalunya com a encarregat del tractament de les dades de 
caràcter personal a les quals pugui tenir accés en els termes exposats a la sol·licitud, en el termes 
recollits al conveni de referència. 
 

QUART.- Facultar a la Presidència d’aquesta entitat per a la signatura dels documents 
que siguin necessaris per a la formalització del present acord i que es realitzarà de manera electrònica. 
 
  CINQUÈ.- Comunicar el present acord al Consorci d’Administració Oberta de 
Catalunya, perquè en tingui coneixement i als efectes. 
 
  SISÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se celebri.” 
 

h) Aprovar la subscripció d’un conveni amb l’Agència Catalana de Certificació, de 
col.laboració per a la prestació de serveis de certificació digital com a entitat de registre. 

 
“Atès que l’Agència Catalana de Certificació (CATCert) és un organisme autònom de 

caràcter comercial amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment de les seves 
finalitats, que té per objecte, d’acord amb els seus estatuts aprovats per Resolució 1574/2003, de 15 
de maig, gestionar certificats digitals i prestar serveis relacionats amb la signatura electrònica i amb els 
processos d’identificació necessaris en l’àmbit de les administracions públiques catalanes. 
 

Atès que actualment el conjunt de consells comarcals de Catalunya ja són Entitats de 
Registre T-CAT i d’acord al conveni subscrit amb el Consorci d’Administració Oberta Electrònica de 
Catalunya 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, es considera convenient, segons 
consta a l’expedient, que el Consell Comarcal del Baix Llobregat presti aquest servei i es converteixi en 
entitat de registre T-CAT. 
 

Vist que les funcionalitats principals de l’entitat de registre són emetre certificats T-
CAT, certificats digitals del personal de l’administració pública catalana, per al propi organisme i per a 
tots els ens públics que en depenguin organitzativament o territorialment, que en el cas d’aquest 
Consell Comarcal seran el personal de les administracions locals de la comarca i ens que en 
depenguin.  
 
  Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals en data 22 d’octubre de 
2012, que s’incorpora a l’expedient, proposant la subscripció d’un conveni amb l’Agència Catalana de 
Certificació per tal de que aquest Consell Comarcal es converteixi en entitat de registre T-CAT. 
 

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

ACORDS 
 
  PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni amb l’Agència Catalana de Certificació 
(CATCert), de col·laboració en la prestació de serveis de certificació digital com a entitat de registre T-
CAT, de conformitat amb la minuta de conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament. 
 

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

TERCER.- Comunicar el present acord a l’Agència Catalana de Certificació, perquè en 
tingui coneixement i als efectes. 
 

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

i) Aprovar l’annex per l’any 2012 al conveni subscrit amb el Centre d’Estudis Comarcals 
del Baix Llobregat per al desenvolupament de projectes de coneixement i divulgació de 
la realitat comarcal. 

 
“Vist que el Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat és una entitat sense ànim 

de lucre que té per finalitat fomentar, desenvolupar i divulgar els valors culturals, científics i artístics i 
en particular en els aspectes d’investigació, conservació i divulgació de la història, l’arqueologia, la 
bibliografia, el patrimoni artístic, la literatura, el folklore, la geografia i les ciències naturals de la 
comarca del Baix Llobregat. 

 
Vist que en data 14 de desembre de 1998, la Comissió de Govern va aprovar la 

subscripció d’un conveni marc de col·laboració amb el Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat 
per al desenvolupament de projectes de coneixement i divulgació de la realitat comarcal, i que aquest 
conveni s’ha anat renovant anualment a través del seu programa anual, que consta com annex al 
mateix, previ mutu acord de les parts. 

 
Atès que el Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat ha presentat proposta de 

les actuacions a desenvolupar per a l’any 2012 i es concreten  en: 
 

1. Materials del Baix Llobregat, núm.18 
2. Edició 9es Trobades de Recerca Jove 
3. Materials Didàctics “De carrilet al metro” 
4. Seminari de recursos energètics i crisi 
5. Curs: La gestió del patrimoni local: eines per a la millora del benestar cultural  
 
Atès que s’ha proposat la subscripció d’un annex al conveni marc de col·laboració 

subscrit amb el Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat regulador de la participació en les 
activitats de l’any 2012.  

 
Vist que aquest Consell Comarcal del Baix Llobregat considera d’interès atorgar un 

ajut al Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat, per import total de 5.000€ (cinc mil euros), per 
cofinançar les activitats que es consideren de major interès comarcal. 

 
Vist l’informe favorable emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i 

Polítiques Socials en data 24 d’octubre de 2012, que s’adjunta a l’expedient. 
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Vist que aquest ajut està previst nominalment en el pressupost 2012, d’acord amb la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvenciones. 

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

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

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

següents 
ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un annex al conveni marc de col·laboració subscrit 

amb el Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat per al desenvolupament de les actuacions que 
tot seguit es relacionen, de conformitat amb la minuta d’annex que s’adjunta a l’expedient i s’aprova 
simultàniament, i que preveu una aportació a favor del Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat 
de 5.000€ (cinc mil euros) per al desenvolupament d’aquestes activitats: 

 
 
 
 
 
 
 

 
SEGON.- La present despesa anirà a càrrec de la partida pressupostària 920.48903 

del pressupost previst per enguany. 
 
TERCER.- Comunicar el present acord al Centre d’Estudis Comarcals del Baix 

Llobregat perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 

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

j) Desestimar la reclamació d’indemnització presentada per l’empresa Aramark Servicios 
de Catering SL, en relació a l’execució del contracte de servei de menjador escolar 
subscrit entre ambdues parts. 

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

l’expedient per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert, del contracte del servei de menjador 
escolar per als cursos 2011-2012 i 2012-2013, prorrogable pels cursos 2013-2014 i 2014-2015, amb un 
tipus màxim de licitació, IVA exclòs, calculat per comensal pel curs escolar 2011-2012, en funció del 
calendari escolar vigent que serà d’un màxim de 5,74€ (6,20€ IVA inclòs 8%) dia per comensal; així 
com el Plec de clàusules econòmiques i administratives particulars, i el Plec de prescripcions tècniques 
particulars, reguladors d’aquest contracte.  

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

adjudicar a l’empresa Aramark Servicios de Catering, S.L. el contracte de servei de menjador escolar 
dels IES Jose Lluís Sert, Les Marines i Josep Mestre i Busquets, per als cursos 2011-2012 i 2012-
2013, per un import de 5,58 € per comensal, IVA inclòs. 

 

ACTIVITATS Import 
Trobades de Recerca Jove 1.500,00 
Seminari “Recursos energètics i crisi” 2.000,00 
Curs La gestió del patrimoni local:eines per a la millora del 
benestar cultural 

1.500,00 

TOTAL 5.000,00 € 
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Vist que per Decret de Presidència núm. 91/2012, de 3 de setembre, ratificat en sessió 
de la Junta de Govern de data 17 de setembre de 2012, es va aprovar, entre d’altres, l’actualització del 
referit contracte pel curs escolar 2012-2013 per tal de modificar el número d’alumnes als quals s’ha de 
prestar el servei, d’acord amb la disminució que hi ha hagut en el número dels mateixos atès la baixa 
de l’Institut Josep Mestre i Busquets del municipi de Viladecans, que va renunciar al servei de 
menjador escolar ja que el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya els ha concedit pel 
present curs escolar un horari intensiu que el fa innecessari; actualització que es va formalitzar en data 
6 de setembre de 2012 i sobre la qual la referida empresa no va presentar cap recurs administratiu o 
acció contra l’acord que l’aprovava.  

 
Atès que en data 16 d’octubre de 2012, amb número d’entrada 4059 del Registre 

General d’aquesta entitat, l’empresa Aramark Servicios de Catering, S.L. ha presentat un escrit 
mitjançant el qual sol·licita una indemnització de 4.900€ corresponent, segons afirmen i documenten, 
al cost de rescissió contractual d’una sèrie de personal subrogat en el servei i del qual al·leguen que ja 
no resulta necessari per la disminució del número d’alumnes usuaris del servei. 

 
Vist el que disposa la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, 

en el seu article 92 bis i ter en relació a les modificacions contractuals i els Plecs reguladors de la 
licitació de referència. 
 

Vist l’informe emès pel Secretari i Responsable de Serveis Jurídics d’aquesta entitat 
en data 24 d’octubre de 2012, que s’incorpora a l’expedient, proposant desestimar la pretensió 
indemnitzatòria de l’empresa Aramark Servicios de Catering, S.L. en relació a la modificació del 
contracte de servei de menjador escolar subscrit amb aquesta entitat. 
 

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

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

següents 
ACORDS 

 
PRIMER.-  Desestimar la reclamació d’indemnització presentada per l’empresa 

Aramark Servicios de Catering, S.L. en relació a l’execució del contracte de servei de menjador escolar 
subscrit entre l’esmentada empresa i el Consell Comarcal del Baix Llobregat. 

SEGON.- Comunicar el present acord a l’empresa Aramark Servicios de 
Catering, S.L., perquè en tingui coneixement i als efectes. 

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

celebri.” 
 

k) Informar sobre l’abast de l’informe de sostenibilitat ambiental preliminar del Pla de 
modificació puntual del Pla General Metropolità, sector dels Joncs,  terme municipal de 
Gavà (URB. 162-12). 

 

“Atès que en data 31 d’agost de 2012, amb número d’entrada 3442 del Registre 
General d’aquesta entitat, va arribar un escrit de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental dels 
Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya de 
petició d’informe d’abast i grau d’especificació de l’informe de sostenibilitat ambiental (ISA) de la 
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Modificació puntual del Pla General Metropolità, sector dels Joncs, del terme municipal de Gavà (URB. 
162-12), promoguda per l’Ajuntament de Gavà. 
 

Atès que el Departament de Territori i Sostenibilitat sol·licita informe d’aquest Consell 
Comarcal als efectes del que disposa l’article 18 de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental 
de plans i programes i l’article 86 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. 

 
Atès que l’article 115 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 

Reglament de la Llei d’Urbanisme, estableix que l’avaluació ambiental dels instruments de planejament 
urbanístic que hi estiguin sotmesos s’integra en el procediment establert en la Llei d’Urbanisme per a 
llur formulació i tramitació, i que prèviament a la presentació a tràmit del pla urbanístic per a la seva 
aprovació inicial, l’òrgan o persones que el promoguin han de sol·licitar a l’òrgan ambiental l’emissió 
del document de referència que determini, un cop efectuades les consultes necessàries, l’abast de 
l’informe de sostenibilitat ambiental i els criteris, objectius i principis ambientals aplicables, i a aquests 
efectes cal presentar a l’òrgan ambiental un avanç de l’instrument de planejament amb el contingut que 
assenyala l’article 106 del referit Reglament, així, en el cas que l’avanç se sotmeti a informació pública, 
bé perquè sigui preceptiu, bé voluntàriament, la sol·licitud del document de referència a l’òrgan 
ambiental es formula simultàniament a la informació pública de l’avanç.  
 

Atès que  l’Ajuntament de Gavà entén que és pertinent sotmetre a avaluació ambiental 
la Modificació puntual del Pla general metropolità del sector dels Joncs i la sol·licita al Departament de 
Territori i Sostenibilitat, que actua com a òrgan ambiental; integrant-se aquesta avaluació en el 
procediment d’elaboració del referit planejament als efectes d’elaboració del document de referència 
que determini, un cop efectuades les consultes necessàries, l’abast de l’informe de sostenibilitat 
ambiental i els criteris, objectius i principis ambientals aplicables.  
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics en data 24 d’octubre de 2012, 
que s’incorpora a l’expedient. 

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

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Donar-se per assabentat de l’informe de sostenibilitat ambiental preliminar 
(ISAP) de Modificació puntual del Pla General Metropolità, sector dels Joncs, del terme municipal de 
Gavà (URB. 162-12), promoguda per l’Ajuntament de Gavà. 
 

SEGON.- Proposar que l’informe de sostenibilitat ambiental de l’actuació de 
referència, a més dels aspectes, criteris i objectius que ja desenvolupa l’informe de sostenibilitat 
ambiental preliminar aprofundeixi en la problemàtica de la hidrologia de l’àmbit, especialment en les 
següents qüestions:  
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o Les implicacions de l’autopista C-32 i la B-210 Camí Ral com a elements 
perpendiculars a la circulació de les aigües. 

o Connectivitat de la riera dels Canyars i del torrent del Matar amb la xarxa de 
canalitzacions de l’àmbit del Parc agrari del Baix Llobregat. 

o Actualment la riera dels Canyars és més una infraestructura que un espai fluvial, un 
dels objectius de la MPGM és la seva recuperació com a curs d’aigua natural, inclús 
també del torrent del Matar. S’estima que aquest objectiu implica un estudi exhaustiu 
d’inundabilitat, valoració de la necessitat de basses de laminació, protecció i 
naturalització dels marges i del propi curs de la riera i el torrent. 

o Estat i possible recuperació de la xarxa de canalitzacions de reg de l’àmbit del sectors 
del Joncs i la seva possible connexió amb les del Parc Agrari, amb vistes al 
manteniment d’activitat agrícola a l’àmbit (com preveu la pròpia MPGM) i recuperació 
d’un patrimoni. 

o Incidència de l’execució de les previsions del MPGM en la xarxa de canalitzacions i 
canonades del Parc Agrari. 

 
TERCER.- Comunicar el present acord a l’Ajuntament de Gavà i a l’Oficina Territorial 

d’Acció i Avaluació Ambiental dels Serveis Territorials de Barcelona del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, perquè en tingui coneixement i als efectes previstos.   

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

Sessió del 19 de novembre  
 

l) Aprovar la subscripció d’un conveni amb el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, 
de col.laboració en l’execució i finançament del projecte 2012 de la Xarxa Productes de 
la Terra. 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern de data 18 de juny de 2012, es va acceptar 

la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per import de 31.417,94€ del fons de prestació 
“Millora de competitivitat d’empreses de productes alimentaris locals i de qualitat” de l’any 2012 per a 
les activitats de la Xarxa de Productes de la Terra al Baix Llobregat 2012; projecte que s’emmarca en 
el Protocol general de la Xarxa d’ens locals per al suport al teixit empresarial de productes alimentaris 
locals i de qualitat de la terra i el mar, aprovat per la Diputació de Barcelona i subscrit per aquest 
Consell Comarcal per acord de la Junta de Govern de data 29 de març de 2010. 
 

Vist que d’acord amb la resolució d’atorgament de la subvenció de la Diputació de 
Barcelona, el pressupost del projecte és de 52.363,23€ (cinquanta-dos mil tres-cents seixanta-tres 
euros amb vint-i-tres cèntims d’euro), sent l’aportació de la Diputació de Barcelona de 31.417,94€ 
(trenta-un mil quatre-cents disset euros amb noranta-quatre cèntims d’euro) i la del Consell Comarcal 
de 20.945,29€ (vint mil nou-cents quaranta-cinc euros amb vint-i-nou cèntims d’euro).  
 

Vist que des de l’any 2007 el Consell Comarcal del Baix Llobregat i el Consorci del 
Parc Agrari han col·laborat en el desenvolupament d’accions pilot de suport al teixit empresarial de 
productes alimentaris de locals i de qualitat, i des de l’any 2010 en el marc de la Xarxa de Productes 
de la Terra, i que l’actuació 2012 que ha estat subvencionada per la Diputació de Barcelona dóna 
continuïtat a aquesta línia de treball. 
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Vist que en el Pla de treball 2012 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 
2012 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 per l’enginyer tècnic agrícola d’aquesta entitat en 

data 29 d’octubre de 2012, 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 2012 de la 
Xarxa de productes de la terra al Baix Llobregat. 

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

preveu en la clàusula quarta que el Consell Comarcal del Baix Llobregat transferirà al Consorci del 
Parc Agrari fins a un màxim de 31.417,94€ (trenta-un mil quatre-cents disset euros amb noranta-quatre 
cèntims d’euro). 
 

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

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

següents 
ACORDS 

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

Comarcal del Baix Llobregat i el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat per a l’execució i 
finançament del projecte 2012 Xarxa de productes de la terra al Baix Llobregat, d’acord amb la minuta 
de conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament, així com la transferència al 
Consorci d’un import màxim de 31.417,94€ (trenta-un mil quatre-cents disset euros amb noranta-quatre 
cèntims d’euro) per a l’execució d’aquest projecte. 
 

SEGON.- La despesa derivada de l’aplicació del conveni de referència per part del 
Consell Comarcal, de fins a 31.417,94€, anirà a càrrec de la partida pressupostària 410 46701 del 
pressupost previst per enguany. 
 

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

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

m) Aprovar una addenda de pròrroga pel primer semestre de l’any 2013 al conveni subscrit 
amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge del Baix 
Llobregat.  

 
“Atès que aquesta entitat disposa, des de l’any 1989, d’una Oficina de Gestió i 

Assessorament per a la rehabilitació i adquisició d’habitatges, que ha estat subvencionada per la 
Generalitat de Catalunya, ja sigui mitjançant convocatòria de subvencions o mitjançant convenis entre 
el Consell Comarcal i el Departament de la Generalitat de Catalunya corresponent.  

 
Vist que les subvencions durant el període 1989-2005 eren uns imports fixos i des de 

l’any 2006 en endavant un import fix més un import variable en funció dels expedients tramitats. 
 

Vist que per acord de la Junta de Govern de data 2 d’abril de 2012 es va aprovar la 
subscripció d’un conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya relatiu a l’Oficina 
Local d’Habitatge del Baix Llobregat per a l’any 2012 per a l’assessorament i la gestió dels serveis en 
matèria d’habitatge. 

 
Vist que el pacte novè de l’esmentat conveni estableix que tindrà una vigència fins al 

dia 31 de desembre de 2012, preveient la possibilitat de pròrroga, per mutu acord, prèvia petició per 
escrit de qualsevol de les parts signatàries, que ho haurà de realitzar amb un preavís d’un mes del 
venciment del termini inicial. 
 

Vist que està previst que el Consell Comarcal del Baix Llobregat continuï prestant el 
servei relatiu a l’Oficina d’habitatge durant l’any 2013 mitjançant la subscripció d’una addenda de 
pròrroga del conveni de col·laboració subscrit amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a 
l’assessorament i la gestió dels serveis en matèria d’habitatge per mitjà de l’oficina local d’habitatge del 
Baix Llobregat. 
 

Vist que la dotació econòmica a percebre per al primer semestre l’any 2013, de 
conformitat amb la minuta d’addenda al conveni subscrit amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, 
ascendeix a l’aportació màxima de 12.500,00€. 
 
  Vist l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics, en data 2 de novembre de 
2012, que s’adjunta a l’expedient, proposant la subscripció d’una addenda al conveni de referència per 
al període de l’1 de gener de 2013 fins al 30 de juny de 2013. 
 

Vist que per acord de Ple celebrat en data 22 de juliol de 2011, s’ha procedit, entre 
d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a favor de la Junta 
de Govern, i entre les que es troba la present. 
 
  Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels 
següents 
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ACORDS 
 
  PRIMER.- Aprovar la subscripció d’una addenda de pròrroga del conveni de 
col·laboració subscrit entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge del Baix Llobregat per al primer semestre l’any 2013 per a 
l’assessorament i la gestió dels serveis en matèria d’habitatge, de conformitat amb la minuta 
d’addenda que s’adjunta al present acord i que s’aprova simultàniament.  
 
  SEGON.- Facultar a la Presidència d’aquest Consell Comarcal per a la signatura de 
quants documents siguin necessaris per a la formalització de present acord. 
 
  TERCER.- Aprovar la dedicació del personal adscrit a l’oficina local d’habitatge del 
Baix Llobregat, d’acord amb la següent distribució de percentatges en relació a la seva jornada laboral, 
categoria i tasca: 
 
Nom i cognoms % dedicació jornada Categoria Concepte, tasca i/o responsabilitat 
Montserrat Camprubí Casas 40,00% Administrativa Atenció públic i gestió administrativa expedients 
Anna M. Maranillo Nogal 5,00% Administrativa Atenció públic i gestió administrativa expedients 
Rubén González Belloc 20,00% Arquitecte tècnic Atenció públic, inspeccions i informes tècncis expedients 

en curs 
Alfredo Santín Pérez 3,00% Arquitecte tècnic Coordinació de l'Oficina 
Despeses generals 13% s/Despeses de personal   

 
  QUART.- Comunicar el present acord a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, perquè 
en tingui coneixement i als efectes. 
 
  CINQUÈ.- Donar compte del present acord a la propera sessió plenària que se 
celebri.” 
 

n) Aprovar una modificació en una ruta de transport escolar del curs 2012-2013, així com la  
modificació del contracte de servei subscrit amb l’empresa Autocares José Troyano SL.  

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

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

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

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

Atès que, com és habitual amb l’inici de cada curs escolar i com a resultat de les 
reunions mantingudes amb els Serveis Territorials del Baix Llobregat, amb els ajuntaments afectats i 
amb els directors dels centres, aquest Consell Comarcal ha d’actualitzar i modificar per raons d’interès 
públic les característiques dels serveis contractats en funció de les necessitats actuals. 
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Atès que la ruta O150 de l’IES Mestres Busquets del municipi de Viladecans, 

adjudicada a l’empresa Autocares José Troyano, S.L., trasllada als alumnes del municipi de Sant 
Climent de Llobregat que no tenen oferta educativa en el seu municipi; i que, a petició de l’Ajuntament 
de Sant Climent de Llobregat i amb el vist-i-plau del Serveis Territorials, s’ha de modificar l’itinerari 
d’aquesta ruta, en el sentit d’ampliar-ho amb una nova parada per a poder recollir als alumnes més 
distants de la primera i única parada existent en l’esmentada ruta; el que representa un increment de 
5€ per dia per un vehicle, increment que es farà efectiu a partir del dia 5 de novembre de 2012. 
 

Atès el que s’estableix en els Plecs de clàusules Administratives Particulars reguladors 
de les licitacions de referència, el Consell Comarcal del Baix Llobregat podrà modificar, per raons 
d’interès públic, les característiques del servei contractat, en els termes establerts a l’article 202 de la 
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.    
 
  Atès que s’han produït variacions en les necessitats del servei de transport escolar 
col·lectiu de la comarca, com és habitual a l’inici de cada curs escolar,  i que per tant s’ha de procedir a 
la modificació del contracte subscrit amb l’empresa Autocares José Troyano, S.L., d’acord amb 
l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques Socials en data 7 de 
novembre de 2012, que s’incorpora a l’expedient. 
 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la modificació de la ruta de transport escolar del curs 2012-
2013O150 de l’IES Mestres Busquets del municipi de Viladecans, en el sentit d’ampliar el seu itinerari 
creant una nova parada. 
 

SEGON.- Aprovar la modificació del contracte subscrit amb l’empresa Autocares José 
Troyano, S.L. per a la prestació del servei de transport escolar a centres docents d’ensenyament de la 
comarca del Baix Llobregat per al present curs escolar 2012-2013, en el sentit d’ampliar l’itinerari de la 
ruta O150 de l’IES Mestres Busquets del municipi de Viladecans amb una nova parada, el que 
representa un increment de 5€ diaris; quedant les condicions de la manera següent: 

 
O150. IES MESTRES BUSQUETS (Viladecans) 
 
ITINERARI MATI: St. Climent. Avgda. de la Creu (rotonda) - Pça Vila – Viladecans - IES Mestres 
Busquets  
ITINERARI TARDA: A l'inrevés de l'itinerari del matí. 
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HORARI D'ARRIBADA AL CENTRE: 8,00 H 
HORARI DE SORTIDA DEL CENTRE: 14:30H 
KM EN UN SENTIT: 3 
 N. ALUMNES TRANSPORTATS: 96 
ACOMPANYANT/S: 1 
N. VEHICLES CONTRACTATS: 1 de 60  places  i 1 de 55 places 
APORTA: 1 de (59+1+1) i 1 de (55+1+1) 
 
EMPRESA ADJUDICATÀRIA: AUTOCARES JOSE TROYANO, SL  
     60 places +  55 places 
PREU/DIA TRANSPORT:  161,74 € +   166,74 €   
PREU/DIA ACOMPANYANT:      28,34 €+      28,34 €   
TOTAL SERVEI:   190,08 € +   195,08 €   
TOTAL (IVA INCLÒS):   209,09 € +   214,59 €   
 
Aquesta modificació serà vigent a partir del dia 5 de novembre de 2012. 
 
  TERCER.- La present despesa anirà a càrrec de la partida pressupostària 324.22300 
del pressupost previst per enguany. 
 
L’existència de crèdits quedarà condicionada a l’actualització econòmica mitjançant la corresponent 
addenda que cada curs signa aquest Consell Comarcal amb el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
  QUART.- Facultar a la Presidència d’aquesta entitat per a la signatura de quants 
documents siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 

CINQUÈ Comunicar el present acord als Serveis Territorials, al centre afectat, així com 
a l’empresa Autocares José Troyano, S.L., pel seu coneixement i efectes. 
 
  SISÈ.-  Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se celebri 
de conformitat amb l’acord de Ple de delegació de competències en la Junta de Govern de data 22 de 
juliol de 2011.” 
 

o) Informar favorablement la modificació de la franja horària dels establiments comercials 
de Cornellà de Llobregat el dia 14 de desembre, amb motiu de la campanya de Nadal. 

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

Llobregat en data 15 de novembre de 2012, amb número d’entrada 4465 del Registre General 
d’aquesta entitat, ha presentat una sol·licitud de modificació de la franja horària de diversos 
establiments comercials de venda al públic del municipi de Cornellà de Llobregat amb motiu de la 
campanya de Nadal, promoguda juntament amb l’associació Cornellà Compra a Casa, per dinamitzar 
el comerç a peu de carrer de l’esmentat municipi, per al dia 14 de desembre de 2012 on els comerços 
adherits a la campanya estaran oberts com a màxim fins a la 1 de la matinada per tal de cridar l’atenció 
dels ciutadans posant un dels seus articles en oferta espectacular que faci que els clients i clientes es 
desplacin en aquest horari, i que en compliment del que disposa l’article 1.4 de la Llei 8/2004, de 23 de 
desembre, d’horaris comercials, modificada pel Decret-llei 4/2012, de 30 d’octubre, de mesures en 
matèria d’horaris comercials i determinades activitats de promoció, i per tal de que l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat sol·liciti a la Direcció General de Comerç l’autorització de modificació de la franja 
horària de diversos establiments comercials del seu municipi, aquest Consell ha d’emetre l’informe 
sobre l’esmentada modificació. 
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Atès l’article 1.4 de la Llei 8/2004, de 23 de desembre, d’horaris comercials, 
modificada pel Decret-llei 4/2012, de 30 d’octubre, que estableix que la Direcció General de Comerç 
pot autoritzar la modificació de la franja horària establerta per la lletra a) de l’apartat 1 per als 
establiments situats en un determinat terme municipal, amb la sol·licitud motivada prèvia de 
l’ajuntament, que ha d’aportar l’informe del Consell Comarcal, i amb la comunicació prèvia al consell 
assessor en matèria de comerç local, si no comporta increment del temps setmanal d’obertura en dies 
feiners.  
 

Vist que consultat l’expedient adjunt, no s’aprecia cap raó que aconselli informar 
desfavorablement la modificació de la franja horària dels establiments comercials de referència, 
d’acord amb l’informe emès per la Tècnica del Departament de Secretaria i Serveis Jurídics de l’entitat 
en data 15 de novembre de 2012, que s’incorpora a l’expedient. 

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

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

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

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

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

següents 
 

ACORDS 
 

  PRIMER.- Informar favorablement la modificació de la franja horària de diversos 
establiments comercials en el municipi de Cornellà de Llobregat amb motiu de la campanya de Nadal, 
promoguda pel Consorci per a la Promoció i Dinamització del Comerç de Cornellà de Llobregat, per al 
dia 14 de desembre de 2012 on els comerços adherits a la campanya estaran oberts com a màxim fins 
a la 1 de la matinada; d’acord amb la Llei 8/2004, de 23 de desembre, d’horaris comercials. 
 
  SEGON.- Comunicar el present acord al Consorci per a la Promoció i Dinamització del 
Comerç de Cornellà de Llobregat, així com a l’Ajuntament del municipi, tot recordant que és aquest 
últim qui ha de tramitar la sol·licitud davant la Direcció General de Comerç, perquè en tinguin 
coneixement i als efectes previstos. 
 
  TERCER.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri, de conformitat amb l’acord de Ple celebrat en data 22 de juliol de 2011 de delegació de 
competències del Ple a la Junta de Govern.” 
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Sessió del 3 de desembre 
 

p) Aprovar la subscripció d’un conveni amb la Fundació per al Foment de la Societat del 
Coneixement i l’Agència  d’Innovació Industrial i Coneixement – Innobaix, de 
col.laboració en el desenvolupament de projectes innovadors a partir de l’ús de les TIC 
en l’àmbit empresarial. 

 
“Atès que el Consell Comarcal del Baix Llobregat, a iniciativa del Consell d’Alcaldes, 

va impulsar la creació de l’Associació Innobaix amb la finalitat d’afavorir el desenvolupament de la 
innovació al Baix Llobregat, creant xarxes de col·laboració, programes d’investigació, processos 
d’innovació entre empreses, agents socials, institucions acadèmiques i administracions públiques. 
 

Vist que aquest Consell Comarcal, dins de les línies estratègiques que té definides 
dins de l’àmbit del desenvolupament econòmic i social, fixa com a àmbit prioritari de l’acció de les 
seves polítiques públiques la creació de serveis comarcals d’innovació, que tinguin com a objectiu 
principal la creació de programes de suport a les persones emprenedors i el desenvolupament i 
capacitació empresarial, possibilitant la creació de xarxes de serveis empresarials amb la participació 
activa dels ajuntaments de la comarca. 
 

Vist que la Fundació pel Foment de la Societat del Coneixement (CITILAB) té com a 
objectiu principal potenciar la innovació, el desenvolupament tecnològic i el desenvolupament social. 
 

Atès que la col·laboració entre aquestes tres entitats permetrà reforçar i complementar 
aquets objectius comuns per tal que la comarca del Baix Llobregat avanci en aquets aspectes vinculats 
a la innovació social, empresarial i territorial. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic en data 
28 de novembre de 2012, que s’incorpora a l’expedient, proposant la subscripció d’un conveni entre les 
esmentades entitats que té com a objectiu principal establir les bases per a la col·laboració estable, 
més enllà de projectes puntuals com s’ha vingut fent fins ara, per tal de desenvolupar línies bàsiques 
d’actuació al voltant de projectes creatius, innovadors i dinàmiques d’intercanvi de coneixement a partir 
de l’ús de les TIC, especialment entre les empreses de la comarca. 
 

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

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni amb la Fundació pel Foment de la 
Societat del Coneixement i l’Agència d’Innovació Industrial i Coneixement - Innobaix de col·laboració 
en el desenvolupament de projectes innovadors a partir de l’ús de les TIC en l’àmbit empresarial, de 
conformitat amb la minuta de conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament.  
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  SEGON.- Facultar a la Presidència d’aquest Consell Comarcal, per a la signatura dels 
documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 

TERCER.- Comunicar el present acord a la Fundació pel Foment de la Societat del 
Coneixement i a l’Associació INNOBAIX, 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.” 
 

q) Aprovar la subscripció d’un nou conveni amb l’Ajuntament de Barcelona, la Universitat 
Politècnica de Catalunya, la Fundació Parc de la Universitat Politècnica de Catalunya, la 
Diputació de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i Caixa Capital Risc, per a la 
presentació de la candidatura per acollir un business incubation center i el 
desenvolupament de les tasques relacionades. 

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

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

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

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

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

Vist que per acord de la Junta de Govern d’aquesta entitat en sessió celebrada el dia 
18 d’abril de 2011 es va aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Barcelona, Barcelona Activa, la Universitat Politècnica de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat per a la preparació i presentació de la candidatura de Catalunya per acollir un Business 
Incubation Center (BIC) de l’Agència Espacial Europea (ESA).  
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Vist que per acord de la Junta de Govern de data 19 de desembre de 2011 es va 
aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona, la Universitat 
Politècnica de Catalunya i La Caixa, a través de Caixa Capital Risc S.G.E.C.R., S.A. per a la 
preparació i presentació de la candidatura de Catalunya per acollir un Business Incubation Center 
(BIC) de l’Agència Espacial Europea (ESA). 

 
Vist que per acord de la Junta de Govern d’aquesta entitat en sessió celebrada el dia 

17 de setembre de 2012, es va deixar sense efecte aquest últim conveni, així com es va aprovar la 
subscripció d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona, la Universitat Politècnica de 
Catalunya, Caixa Capital Risc S.G.E.C.R., S.A., la Diputació de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona per a la presentació de la candidatura per acollir un Business Incubation Center de l’Agència 
Europea de l’Espai (ESA BIC) i el desenvolupament de les tasques en el marc de l’ESA BIC Barcelona. 
 

Atès que, amb posterioritat i per al desenvolupament més adient del projecte, des de 
la Universitat Politècnica de Catalunya han considerat oportú incorporar a la Fundació Parc de la 
Universitat Politècnica de Catalunya com a entitat que signa també el mencionat conveni, donat que 
serà l’entitat que gestionarà una part important del projecte, com és la gestió de la incubadora que 
s’instal·larà a l’edifici RDIT de Castelldefels. 

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

27 de novembre de 2012, que s’adjunta a l’expedient, proposant deixar sense efecte el conveni 
aprovat per acord de la Junta de Govern d’aquesta entitat de data 17 de setembre de 2012  i 
subscriure un de nou, que incorpori l’entitat Fundació Parc de la Universitat Politècnica de Catalunya, 
però sense variar els compromisos i aportacions de la resta de les parts signants. 
 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Deixar sense efecte el conveni de col·laboració subscrit amb l’Ajuntament 
de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, Caixa Capital Risc S.G.E.C.R., S.A., la Diputació 
de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a la presentació de la candidatura per acollir un 
Business Incubation Center de l’Agència Europea de l’Espai (ESA BIC) i el desenvolupament de les 
tasques en el marc de l’ESA BIC Barcelona. 

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

Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Fundació Parc de la Universitat Politècnica de 
Catalunya, Caixa Capital Risc S.G.E.C.R., S.A., la Diputació de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona per a la presentació de la candidatura per acollir un Business Incubation Center de l’Agència 
Europea de l’Espai (ESA BIC) i el desenvolupament de les tasques en el marc de l’ESA BIC Barcelona; 
de conformitat amb la minuta de conveni que s’adjunta a l’expedient i que s’aprova simultàniament. 
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TERCER.- Facultar a la Presidència d’aquesta entitat per a la signatura dels 
documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 

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

Politècnica de Catalunya, a la Fundació Parc de la Universitat Politècnica de Catalunya, a Caixa 
Capital Risc S.G.E.C.R., S.A., a la Diputació de Barcelona i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 
  CINQUÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri de conformitat amb l’acord de Ple de delegació de competències en la Junta de Govern de data 
22 de juliol de 2011.” 
 

r) Aprovar la subscripció d’un conveni amb l’Ajuntament d’Esparreguera, de col.laboració 
en el finançament del transport escolar no obligatori pel curs escolar 2012-2013. 

 
“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 al present curs escolar 2012-2013 els criteris que ha fixat el Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya són el següents:  
 

- es mantindrà la mateixa aportació del conveni que el proppassat curs escolar, ajustant-la al 
nombre d’usuaris i altres vies de finançament 

- es reduirà l’aportació del Departament amb l’aportació que han de fer els usuaris del 
transport no obligatori, aplicant-se l’import unitari que ha de recaptar el Consell Comarcal per a aquest 
servei que queda establert entre un mínim d’1,5€ i un màxim de 4€ per alumne/a i dia de transport, que 
el Consell Comarcal aplicarà en funció del cost del servei i del finançament de li sigui assignat pel 
Departament. En el cas del cobrament mínim, al 2n. germà se li assignarà un import d’1€ per dia i a 
partir del 3r. germà, 0,5€ per dia. Per a d’altres imports, dins de l’interval indicat, es faran les 
reduccions per germans de manera proporcional. 
 
  Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials en data 27 de novembre de 2012, que s’incorpora a l’expedient. 
 

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

ACORDS 
 

  PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament 
d’Esparreguera, relatiu al servei de transport escolar no obligatori pel curs escolar 2012-2013, de 
conformitat amb la minuta de conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament. 
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La quantitat que haurà d’aportar l’Ajuntament d’Esparreguera a aquest Consell Comarcal en el marc 
d’aquest conveni ascendeix a un import total de 58.321,50€ per un total de 240 alumnes no obligatoris 
repartits segons els criteris fixats pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya de la 
manera següent: 
 
- 142 alumnes no tenen germans i que se’ls aplicarà un import diari de 1,50€ per la totalitat del curs 
escolar. 
- 45 alumnes que tenen germans i que se’ls aplicarà un import diaris de 1,50€ per la totalitat del curs 
escolar. 
- 45 alumnes que tenen un segon germà i que se’ls aplicarà un import diari d’1€ per la totalitat del curs 
escolar. 
- 8 alumnes que tenen un tercer germà i que se’ls aplicarà un import diari de 0,50€ per la totalitat del 
curs escolar. 
 
Aquesta aportació resta condicionada a l’efectiva signatura de l’Addenda 2012-2013 del Conveni Marc 
que tenen subscrit el Consell Comarcal del Baix Llobregat i el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya per a la delegació de competències en matèria d’educació com el servei de 
menjador escolar i el transport escolar. 
  
  SEGON.- Facultar a la Presidència d’aquesta entitat per a la signatura dels documents 
que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 
  TERCER.- Comunicar el present acord a l’Ajuntament d’Esparreguera, perquè en 
tingui coneixement i als efectes. 
 
  QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri.” 
 

s) Aprovar el pressupost del servei comarcal de recollida selectiva de residus a municipis 
de la zona nord de la comarca per a l’exercici 2013. 

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

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

 
Vist que la clàusula setzena dels referits convenis estableix una vigència des de l’1 de 

gener de 2012 fins al 31 de desembre de 2013, amb possibilitat de pròrrogues expresses per períodes 
bianuals. 
 

Vist que la clàusula desena dels convenis esmentats estableix que anualment, durant 
el darrer trimestre, s’aprovarà el pressupost del servei i les aportacions dels municipis per a l’any 
següent. 

 
Vist l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics d’aquesta entitat en data 23 

de novembre de 2012, que s’adjunta a l’expedient. 
 

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

següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar el pressupost del servei comarcal de recollida selectiva per a l’any 
2013 a prestar en els municipis d’Abrera, Castellví de Rosanes, Collbató i Olesa de Montserrat, que 
s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament, amb el següent desglossament, i la distribució 
general de partides que s’indiquen: 
 
Pressupost recollida selectiva 2013    
     
Fracció Conceptes Ingressos Conceptes Despeses 
VIDRE ECOVIDRIO 30.489,59 Servei recollida 20.808,62 
PAPER - CARTRÓ ECOEMBES 21.672,43 Servei recollida 60.482,58 
  ARSPCC 26.684,40     
ENVASOS ECOEMBES 129.210,02 Servei recollida 135.631,22 
Aportació municipis   28.861,74 Gestió servei 19.995,77 
Total   236.918,18   236.918,18 

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

Collbató i Olesa de Montserrat corresponents a l’any 2013 per al finançament del servei comarcal de 
recollida selectiva: 
 
Municipi 2013 
Abrera 7.097,83 
Castellví de Rosanes 1.922,51 
Collbató 5.794,76 
Olesa de Montserrat 14.046,64 
Total 28.861,74 

 
TERCER.- Comunicar el present acord als municipis d’Abrera, Castellví de Rosanes, 

Collbató i Olesa de Montserrat, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 
QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se celebri, 

en virtut de l’acord de Ple aprovat en data 22 de juliol de 2011, de delegació de competències.” 
 

t) Informar sobre l’abast i nivell d’especificació de l’informe de sostenibilitat ambiental del 
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Martorell. 

 
“Atès que en data 18 d’octubre de 2012, amb número d’entrada 4105 del Registre 

General d’aquesta entitat, va arribar un escrit de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental dels 
Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya de 
petició d’informe d’abast i grau d’especificació de l’informe de sostenibilitat ambiental (ISA) del Pla 
d’ordenació urbanística municipal (POUM) del municipi de Martorell (URB. 187-12). 
 

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

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

Atès que l’article 32 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del Text refós de 
la Llei d’urbanisme, aprovada per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, estableix que l’avaluació 
ambiental dels instruments de planejament urbanístic que hi estiguin sotmesos d’acord amb la 
legislació en matèria d’avaluació ambiental de plans i programes s’integra en el procediment 
d’elaboració dels plans urbanístics, de conformitat amb la referida llei i amb el reglament que la 
desplega, i aquesta integració, d’acord amb la legislació en matèria d’avaluació ambiental de plans i 
programes, comporta necessàriament l’elaboració, per l’òrgan o la persona que promogui el pla, d’un 
informe de sostenibilitat ambiental preliminar (ISAP) i el lliurament d’aquest informe a l’òrgan ambiental 
perquè emeti el document de referència, havent efectuat les consultes necessàries, així com 
l’elaboració d’un informe de sostenibilitat ambiental d’acord amb el document de referència. 
 

Vist que en aquest cas l’òrgan promotor és l’Ajuntament de Martorell, que ha elaborat 
l’ISA-preliminar (ISAP) del pla de referència, i l’òrgan ambiental és el Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, que haurà d’elaborar el document de referència, i que 
identifica al Consell Comarcal del Baix Llobregat com una de les entitats a les quals efectuar consultes. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics en data 15 de novembre de 
2012, que s’incorpora a l’expedient. 

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

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Donar conformitat als criteris de l’avanç de planejament i de l’informe de 
sostenibilitat ambiental preliminar (ISAP) corresponents al Pla d’ordenació urbanística municipal 
(POUM) del municipi de Martorell (URB. 187-12) i estimar com a suficients l’abast i el grau 
d’especificació que es preveu adoptar en l’ISA del pla esmentat. 
 

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

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

celebri.” 
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u) Comparèixer en el tràmit d’informació pública relatiu al procés d’elaboració del Projecte 
de Decret pel qual es crea la Junta d’Herències i s’estableixen les actuacions 
administratives de la successió intestada a favor de la Generalitat de Catalunya. 

 
“Vist que el Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya 

està tramitant l’elaboració del Projecte de decret pel qual es crea la Junta d’Herències i s’estableixen 
les actuacions administratives de la successió intestada a favor de la Generalitat de Catalunya, i de la 
gestió del règim d’autonomia econòmica de les herències intestades en les quals hagi estat declarada 
hereva la Generalitat de Catalunya. 
 
  Vist l’anunci d’informació pública relatiu al procés d’elaboració del Projecte de decret, 
pel qual es crea la Junta d’Herències i s’estableixen les actuacions administratives de la successió 
intestada a favor de la Generalitat de Catalunya, publicat al DOGC núm. 6254 de 15 de novembre de 
2012. 
 

Vist la proposta d’al·legacions presentada pel Consell Comarcal del Baix Llobregat, 
que s’adjunten a l’expedient. 
 

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

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Comparèixer en el tràmit d’informació pública relatiu al procés d’elaboració 
del Projecte de decret, pel qual es crea la Junta d’Herències i s’estableixen les actuacions 
administratives de la successió intestada a favor de la Generalitat de Catalunya, publicat al DOGC 
núm. 6254 de 15 de novembre de 2012. 

 
  SEGON.- Aprovar l’escrit d’al·legacions per a aquesta compareixença que s’adjunta 
com a document annex a aquest acord. 
 
  TERCER.- Comunicar el present acord, adjuntant l’escrit d’al·legacions, al 
Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, formalitzant així la 
compareixença d’aquesta entitat en el referit tràmit. 

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

per a la seva ratificació.” 
 
4.- Ratificar diferents nomenaments al Ple del Consell Econòmic i Social. 

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

 
“Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat, en els articles 24 i ss. del seu 

Reglament Orgànic, reconeix la figura del Consell Econòmic i Social (CES) com a òrgan de participació 
i representació en matèria econòmico-social. 
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Atès que el Consell Econòmic i Social des del 17 desembre de 2007, a partir de la 

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

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

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

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

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

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

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

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

de juliol i el 22 d’octubre de 2012, es va ratificar el nomenament dels representants de diferents entitats 
que formen part del Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat. 

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

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

d’aquesta entitat en data 10 de desembre de 2012, que s’adjunta, proposant la ratificació dels 
nomenaments de les diferents entitats que formen part del Consell Econòmic i Social del Baix 
Llobregat dins del Ple, segons els acords que han estat notificats a aquest Consell Comarcal en data 
posterior al dia 22 d’octubre d’enguany. 
 

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

ACORDS 
 

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

Ajuntament Membres del PLE 
Castelldefels Titular: Santiago Barona García 

Sant Esteve Sesrovires Titular: Irene Pons Ezquerra 
Suplent:Elisenda Barberà i Pujol 

 
Els Ajuntaments de Castelldefels i Sant Esteve Sesrovires han fet aquests nous nomenaments per una 
modificació dels seus responsables polítics. Tots dos ajuntaments ja havien fet anteriorment 
nomenaments de representants al CES, que es modifiquen amb aquestes noves comunicacions. 
 

Entitat Membres del PLE 

Unió de Pagesos de Catalunya Titular: Martí Sucarrats i Miró 
Suplent: Lluís Parés i Ramoneda 

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

Econòmic i Social del Baix Llobregat”. 
 

Els presents aproven per unanimitat el present acord. 
 
5.- Informar sobre la proposta de revisió del Pla Especial del Parc Agrari del Baix Llobregat i 
instar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona la seva tramitació. 
 

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

“Vist que el Pla Especial de Protecció i Millora del Parc Agrari del Baix Llobregat, 
aprovat definitivament el 17 de desembre de 2003 i publicat al DOGC núm. 4216 el 10 de setembre de 
2004, disposa a l’article 12.1 de la seva Normativa que la revisió del pla especial s’iniciarà 
preceptivament un cop hagin transcorregut sis anys des de la data de publicació de l’acord d’aprovació 
definitiva del Pla Especial; i que per l’acompliment d’aquesta determinació es redacta la Revisió del Pla 
Especial de Protecció i Millora del Parc Agrari del Baix Llobregat, que té com a principal objectiu 
preservar i millorar el patrimoni agrari i natural de la vall baixa i del delta del Llobregat en la línia del 
desenvolupament sostenible de l’agricultura periurbana, harmonitzant la viabilitat de l’activitat 
productiva agrària amb l’interès ecològic i ambiental dels sistemes naturals que conté, i l’interès de l’ús 
social del parc. 

 
Vist que la Revisió del Pla Especial de referència és l’instrument urbanístic necessari 

per fixar les condicions d’ús i les condicions d’edificació en el marc de la protecció de l’activitat agrícola 
i el seu desenvolupament per al Parc Agrari del Baix Llobregat. 
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Vist el document de Revisió del Pla Especial de Protecció i Millora del Parc Agrari del 

Baix Llobregat formulat pels serveis tècnics de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb la col.laboració 
del Consell Comarcal del Baix LLobregat i el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat. 
 

Vist que la Llei 31/2010, de 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en el seu 
article 31 apartat b) Segona estableix que actualment és competència de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona l’aprovació inicial i provisional del Pla de referència, però que, per l’interès que té per la 
comarca, i atès que l’aprovació inicial i provisional de l’original la va fer aquest Consell Comarcal, 
segons indicava la normativa urbanística vigent en aquell moment, s’informa al Ple del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat pel seu coneixement. 
 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Informar sobre la proposta de revisió del Pla Especial del Parc Agrari del 
Baix Llobregat, d’acord amb el document de proposta de revisió adjunt que s’incorpora a l’expedient.  
 

SEGON.- Instar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, com a òrgan competent per les 
aprovacions inicial i provisional, la tramitació de la Revisió del Pla Especial del Parc Agrari del Baix 
Llobregat. 
 

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

QUART.- Comunicar el present acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i als 
membres del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, perquè en tinguin coneixement i als efectes.” 
 
Intervé el Sr. Jordi Albert, portaveu del grup comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya, que diu: 
 
Des d’aquest grup comarcal veiem aquest informe que enviem a l’Àrea Metropolitana per a la seva 
tramitació com una excel·lent notícia, sobre tot tenint en compte que a partir del projecte Eurovegas, 
que per sort no es va arribar a formalitzar, hi ha hagut un moviment social i ciutadà al seu entorn.  
 
Aixó fa dons que aquests agents socials implicats en aquest espai de la nostra comarca, en el bell mig 
de la nostra comarca, i per tant també amb afectació directa al delta, fa que ens haguem hagut de 
moure i així ha estat i per tant, dins per exemple de la taula catalana, trobem el manifest que es va fer 
públic i que té el suport de diverses entitats i suports de diversos partits polítics. D’aquesta manera el 
Consell Comarcal del Baix Llobregat ha fet bé d’intentar arribar a un consens. I esperem que l’Àrea 
Metropolitana, i aquí els partit polítics també haurem d’apretar pel nostre cantó perquè així es pugui 
esdevenir, pugui tramitar i protegir el Parc Agrari del Baix Llobregat. Com molt bé deia el President la 
pagesia així ens ho reclama, és un gran baluart que tenim i per tant nosaltres sempre hem estat en 
aquest sentit en la defensa d’aquesta part del nostre territori, d’aquesta part de la nostra comarca. 
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6.- Aprovar inicialment el pressupost, les bases d’execució i la plantilla de l’entitat i el seu 
organisme autònom Patronat Comarcal de Serveis a la Persona per a l’exercici 2013. 

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

 
“Vist el Títol VIII de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 

el Títol VI del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, que estableix que les entitats locals estan obligades a elaborar i 
aprovar anualment un Pressupost general. 
 
  Atès que d’acord amb l’article 21 de l’Estatut de l’organisme autònom del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat, la Junta de 
Govern d’aquest últim aprovarà inicialment el pressupost de l'organisme i l'elevarà al Consell Comarcal 
per a l'aprovació del Ple del Consell Comarcal, integrat en el pressupost general. 
 
  Atès que, en sessió de 17 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 2013, que s’incorpora a l’expedient. 
 

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

Atesa la necessitat d’aprovar la plantilla d’aquesta entitat per l’exercici 2013, 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 2013, aprovada per la seva 

Junta de Govern en sessió celebrada el 17 de desembre d’enguany. 
 

Vista la plantilla prevista per a l’exercici 2013 del Consell Comarcal del Baix Llobregat i 
el seu organisme autònom, que s’adjunten a l’expedient. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals i la Responsable del 
Departament de Recursos Humans en data 4 de desembre de 2012, que s’incorpora a l’expedient. 
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Vist que d’acord amb els articles 22.2e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, l’article 14 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, que aprova el 
Text refós de la Llei d’Organització Comarcal de Catalunya, l’òrgan competent per a l’aprovació dels 
pressupostos de l’ens local correspon al Ple. 
 

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

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

ACORDS 
 

  PRIMER.- Aprovar inicialment el Pressupost General del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat per a l’exercici 2013, integrat pels Pressupostos del Consell Comarcal del Baix Llobregat i 
del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat, el resum del qual és el següent: 
 
 
PRESSUPOST DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT 
 
 
A/ ESTAT D’INGRESSOS 
Cap. III Taxes, preus públics i altres ingressos      476.029,74€ 
Cap. IV  Transferències corrents                       16.090.075,61€ 
Cap. V   Ingressos Patrimonials            1.045.000,00€ 
Cap. VII Transferències de Capital                      6.557.645,00€  
TOTAL INGRESSOS                            24.168.750,35€  

 
B/ESTAT DE DESPESES 
Cap. I  Despeses de Personal            2.889.099,04€ 
Cap. II Despeses corrents en  Béns i Serveis      5.046.768,78€ 
Cap. III Despeses Financeres          3.000,00€ 
Cap. IV Transferències corrents            9.627.474,49€ 
Cap. VI Inversions reals                  102.408,04€ 
Cap. VII Transferències de Capital           6.500.000,00€ 
TOTAL DESPESES                          24.168.750,35€  
 
PRESSUPOST DEL PATRONAT COMARCAL DE SERVEIS A LA PERSONA DEL BAIX LLOBREGAT 
  
A/ ESTAT D’INGRESSOS 
Cap. IV  Transferències corrents            5.033.381,75€  
Cap. V   Ingressos Patrimonials                   2.000,00€ 
TOTAL INGRESSOS             5.035.381,75€ 

 
B/ESTAT DE DESPESES 
Cap. I  Despeses de Personal           1.747.886,02€ 
Cap. II Despeses corrents en  Béns i Serveis    1.472.977,35€ 
Cap. IV Transferències corrents           1.814.518,38€ 
TOTAL DESPESES                5.035.381,75€ 
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SEGON.- Aprovar les Bases d’Execució del Pressupost General per a l’exercici 2013. 

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

QUART.- Aprovar la plantilla de personal del Consell Comarcal del Baix Llobregat i el 
seu organisme autònom Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat per a l’exercici 
2013, 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 2013 

Places     
 

Grup 
Ocupades Vacants 

 
EVENTUAL  
 

Gerent A1 1  
              

Assessor/a    4 
 
FUNCIONARIS 

 
 

 
Funcionaris d’habilitació estatal  

 
 

 
Secretari A1  1 

 
Interventor A1  1 

 
Tresorer A1  1 

 
Escala d’administració general 

 
 

 
Subescala tècnica A1 3 1 

 
Subescala administrativa C1 2 

 
 

 
Escala d’administració especial 

 
 

 
Subescala tècnica 

 
 

 
Tècnics superiors A1 2 

 
 

 
LABORALS: INDEFINITS O TEMPORALS 

 
 

 
Tècnics superiors A1 6 3 

 
Tècnics mitjans A2 5 3 

 
Tècnics auxiliars C1 2 2 

 C1 6 0 
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Prospectors 
Administratives C1 8 0 
 

Auxiliars administratives C2 6 5 
 

Personal d’oficis no qualificat A.PROF 1 2 
  

PATRONAT COMARCAL DE SERVEIS A LA PERSONA 
DEL BAIX Llobregat 
PLANTILLA 2013 

Places     
 

Grup 
Ocupades Vacants 

 
FUNCIONARIS 

 
 

 
Escala d’administració general 

 
 

 
Subescala tècnica 

 
 

 
Tècnic/a auxiliar 

 
C1  

 
1 

 
LABORALS 

 
   

 
              Tècnics superiors 

 
A1 

 
8 

 
12 

 
              Tècnics mitjans 

 
A2 

 
2 

 
11 

 
              Tècnics auxiliars 

 
C1 

 
 

 
1 

 
 Administratives 

 
C1 

 
2 

 
1 

 
 Auxiliars administratives 

 
C2 

 
2 

 
2 

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

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

SISÈ.- Procedir a la publicació íntegra del text de la plantilla en el Diari Oficial de la 
Generalitat i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, trametent simultàniament còpies de la 
mateixa al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació de Govern 
de Barcelona, als efectes previstos per l’article 283 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.” 
  
El Sr. President dóna la paraula al Sr. Luis Ortega, portaveu del grup comarcal del Partit Popular, que 
diu: 
 
Simplement com aclariment, com el grup comarcal del partit Popular no participem, no portem el dia a 
dia d’aquests pressupostos, no formem part del govern, el vot serà 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. 
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7.- Donar de baixa drets i obligacions corresponents a exercicis tancats. 
 

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

“Atès que per determinar la imatge fidel de la situació patrimonial, financera i 
pressupostària cal determinar si la relació de drets i obligacions reconegudes procedents d’exercicis 
anteriors que resten pendents de cobrament i pagament corresponen a drets i obligacions efectivament 
exigibles actualment.   
 

Vist l’article 25 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària en 
relació a la prescripció d’obligacions ja reconegudes i liquidades que estableix que, llevat de lo 
establert en lleis especials, el dret a exigir el pagament de les obligacions ja reconegudes o liquidades 
prescriu als 4 anys. 
 

Vist que les obligacions reconegudes pendents d’ordenar el pagament a favor de  
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat  corresponen a la part de l’obra no certificada en relació a l’obra 
subvencionada pel PUOSC  2001/167. 
 

Vist que el pendent de cobrament recollit a la partida 2010 45300 - Universitat de 
Barcelona per import de 1.000 € correspon a un compromís d’ingrés per a la realització d’un curs de 
medicina tropical que finalment no es va formalitzar en el corresponent conveni. 
 

Vist l’informe de l’Interventor Accidental. 
  

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la baixa de les obligacions reconegudes pendents d’ordenar el 
pagament, integrades en l’agrupació de pressupostos tancats, d’acord al següent detall: 
 
1.- ANUL·LACIO OBLIGACIONS RECONEGUDES EXERCICIS TANCATS 
 

 

    
ANY PARTIDA DESCRIPCIÓ   IMPORT  
2001 942 76217 Ajuntament d’Esplugues de Llob. PUOS 2001/167 17.071,89 

  TOTAL 17.071,89 
    

 
SEGON.- Aprovar la baixa dels drets reconeguts pendents de pagament, integrades 

en l’agrupació de pressupostos tancats d’acord al següent detall: 
 
1.- ANUL·LACIO DRETS RECONEGUTS EXERCICIS TANCATS 
 

 

    
ANY PARTIDA DESCRIPCIÓ   IMPORT  
2010 45300 Universitat de Barcelona 1.000,00 

  TOTAL 1.000,00 
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Els presents aproven per majoria absoluta el present acord amb el vot a favor dels 
membres presents dels grups comarcals del PSC, CIU, IC i ERC i l’abstenció dels representants 
presents del grup comarcal del Partit Popular. 
 
8.- Declarar la no disponibilitat dels crèdits del capítol I del pressupost d’enguany 
corresponents a la paga extraordinària del mes de desembre. 
 

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

“Vist que el Reial Decret-Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir 
l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, en el seu article 2 punt 1 estableix l’obligació 
de reduir les retribucions anuals de l’any 2012 del personal al servei del sector públic, en l’import 
corresponent a la paga extraordinària a percebre en el mes de desembre. 
 

Atès que en el punt 4 de l’esmentat article es disposa que les quantitats derivades de 
la supressió de la paga extraordinària suprimida es destinaran en exercicis futurs a realitzar 
aportacions a plans de pensions o contractes d’assegurança de jubilació per als empleats públics, amb 
subjecció a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, 
en els termes i condicions que es concretin en les futures lleis de pressupostos. 

 
Vist que en data 23 d’octubre de 2012 el Ministeri d’Hisenda i Administracions 

Públiques ha publicat una nota, modificant-ne una altra del 5 de setembre anterior, on s’afirma que cal 
immobilitzar en aquest exercici els crèdits corresponents previstos per a l'abonament de les 
esmentades pagues, de forma que en la liquidació del pressupost de l’exercici 2012 es produeixi un 
menor dèficit o un major superàvit a l’inicialment previst, en termes del Sistema Europeu de Comptes.   
 

Atès que, per tal d’aplicar la immobilització establerta en el Reial Decret-Llei 20/2012, 
en les referides notes del Ministeri s’indica que les entitats locals han d’adoptar un acord de no 
disponibilitat de crèdits per l'import corresponent, de conformitat amb el que es disposa en l’article 33 
del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la 
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 

 
Atès que en data 26 de febrer de 2007 el Ple del Consell Comarcal del Baix Llobregat 

va aprovar definitivament la constitució del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona com a 
organisme autònom local, així com els seus estatuts reguladors, per tal de gestionar els serveis de 
Transport Adaptat per a persones amb mobilitat reduïda, els Equips d’Atenció a la Infància i 
Adolescència, i el Programa d’Atenció Primària. 
 

Vist l’informe emès per la Responsable del Departament de Recursos Humans i la 
Coordinadora de Serveis Centrals, en data 4 de desembre de 2012, que s’adjunta a l’expedient, on es 
quantifica el crèdit pressupostari que hauria calgut per imputar de la paga extraordinària del mes de 
desembre d’enguany en un import total de 126.725,33€ per al Consell Comarcal del Baix Llobregat i de 
88.121,11€ per al Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat, el qual, als efectes de 
comptabilitzar la immobilització dels crèdits pressupostaris corresponents, s’estructura a nivell de 
vinculacions jurídiques de tot el Capítol I del pressupost de despeses del Consell Comarcal i del 
Patronat Comarcal d’enguany. 

 
Atès que l’article 33 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, disposa que la declaració 

de no disponibilitat de crèdits correspon al Ple de l’entitat. 
 

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

  
PRIMER.- Declarar no disponibles els crèdits del Capítol I del pressupost de despeses 

del Consell Comarcal del Baix Llobregat i del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix 
Llobregat d’enguany corresponents a la paga extraordinària del personal del mes de desembre, els 
quals ascendeixen a un import total estimat de 126.725,33€ (cent vint-i-sis mil set-cents vint-i-cinc 
euros amb trenta-tres cèntims d’euro) per al Consell Comarcal del Baix Llobregat i de 88.121,11€ 
(vuitanta-vuit mil cent vint-i-un euros amb onze cèntims d’euro) per al Patronat Comarcal de Serveis a 
la Persona del Baix Llobregat.  
 
  SEGON.- Fer constar que per a l’obtenció dels imports esmentats en l’apartat anterior 
s’ha realitzat un càlcul estimatiu, per empleat, de la suma de la retribució suprimida.  
 

TERCER.- Facultar a la Presidència d’aquest Consell Comarcal per ajustar els imports 
esmentats en l’apartat primer d’aquest acord a l’import total real de la paga extraordinària del mes de 
desembre, quan aquest es conegui de forma definitiva, donant-ne compte al Ple en la immediata 
sessió que se celebri.” 
 

Els presents aproven per unanimitat el present acord. 
 

9.- Aprovar la renovació de l’adhesió a l'Acord marc del subministrament d'energia elèctrica 
amb destinació a les entitats locals de Catalunya aprovat pel Consorci Català pel 
Desenvolupament Local. 
 

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

“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, i que l’adjudicatari del referit contracte va ser l’empresa Unión Fenosa 
Comercial, S.L.  

 
Vist que per Decret de Presidència núm. 135/2010, de 5 d’octubre, ratificat pel Ple de 

data 20 de desembre de 2010, es va 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. 
 

Atès que l’acord marc fruit d’aquesta licitació tenia 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 per acord de Ple d’aquesta entitat en sessió celebrada el dia 19 de desembre 

de 2011 es va aprovar la renovació de 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. 

 
Atès que el termini de la referida renovació finalitza el dia 31 de desembre de 2012 i 

que el Consorci Català pel Desenvolupament Local va acordar obrir l’expedient de licitació d’un Acord 
marc pel subministrament d’electricitat i gas natural amb vigència des de l’1/04/13 fins a 31/03/14, 
prorrogable fins a 3 anys més. 
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Atès que entre la finalització de l’acord marc actual i l’entrada en vigor del nou s’obre 

un buit de 3 mesos, el Consorci Català pel Desenvolupament Local ha aprovat, per motius d’interès 
públic, la modificació del termini d’execució de l’acord marc de referència, ampliant la seva durada pel 
període comprès entre 01/01/13 – 31/03/13. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics, en data 27 de novembre de 
2012, que s’adjunta, proposant l’aprovació de la modificació del termini del contracte derivat de 
l’adhesió a l’esmentat acord marc per tal de gaudir de la pròrroga de les seves condicions tarifàries, 
atès que es valoren com a molt positives, així com la possibilitat de pròrroga de les esmentades 
condicions durant el període de referència fins a la disponibilitat del nou acord marc. 

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

 
ACORDS 

 
PRIMER.- Modificar el termini d’execució del contracte derivat de l’Acord marc del 

subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya aprovat pel 
Consorci Català pel Desenvolupament Local (expedient 1/2009 del CCDL) i al qual es va adherir 
aquest Consell Comarcal mitjançant Decret de Presidència núm. 135/2010, de 5 d’octubre, adjudicat a 
l’empresa Unión Fenosa Comercial, S.L. en data 5 de novembre de 2010, pel període que va des de 
l’1/01/13 al 31/03/13, d’acord amb les condicions econòmiques, amb els preus actuals revisats amb 
l’IPC interanual novembre 2011-novembre 2012 que s’incorporen a l’expedient i s’aproven 
simultàniament.  

 
SEGON.- Ratificar 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, tramitat com 
expedient núm. 1/2009 pel Consorci Català pel Desenvolupament Local.  
 

TERCER.- Aprovar l’adhesió del Consell Comarcal del Baix Llobregat al sistema de 
contractació centralitzada que amb destinació als ens locals de Catalunya es realitzi en les diverses 
categories d’adquisicions previstes en l’article 205 del Text refós de la Llei de contractes del sector 
públic, pel Consorci Català pel Desenvolupament Local. 
 

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

CINQUÈ.- Comunicar el present acord al Consorci Català pel Desenvolupament Local 
i a l’empresa Unión Fenosa Comercial, S.L., perquè en tinguin coneixement i als efectes.” 
 
ANNEX 

 
PROPOSTA D’ACORD DE  (AJUNTAMENT, CONSELL COMARCAL ...) DE MODIFICACIÓ DEL TERMINI 
D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DERIVAT DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ELECTRICITAT 
DESTINAT ALS ENS LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT A LA SOCIETAT MERCANTIL UNIÓN 
FENOSA COMERCIALS, SL (Exp. 1/2009) 

 
Primer. Modificar el termini d’execució del contracte derivat de l’Acord marc d’electricitat destinat als ens locals 
de Catalunya (expedient 1/2009) adjudicat per (Ajuntament, Consell Comarcal ...) a l’empresa Unión Fenosa 
Comercial, SL en data (a emplenar per l’entitat local) pel període que va des de l’1 de gener al 31 de març de 
2013, d’acord amb les condicions econòmiques, amb els preus actuals revisats amb l’IPC interanual novembre 
2011-novembre 2012, i relació de CUPS que figuren a l’annex.  
 
Segon. Ratificar l’adhesió a l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica, tramitat com expedient 1/2009 
pel Consorci de Desenvolupament Local de Catalunya.  
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Tercer. Aprovar l’adhesió d’aquest (Ajuntament, Consell Comarcal ...) al sistema de contractació centralitzada 
que amb destinació als ens locals de Catalunya es realitzi en les diverses categories d’adquisicions previstes en 
l’article 205 del TRLCSP, pel Consorci de Desenvolupament Local de Catalunya. 
 
Quart. Notificar l’apartat primer d’aquest acord a Unión Fenosa Comercial, SL com empresa adjudicatària del 
contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’electricitat.  
 
Cinquè. Assabentar d’aquest acord al Consorci Català pel Desenvolupament Local. 

 
Els presents aproven per unanimitat el present acord. 

 
10.- Aprovar definitivament el Pla Director de les Muntanyes del Baix. 
 

Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu: 
 
“Vist que per acord del Ple, en sessió celebrada el 19 d’abril de 2010, es va aprovar 

inicialment el Pla Director de les Muntanyes del Baix contingut en els documents de Diagnosi, 
Programa d’accions i Annex cartogràfic, com a referència per a les actuacions municipals en sòl no 
urbanitzable de muntanya. 

 
Atès que, tot i no ser legalment obligat, es va considerar convenient obrir un tràmit 

de consultes per que qualsevol entitat o persona interessada pugues fer les aportacions o 
suggerències que considerés convenient, que es valorarien posteriorment per a la seva inclusió si 
s’escau, amb la finalitat de millorar el contingut del Pla i dotar-lo de la major eficàcia i consens 
possibles, sotmetent-se l’expedient a un període de consulta per un termini que anava des del dia 
següent a la publicació del corresponent edicte en el Butlletí Oficial de la Província fins el 31 de juliol 
de 2010, i que es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 139, d’11 de juny de 
2010, així com es va posar la documentació a la pàgina web d’aquest Consell Comarcal per tal de 
poder ser consultada. 

 
Vist que el Consell Comarcal ha rebut diferents al·legacions o propostes. 

 
Atès que aquest procés d’aprovació inicial i exposició pública ha estat seguit també 

per altres ajuntaments signants amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat del Conveni Marc per a la 
col·laboració en la protecció, millora i gestió integrada de les zones agrícoles i forestals de les 
Muntanyes del Baix (Begues, Santa Coloma de Cervelló, Cervelló, Sant Boi de Llobregat, Viladecans, 
La Palma de Cervelló, Olesa de Bonesvalls, Pallejà, Gavà, Corbera de Llobregat i Vallirana), i que el 
text definitiu del Pla director ha de ser únic i igual per a tots ells, per aquest motiu s’han recollit i avaluat 
conjuntament totes les observacions, propostes i al·legacions rebudes.  
 

Vist que aquesta avaluació es recull a l’Informe de les observacions, propostes i 
al·legacions presentades en el procés d’exposició pública del Pla director de les Muntanyes del Baix, el 
qual ha estat elaborat en el marc de la comissió tècnica de seguiment de l’esmentat Conveni Marc, en 
el qual s’exposen les al·legacions i propostes que s’accepten totalment, parcialment o es desestimen; i 
que s’adjunta a l’expedient.  
 

Atès que el referit Pla director, segons el que es recull a l’expedient i s’expressa en el 
seu contingut, és un pla estratègic, no urbanístic, que formula un seguit de propostes d’accions 
possibles per a ser desenvolupades a partir d’iniciatives municipals, i en alguns casos amb la 
participació voluntària dels agents econòmics i socials d’aquest territori, i que aquest pla ha de 
constituir el document de referència per a les actuacions conjuntes entre els municipis en l’àmbit de les 
Muntanyes del Baix. 
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Atès que el Consell Comarcal del Baix Llobregat actua com a coordinador del procés 

d’aprovació de l’esmentat Pla director pels ajuntaments signants del Conveni Marc per a la 
col·laboració en la protecció, millora i gestió integrada de les zones agrícoles i forestals de les 
Muntanyes del Baix. 
 

Vist l’informe emès pel Sr. Miquel Domènech i Roig, enginyer tècnic agrícola d’aquesta 
entitat, en data 22 de novembre de 2012, que s’adjunta a l’expedient. 
 
  Per tot això, aquesta Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Acceptar parcialment les al·legacions presentades pel Sr. Josep Clavé 
Tutusaus i per l’Associació de propietaris agroforestals del Baix Llobregat, d’acord amb el que 
s’expressa en l’Informe de les observacions, propostes i al·legacions presentades en el procés 
d’exposició pública del Pla director de les Muntanyes del Baix, elaborat en el marc de la comissió 
tècnica de seguiment del Conveni Marc per a la col·laboració en la protecció, millora i gestió integrada 
de les zones agrícoles i forestals de les Muntanyes del Baix, i que s’incorpora a l’expedient. 
 

SEGON.- Desestimar les al·legacions presentades per l’empresa Aigües de 
Barcelona, d’acord amb el que s’expressa en l’Informe de les observacions, propostes i al·legacions 
presentades en el procés d’exposició pública del Pla director de les Muntanyes del Baix, elaborat en el 
marc de la comissió tècnica de seguiment del Conveni Marc per a la col·laboració en la protecció, 
millora i gestió integrada de les zones agrícoles i forestals de les Muntanyes del Baix. 
 

TERCER.- Acceptar totalment les propostes presentades per Unió de Pagesos, 
d’acord amb el que s’expressa en l’Informe de les observacions, propostes i al·legacions presentades 
en el procés d’exposició pública del Pla director de les Muntanyes del Baix, elaborat en el marc de la 
comissió tècnica de seguiment del Conveni Marc per a la col·laboració en la protecció, millora i gestió 
integrada de les zones agrícoles i forestals de les Muntanyes del Baix. 
 

QUART.- Acceptar totalment, parcialment o desestimar les al·legacions presentades 
davant la resta d’ajuntaments i aquest Consell Comarcal, d’acord en cada cas amb el que s’expressa 
en l’Informe de les observacions, propostes i al·legacions presentades en el procés d’exposició pública 
del Pla director de les Muntanyes del Baix, elaborat en el marc de la comissió tècnica de seguiment del 
Conveni Marc per a la col·laboració en la protecció, millora i gestió integrada de les zones agrícoles i 
forestals de les Muntanyes del Baix. 
 

CINQUÈ.- Incorporar al Pla Director les modificacions que s’expressen en l’Informe de 
les observacions, propostes i al·legacions presentades en el procés d’exposició pública del Pla director 
de les Muntanyes del Baix. 
 

SISÈ.- Aprovar definitivament, amb les incorporacions i actualitzacions esmentades, el 
Pla Director de les Muntanyes del Baix, integrat pels documents: 1 Diagnosi, 2 Proposta d’accions, i 
l’Annex cartogràfic, els quals s’incorporen com a annex i part integrant d’aquest acord. 
 

SETÈ.- Fer públic el present acord mitjançant la publicació d’una referència d’aquest al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
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VUITÈ.- Comunicar el present acord al Sr. Josep Clavé Tutusaus, a l’empresa Aigües 
de Barcelona, a l’Associació de propietaris agroforestals del Baix Llobregat i a la Unió de Pagesos, així 
com als Ajuntaments de Begues, Santa Coloma de Cervelló, Cervelló, Sant Boi de Llobregat, 
Viladecans, La Palma de Cervelló, Olesa de Bonesvalls, Pallejà, Gavà, Corbera de Llobregat i 
Vallirana, perquè en tinguin coneixement i als efectes”. 

 
El Sr. President dóna la paraula al Sr. José Antonio Rubio Leiva, conseller del grup comarcal 
d’Iniciativa per Catalunya, que diu: 
 
Entrem en un punt que hem trigat molt temps possiblement a portar al nostre Ple, però que és un punt 
molt important sobretot des del punt de vista mediambiental. Però no només des del punt de vista 
mediambiental perquè aquest programa precisament el que contempla és altres temes com és el 
desenvolupament econòmic.  
 
Normalment sempre que hem parlat del Pla Estratègic ens hem trobat amb la interpretació que només 
s’havia de fer una lectura mediambiental. Amb aquest projecte ara mateix el que s’està portant a terme 
és la confluència d’interessos de tots els ajuntaments a partir, a més a més de decisions polítiques i 
tècniques, d’una comissió de tots els ajuntaments que està portant a terme projectes i propostes que 
es concreten en el conveni de desenvolupament d’activitat del 2012-2013. És un repte important del 
territori en quant que és una altra forma de veure les Muntanyes del Baix, una altra forma de veure 
molt més econòmica i que conta evidentment amb tots vosaltres per porta-la  a terme. 
 
Faria incidència sobretot en la implicació, la importància de la implicació de tots els ajuntaments dins 
d’aquesta comissió, entre altres perquè en algunes ocasions hem vist que no n’hi ha, producte 
possiblement d’altres tipus d’interessos, doncs veiem que no hi ha tal implicació, i demano aquí al Ple 
del Consell Comarcal precisament que els nostres ajuntaments s’impliquin a través del  nostre Pla 
Director que contempla diferents punts de prioritats que faran millor i més positiu el nostre territori.   
 
A continuació intervé el Sr. Jordi Albert, portaveu del grup comarcal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, que diu: 
 
Nosaltres en la mateixa línea, aquest grup comarcal d’Esquerra Republicana veu com una excel·lent 
noticia aquest Pla Director, precisament perquè tenim espais que hem de saber aprofitar i preservar, i 
per tant hem de marcar aquestes delimitacions.  
 
I com a segon punt a tenir molt i molt en compte, és animar a aquells ajuntaments que encara no 
formen part de les aportacions d’aquest Pla Director i que no estan inclosos, i per tant animaríem des 
d’aquí, des del Consell Comarcal, a que tot els ajuntaments amb afectacions dins de les Muntanyes del 
Baix participessin de forma activa perquè és una gran oportunitat i és una oportunitat que lògicament la 
nostra comarca en aquest temps que corren dons no podem deixar perdre. 
 

Els presents aproven per unanimitat el present acord. 
 
11.- Acceptar una donació de terrenys per part de l’empresa Gestió Integral de Cementiris 
Nomber SL, per la seva afectació al servei públic del cementiri comarcal de Roques Blanques. 
 

Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu: 
 
“Vist que la finca de Can Tintorer, on s’ubica el Cementiri comarcal de Roques 

Blanques, va esser adquirida mitjançant expropiació per l’extinta Corporació Metropolitana de 
Barcelona l’any 1981 i que el Consell Comarcal del Baix Llobregat la va adquirir en virtut del Decret 
5/1988, de 13 de gener, de transferència de serveis produïda a partir de l’extinció de la Corporació 
Metropolitana de Barcelona. 
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Atès que el servei de cementiri es va iniciar el maig de 1984 i va ser assumit pel 

Consell Comarcal del Baix Llobregat l’any 1988 i atesa la necessària desaparició de l’empresa pública 
que el gestionava, Gestora Metropolitana de Cementiris, es va convocar una licitació per a la seva 
gestió per via de concessió administrativa, que va ser adjudicada a l’empresa Nomber, S.L., 
actualment Gestió Integral de Cementiris Nomber, S.L., el 26 de juliol de 1990, per un termini de 50 
anys. 
 

Vist que la finca està constituïda per diverses parcel·les cadastrals i que en la zona del 
terme municipal del Papiol es concentra la qualificació i ús de cementiri, d’acord amb el Pla General 
Metropolità vigent des de 1976, i que les oficines i serveis generals del cementiri estan ubicats en zona 
7c, qualificació urbanística que també té la part de la finca ubicada a Sant Cugat del Vallès. 
 

Atès que a banda del Pla General Metropolità el planejament vigent és el Pla Especial 
del Cementiri Metropolità de Roques Blanques, aprovat definitivament al mes de juliol de 1982, i que 
l’àmbit territorial del Pla és superior al de la finca de Can Tintorer i inclou finques veïnes de propietat 
privada. 
 

Vist que el contracte regulador de la concessió de referència preveia dues fases de 
construcció d’instal.lacions funeràries, la segona de les quals està prevista en terrenys que, tot i estar 
inclosos en el Pla Especial inicial i disposar de la qualificació urbanística adient, són de propietat 
privada. 
 

Vist que, d’acord amb la memòria tècnica subministrada per l’empresa concessionària 
del servei i les informacions de que disposa aquesta entitat, resulta convenient procedir a l’ampliació 
de terrenys, bàsicament per les següents raons: 

- que en els darrers anys s’ha consolidat un canvi de tendència orientat a la major adquisició 
de tombes en lloc de nínxols, i això suposa una major necessitat d’espai i de superior qualitat 

- que la ubicació inicialment prevista per a l’agrupació de nínxols nº 4, la que queda per 
construir, té un accés complicat i ha quedat afectada per l’àrea de restauració futura de l’anomenada 
Pedrera Berta. 
 

Vist que l’empresa Gestió Integral de Cementiris, S.L. és propietària d’algunes de les 
finques colindants i s’ha manifestat disposada a transferir al Consell Comarcal del Baix Llobregat la 
propietat d’una part d’aquestes finques per tal de facilitar l’ampliació del Cementiri, i que, a aquests 
efectes, ha fet entrada en el Registre General d’aquesta entitat una proposta de donació de cinc 
parcel·les colindants a les que són propietat d’aquest Consell Comarcal, que formen un continu, sumen 
un total de 95.248 m² i que, d’acord amb la taxació adjunta a la proposta efectuada per una empresa 
especialitzada, tenen un valor actual conjunt de 169.501,05€, per a la seva adscripció al domini públic 
comarcal i afectació al servi públic de cementiri comarcal. 

 
Atès que tot i que el Pla Especial vigent preveu l’expropiació com a via d’incorporació 

de nous terrenys i és la forma habitual prevista per la normativa reguladora de la concessió 
administrativa per a adscriure nous béns al servei, res obsta a que el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat adquireixi els terrenys per via de donació, fórmula legalment admesa i especialment 
convenient quan és a títol no onerós, com és el cas, i posteriorment els adscrigui al servei públic del 
cementiri comarcal, segons consta a l’expedient.   
 

Vist que el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de 
Patrimoni dels ens locals, estableix al seu article 31 que l’adquisició de béns a títol lucratiu no està 
subjecte a cap restricció i a l’article 29 que es poden adquirir béns a títol lucratiu per qualsevol forma 
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admesa en dret; i que l’article 15 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les 
Administracions Públiques, preveu, amb caràcter bàsic, el mateix. 
 

Vist l’informe emès pel Secretari i Coordinador de Serveis Jurídics de l’entitat en data 
10 de desembre de 2012, que s’adjunta a l’expedient. 
 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Acceptar la donació dels terrenys que tot seguit es relacionen per part de 
l’empresa Gestió Integral de Cementiris, S.L. per a la seva afectació al servei públic del cementiri 
comarcal de Roques Blanques, d’acord amb el plànol que s’adjunta a l’expedient i s’aprova 
simultàniament:  

 
Polígon           Parcel·la          Superfície m2             Terme municipal                 Observacions 
1                        6                         15.008                     El Papiol                           finca sencera 
1                        5                         21.077                     El Papiol                           finca sencera 
1                       7B                       38.600                      El Papiol              sector de finca més gran 
2                        5                          3.287                      El Papiol                           finca sencera 
2                       6B                       17.276                      El Papiol              sector de finca més gran        
 

SEGON.- Iniciar els tràmits per a elevar l’esmentada donació a escriptura pública i la 
inscripció dels terrenys objecte de donació en el Registre de la Propietat a nom del Consell Comarcal 
del Baix Llobregat.  
 

TERCER.- Afectar a domini públic les finques relacionades a l’acord primer i adscriure-
les al servei públic de cementiri comarcal, condicionant l’afecció a que es perfeccioni l’acord anterior. 

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

que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 

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

 
Els presents aproven per unanimitat el present acord. 

 
12.- Aprovar la modificació del contracte de gestió de serveis públics en règim de concessió 
administrativa subscrit amb l’empresa Gestió Integral de Cementiris Nomber SL per a la gestió 
del cementiri comarcal de Roques Blanques. 
 

Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu: 
 
“Vist que la finca de Can Tintorer, on s’ubica el Cementiri comarcal de Roques 

Blanques, va esser adquirida mitjançant expropiació per l’extinta Corporació Metropolitana de 
Barcelona l’any 1981 i que el Consell Comarcal del Baix Llobregat la va adquirir en virtut del Decret 
5/1988, de 13 de gener, de transferència de serveis produïda a partir de l’extinció de la Corporació 
Metropolitana de Barcelona. 
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Atès que el servei de cementiri es va iniciar el maig de 1984 i va ser assumit pel 
Consell Comarcal del Baix Llobregat l’any 1988 i atesa la necessària desaparició de l’empresa pública 
que el gestionava, Gestora Metropolitana de Cementiris, es va convocar una licitació per a la seva 
gestió per via de concessió administrativa, que va ser adjudicada a l’empresa Nomber, S.L., 
actualment Gestió Integral de Cementiris Nomber, S.L., el 26 de juliol de 1990, per un termini de 50 
anys. 
 

Vist que des de la data de subscripció del referit contracte han sobrevingut canvis en 
les circumstàncies originàries en que va atorgar-se el contracte i el seu plec de clàusules 
administratives particulars, derivades principalment de la modificació dels hàbits funeraris de la societat 
i de l’absència en la documentació original d’una delimitació geogràfica estricta de l’àmbit de la 
concessió, que pot comportar dubtes de tipus urbanístic, que obliguen a actualitzar les previsions del 
contracte; segons consta a l’expedient. 

 
Vist que el Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juliol, pel qual s’aprova el Text 

Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, establia que l’òrgan de contractació 
pot introduir modificacions per raó de l’interès públic en els elements que integren la concessió, 
sempre i quan siguin degudes a noves necessitats o a causes imprevistes. 

 
Atès que l’article 240 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 

Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, estableix la necessitat de tramitació d’un 
expedient contradictori per resoldre les incidències sorgides entre l’ens local i el contractista en relació 
a la necessitat de modificació de les condicions contractuals, però, atès que ha estat l’empresa 
adjudicatària la que ha instat i proposat la modificació de referència, s’entén que no és d’aplicació la 
tramitació d’expedient contradictori i que el fet de que la modificació es tramiti a instància del 
contractista garanteix qualsevol tràmit d’audiència o informació al mateix que pugui ser necessari; 
segons consta a l’expedient. 
 

 Vist que per acord del Ple, en sessió celebrada el 17 de desembre de 2012, s’ha 
acceptat una donació de terrenys per part de l’empresa Gestió Integral de Cementiris, S.L. per a la 
seva afectació al servei públic del cementiri comarcal de Roques Blanques. 

 
Vist l’informe emès pel Secretari i Coordinador de Serveis Jurídics de l’entitat en data 

10 de desembre de 2012, que s’adjunta a l’expedient. 
 
Per tot això, aquesta Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
PRIMER.- Donar per complert el tràmit d’audiència, atès que la proposta de 

modificació del contracte de gestió de serveis públics, en règim de concessió administrativa, subscrit 
amb l’empresa Gestió Integral de Cementiris, S.L. per a la gestió del cementiri comarcal de Roques 
Blanques, parteix de l’esmentada empresa. 

 
SEGON.- Determinar l’àmbit geogràfic concret de la concessió i aprovar la modificació 

del contracte de gestió de serveis públics en règim de concessió administrativa, subscrit amb 
l’empresa Gestió Integral de Cementiris, S.L. per a la gestió del cementiri comarcal de Roques 
Blanques; de conformitat amb la minuta d’annex de modificació al contracte i el plànol que s’adjunten a 
l’expedient i s’aproven simultàniament. 
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TERCER.- La modificació del contracte de referència restarà condicionada a l’efectiu 
perfeccionament de la donació de terrenys per part de l’empresa Gestió Integral de Cementiris, S.L. 
per a la seva afectació al servei públic del cementiri comarcal de Roques Blanques. 

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

que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 
CINQUÈ.- Comunicar el present acord a l’empresa Gestió Integral de Cementiris, S.L., 

perquè en tingui coneixement i als efectes.” 
 

ANNEX 
 
ANNEX DE MODIFICACIÓ AL CONTRACTE REGULADOR DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL 
SERVEI PÚBLIC DEL CEMENTIRI COMARCAL DE ROQUES BLANQUES 
 
PRIMER.- En el marc del planejament urbanístic vigent es delimita l’àmbit territorial que constitueix el 

servei comarcal de cementiri i sobre el qual opera la concessió administrativa. Aquest àmbit 
geogràfic es concreta en el plànol que s’adjunta a aquest document i que forma part integrant 
del mateix i per tant del contracte. 

 
SEGON.- Als efectes del càlcul del cànon previst en el contracte, es deixa constància de l’existència de 

dos forns incineradors que formen part de l’equipament funerari del servei. 
 
TERCER.- Qualsevol projecte constructiu o de modificació o ampliació de les construccions o 

instal.lacions funeràries existents ha de comunicar-se amb caràcter previ al Consell Comarcal, 
en tant que titular del servei i propietari de les finques, i ha de complir amb el planejament 
urbanístic vigent en cada moment. 

 
 En tot cas, s’estableix la necessitat de que els representants d’ambdues parts es reuneixin 

com a mínim un cop l’any per valorar de manera conjunta l’evolució del servei i totes aquelles 
qüestions d’interès per al seu desenvolupament. 

 
QUART.- El concessionari no podrà percebre cap tarifa que no estigui expressa i concretament 

aprovada en l’Ordenança fiscal vigent en cada moment aprovada pel Consell Comarcal del 
Baix Llobregat. 

 
S’exceptuen d’aquesta limitació els ingressos provinents de l’explotació dels locals comercial 
del recinte, prevista expressament en el contracte. 

 
CINQUÈ.-  El concessionari haurà de presentar, en el termini de quatre mesos a partir de la subscripció 

d’aquest annex, un informe-resum sobre l’estat actual de les construccions funeràries (número 
total per tipus, ocupació, etc.), així com l’actualització dels plans d’obres previstos. La no 
presentació d’aquest informe es considerarà falta greu en el règim sancionador de contractació 
administrativa. 

 
SISÈ.- Es modifica la clàusula onzena del contracte vigent, que queda redactada de la següent 

manera pel que fa al seu apartat a): 
 
 “En qualsevol futlletó, anunci o documentació promocional o oficial relativa al servei del 

cementiri on consti el nom de l’empresa concessionària, haurà també de constar de manera 
suficient la referència a la titularitat del mateix per part del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, incloent-hi com a mínim el seu logotip”.  
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SETÈ.- El present document tindrà efectes a partir de la data de la seva formalització i signatura. Tot i 
això, l’acord primer queda condicionat en la part que fa referència a les finques rebudes per 
donació de l’empresa concessionària a l’efectiu perfeccionament d’aquest acte jurídic. La 
impossibilitat del mateix, així com de la inscripció registral a nom del Consell Comarcal per 
causes no atribuïbles a aquesta entitat suposaran la modificació de l’àmbit geogràfic amb 
l’exclusió de les parcel.les afectades. 

 
 La seva vigència temporal coincidirà amb la del contracte original, al qual modifica i annexa. 
 
VUITÈ.- La resta de clàusules contractuals del document inicial regulador de la concessió 

administrativa del servei públic de cementiri comarcal de Roques Blanques i del Plec de 
Clàusules administratives particulars, mantenen el seu efecte i vigència en tot allò que no 
s’oposin sobrevingudament a la legislació vigent o a aquest document, sent per tant d’obligat 
compliment per a ambdues parts en allò que els és d’aplicació. 
 
Els presents aproven per majoria absoluta el present acord amb el vot a favor dels 

membres presents dels grups comarcals del PSC, CIU, IC i ERC, i l’abstenció dels representants 
presents del grup comarcal del Partit Popular. 
 
13.- Aprovar, si s’escau, una Moció relativa a l’avantprojecte de Ley Orgánica de Mejora de la 
Calidad de la Educación. 
 

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

“Vist que el Ministeri d’Educació del govern espanyol ha donat a conèixer recentment 
l’avantprojecte de Llei Orgànica de millora de la qualitat de l’educació.  
 

Vist que els grups comarcals d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, 
el Partit dels Socialistes de Catalunya-Coalició Progrés Municipal, d’Iniciativa per Catalunya Verds-
Esquerra Unida i Alternativa-Entesa pel Progrés Municipal i de Convergència i Unió han proposat al 
Ple del Consell Comarcal del Baix Llobregat l’aprovació d’una Moció de rebuig a l’avantprojecte de Llei 
orgànica de millora de la qualitat de l’educació. 

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

esmentats grups polítics de rebuig a l’avantprojecte de Llei orgànica de millora de la qualitat de 
l’educació. 

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

 
ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar la Moció promoguda pels grups comarcals d’Esquerra Republicana 

de Catalunya-Acord Municipal, el Partit dels Socialistes de Catalunya-Coalició Progrés Municipal, 
d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Entesa pel Progrés Municipal i de 
Convergència i Unió, de rebuig a l’avantprojecte de Llei orgànica de millora de la qualitat de l’educació, 
que s’adjunta al present acord. 

 
SEGON.- Comunicar el present acord al Departament d’Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte i a somescola.cat, perquè en tinguin coneixement i als efectes.” 
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El Sr. President donà la paraula el Sr. Jordi Albert, portaveu del grup comarcal d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, que diu: 
 
Aquesta és una moció on lògicament, desprès de que va fer públic el Ministre Wert aquest 
avantprojecte, el rebombori generat a nivell social al país ha estat enorme, l’havíem de recollir d’una 
manera o altra. Per tant aquest Consell Comarcal, en una comarca singular en aquest sentit, i per tant 
una comarca on precisament aquest avantprojecte de llei hi pot tenir una afectació, en cas de que 
esdevingui llei, doncs una afectació molt directa i una afectació directament a la classe social de la 
comarca del Baix Llobregat doncs no ens podíem quedar de braços plegats i és una gran notícia que 
quatre grups comarcals presentem conjuntament aquesta  proposta. 
 
Aquest avantprojecte de llei orgànica el que fa és sentenciar la llengua catalana. El que busca és 
precisament posar a nivells pràcticament predemocràtics l’escola catalana i no ho podem permetre, 
entre d’altres coses perquè moltes de les coses, dels elements que s’exposen de nivell de 
competència del nostre alumnat no són certes. És a dir, aquí l’informe de Pisa del 2009 per exemple va 
deixar molt clar que a nivell de competitivitat, a nivell lingüístic, Catalunya està a la mitja, per tant en 
cap cas el prisma que hi ha des de Madrid és el que realment s’ha volgut vendre i és el que realment 
és. Perquè si es fes una visita ràpida i sobretot a la nostra comarca veurien com l’ús social de la 
llengua és molt diferent del que realment es ven des de Madrid, sembla que el castellà pràcticament 
sigui inexistent i no és així. Però és que aquest avantprojecte no és només una afectació a la llengua 
sinó que també és una afectació al model d’immersió lingüística, al model de l’escola catalana en si 
mateixa, que és un d’aquest elements que nosaltres tenim tant assumits com a propis i un d’aquests 
elements que sempre funcionen. Doncs ara el que no podem permetre és que tinguem passos enrere. 
I a nivell també de distribució d’aules, a nivell de distribució de continguts pròpiament al territori on 
estem té una història pròpia, té una línea de consecucions pròpia i el que no podem fer és explicar 
coses on la afectació és realment mínima, i per tant aquest avantprojecte de llei orgànica de millora de 
qualitat de l’educació, perquè sempre es posa aquest punt de “millora de” però que en realitat no és 
una “millora de” sinó que per nosaltres ho veiem com un “retrocés de”, doncs estem contents que en 
aquest Consell Comarcal les quatre formacions polítiques que ens haguem posat d’acord per portar a 
terme aquesta moció. 
 
Per tant manifestar un rebuig clar a aquest avantprojecte, manifestar el compromís, el suport a la 
immersió lingüística, al sistema d’integració que durant trenta anys ha funcionat a Catalunya, reprovar  
l’actuació del Govern Espanyol i demanar al Ministre Wert que s’ho repensi, que això d’espanyolitzar 
l’escola catalana doncs és d’altres èpoques. Manifestar també el suport de la nostra comunitat 
educativa que d’altra banda ha estat manifestant-se en aquestes setmanes, en aquest darrers dies 
només saber les voluntats d’aquest ministre i lògicament hem d’informar a totes les parts implicades. 
 
Vull agrair a les forces polítiques que hem presentant conjuntament aquesta Moció la voluntat d’entesa 
i sobretot que estem fent un bon exemple, la política és això, la política és arribar a acords. 
     
A continuació intervé la Sra. Lidia Muñoz, portaveu del grup comarcal d’Iniciativa per Catalunya, que 
diu: 
 
Tant de bo no haguéssim de presentar aquest tipus de mocions en cap espai polític, de debat, i que les 
lleis estatals les redactessin en funció de les realitats de cada territori, i en aquest cas doncs no s’ha 
tingut en compte la realitat catalana. També, com deia el Jordi, manifestar la voluntat d’acord que ha 
existit entre les quatre forces que hem presentat aquesta moció, ja que és clar que cadascú pertany a 
un partit diferent, a una coalició diferent, i que les qüestions de matisos no s’han reflectit sinó que és 
una moció de màxims i que intentem que tot estigui el més assumible possible,  i dir que aquest no 
només és un atac a la llegua catalana sinó que és un acte de menyspreu a la normalització lingüística i 
al sistema educatiu català . 



 
57 

 
 
Aquest avantprojecte de llei, que significa un perillós retrocés pel que fa al nostre sistema educatiu,  
entre d’altres, a banda d’atacar la llengua, també ataca a l’educació infantil, per exemple no es té en 
compte l’educació infantil de 0 a 3, que consolida la segregació per sexe i per llengua i que en 
definitiva és un atemptat en contra de l’educació social que dia a dia es gesta a les nostres escoles i 
que a partir d’ara està en perill. 
 
Esperem que el sentit comú aterri a les files de PP i del Ministerio de Educación i que, com deia al 
principi, doncs que es tingui en compte la realitat catalana per fer lleis que afecten a tothom. 
 
El Sr. President dóna la paraula al Sr. Jesús Arévalo, portaveu del grup comarcal de Convergència i 
Unió, que diu: 
 
Bona tarda Consellers, Conselleres, evidentment el grup comarcal de Convergència i Unió votarà a 
favor d’aquesta moció, de fet en formem part. Tal com han dit els anteriors portaveus d’Iniciativa i 
d’Esquerra Republicana ens hem posat d’acord els quatre partits que formem part del govern d’aquest 
Consell Comarcal i per tant això ja seria un motiu per felicitar-nos.  
 
L’ avantprojecte de llei orgànica que vol tirar endavant el Ministre Wert suposa un nou atac al nostre 
sistema educatiu i al model d’immersió lingüística, per tant no en podem estar d’acord i tal com hem 
manifestat reprovem en aquest sentit al Govern de l’Estat, al Ministre Wert, donem suport a tot el 
sistema educatiu i com no podia ser tampoc d’una altra manera a la Consellera d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya, Irene Rigau. 
 
Intervé la Sra. Maria Soler, portaveu del grup comarcal del PSC-CPM, que diu: 
 
Molt bona tarda també Consellers i Conselleres. Això de parlar l’ultima fa que ja moltes de les coses 
que s’han dit evidentment hi coincideixen amb la nostra manera de veure aquesta situació. A dia d’avui 
pensem que, després de trenta anys d’èxit en el model lingüístic i educatiu de Catalunya,  una reforma 
i un atac com aquest, que ens semblen barruers, una mica salvatge fins i tot, doncs veritablement 
resulten difícils de comprendre; perquè per primera vegada a la democràcia es posa en joc una cosa 
tant importat i tant exitosa a casa nostra com ha estat  la convivència lingüística al nostre país, aquesta 
la primera. La segona cosa és que no ens agraden ni les formes, ni les maneres, ni el to, ni el discurs 
del Ministre Wert i per això ho reprovem, i en aquesta moció crec que queda molt clar aquesta 
reprovació perquè la considerem retrògrada, la reforma i que més a més pensem que no reflecteix per 
a res la realitat del nostre país, que ha sigut des de fa molts anys una realitat plena de convivència 
lingüística i de tranquil·litat, tot i que moltes vegades s’ha fet veure que a casa nostra i al nostre país 
aquesta tranquil·litat i aquesta convivència no existeix.  
Per tant, com és un atac i ho vivim com un atac, no hi estem d’acord, i per tant estem molt contents 
també i ens sumem aquí a la satisfacció de que els quatre grups majoritaris en aquest Consell doncs 
haguem arribat a un acord, deixant de banda pot ser altres matisos, però que en aquest cas quan 
se’ns demana defensar la nostra llengua, el nostre model lingüístic i el nostre model de convivència 
estem tots a una, en contra del que considerem que és un atac inadmissible, ara no toca parla d’això i 
sobretot el que no es pot atacar és, des de la mentida, la convivència lingüística d’aquest país.  
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El Sr. President obre el torn d’intervencions i dona la paraula al Sr. Luis Ortega, portaveu del grup 
comarcal del Partit Popular, que diu: 
 
Des del grup comarcal del Partit Popular jo expressaré que lamentem que tingueu la pell tan fina, tan 
fina per algunes coses i tan gruixuda per altres, i us explicaré el tema del que pensem. El que no pot 
ser és que ara comencem a parlar d’un tema, que es planteja aquesta moció lingüística per vestir, per 
decorar, parlem d’immersió lingüística per acabar reclamant el referèndum per a la independència, que 
és de el que es tracta. Segon, pensem que teniu pell molt fina perquè no pot ser de que aquest 
document que es planteja, i que és un esborrany i que està en negociació encara, per poder parlar 
d’aquest tema i poder negociar-ho, no pot ser de que la representant nostra de Catalunya, la Sra. Irene 
Rigau, s’aixequi i se’n vagi de la negociació; aquí es tenen que negociar les coses al camp de batalla, 
al lloc on es té que fer el diàleg i negociacions, i se’n va una vegada i no es presenta a la següent, no 
pot ser això. Després pensem que també no és veritat això que volem fer un sistema retrògrad, 
retrocedir trenta anys en l’historia, perquè l’immersió lingüística es tracta simplement d’equilibrar 
l’immersió lingüística, de fer complir la llei, fer compliment del que diu la llei amb les hores lectives del 
castellà i és el que s’està defensant, simplement 
. 
Ii el que tenim que mirar amb la pell fina i la pell gruixuda per altres coses, el que ens tenim que donar 
més compte i fixar-nos més és en que ens califiquen a Europa, a Catalunya, a Espanya, que som el 
numero vint-i-vuit em sembla, dels últims a nivell de calitat en matemàtiques, en lectura, en cal·ligrafia, 
en ortografia, en qualitat educativa. Però això no ens importa, ens importa si és català o no és català, a 
nosaltres ens importa tot, ens importa els idiomes, els oficials, tots, i ens importa la qualitat de l’idioma. 
 
Nosaltres posats a reprovar, no reprovem al Sr. Wert ni molt menys, ni al Govern. Penso que es té que 
fer una feina, ha posat un document de negociació perquè, tothom dels que estem aquí i els seus 
representants, negociïn, parlin, aportin idees, i es voti després al Congrés. Però nosaltres plantejaríem 
que la pell gruixuda que tenen votés, a veure si ens atrevim un dia a fer aquí, al Consell Comarcal, el 
reprovar al Sr. Zapatero pel seu Govern anterior, que ens ha deixat el país en la ruïna, o al tripartit 
anterior, quan ens ha deixar també Catalunya en la ruïna, que així ens va la cosa, que estem 
completament en una crisis econòmica, la del món, la d’Europa i la més accentuada la d’Espanya, que 
així estem, amb sis milions i mig que ens van deixar d’aturats en l’any 2011 i els que ara encara estem 
patint encara, això és la pell dura i la pell prima.  
 
Nosaltres evidentment pensem que aquesta moció es podia parlar com a tal, però no parlar de 
reprovaments, perquè si algú planteja un document per negociar, el que es té que fer és negociar 
abans de reprovar, això és el que plantegem. 
 
A continuació intervé el Sr. Jordi Albert, portaveu del grup comarcal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, que diu:  
 
M’alegro que en aquest cas el portaveu del PP hagi volgut parlar, perquè entre d’altres coses li 
recomanaria que tornés a llegir-se la moció, perquè el referèndum per la independència, per molt que 
nosaltres si que ens hagués agradat molt que estigués inclòs, no hi és. I per tant li recomano que s’ho 
torni a llegir. El posicionament d’Esquerra Republicana doncs és una vegada més, ja que és una llei 
estatal i està vista des de Madrid, un argument més que nosaltres tenim per reclamar un referèndum 
per la independència i és un argument més que tenim per dir que si des de Madrid ens han de tractar 
d’aquesta manera, encara en tenim un exemple més de que no volem estar aquí dins. Per tant li agafo 
la mà si vol hi anem i fem el referèndum per la independència, que és un fet altament democràtic i 
votem i vostè voti el que vulgui, nosaltres votarem, en aquest cas ja li puc dir, un si.   
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Respecte a la Consellera Rigau el nostre posicionament en aquest sentit és clar, és que certament 
davant d’aquest atac es que no hi hauria ni d’haver anat, així li dic. Per què? Vostè diu que estem 
agafant excuses a nivell lingüístic, no és una excusa a nivell lingüístic, entre altres coses perquè va ser 
el propi Ministre Wert que va dir que prendria mesures “para españolizar la escuela catalana”. Per tant 
em sembla a mi que la línea d’actuació és ben clara i no posem la qualitat educativa com una excusa, 
perquè si tinguéssim la qualitat educativa com a objectiu veuríem que la LEC, la Llei d’Educació de 
Catalunya, funciona. I per tant és aquí on hem d’anar, és aquí el que hem de preservar, i el que no 
podem fer és atemptar contra la cohesió social i buscar basquitzar l’escola catalana. Jo encara recordo 
com al País Basc si un nen anava a una ikastola el consideraven terrorista i aquest estiu el que s’ha 
volgut fer precisament és acusar, utilitzant la llengua i la cultura, acusar a tot un poble; em sembla 
altament vergonyós. 
 
Intervé la Sra. Lidia Muñoz, portaveu del grup comarcal d’Iniciativa per Catalunya, que diu: 
 
Jo simplement no m’esperava una intervenció molt diferent del Partit Popular, malgrat que la seva 
líder, la Sra. Camacho, doncs sí que ha manifestat un cert grau de sorpresa davant d’aquest 
avantprojecte. I be, dir que un avantprojecte que defineix l’educació com a un factor de producció més i 
que no parla de drets, sinó que parla d’un factor productiu, quan l’educació el que és i que considerem 
és un dret universal i com tal s’està desenvolupant des de fa més de trenta anys; doncs entrar a 
negociar quan ja al preàmbul d’aquesta llei ja és innegociable, jo crec que el que necessitem és un 
punt i a part, i començar una altra negociació a banda d’aquest avantprojecte.  
 
A continuació intervé el Sr. Jesús Arévalo, portaveu del grup comarcal de Convergència i Unió, que 
diu: 
 
Nosaltres evidentment sempre estarem a favor de la millora educativa, però tal com deia abans, és un 
atac, ho vegin com vulguin. Jo em quedo sorprès, perquè sempre que parlem de bilingüismes és per 
parlar castellà, mai és per parlar català. Crec que la llengua castellana no corre perill a Catalunya i la 
que s’ha de protegir és la que tenim aquí en el país. Per tant, al Sr. Wert el reprovem i la Sra. Rigau 
penso que va tenir una actuació correcta i evidentment no s’ha de sentar amb un ministre que ja posa 
per davant la llei com si estigués feta.  
 
Intervé la Sra. Maria Soler, portaveu del grup comarcal del PSC-CPM, que diu: 
 
Jo només diré tres coses molt ràpidament, perquè ja s’han dit moltes. En relació a la pell fina o la pell 
gruixuda no sé, però a mi em sembla que ni fina ni gruixuda. Aquests quatre grups que hem 
consensuat aquesta moció segurament tenim maneres diferents i models de país diferents, i les 
defensem de manera diferenciada, però tenim claríssim que quan toca defensar la llengua anem tots a 
una; per tant ni fina ni gruixuda, i en tot cas llegeixis bé la moció perquè veurà que no se’n parla 
d’independència, perquè vam aparcar el model de país, que potser ens diferencia, per defensar 
fermament de manera clara i unitària  la nostra llengua, això per un cantó.  
 
En segon lloc, no seré jo qui defensi la Sra. Rigau, però en tot cas jo crec que d’on es va aixecar no va 
ser d’un camp de batalla, per nosaltres la política no és camp de batalla, sinó que ha de ser un espai 
de cerca de consensos i precisament si va marxar segurament és perquè el que hi va trobar va ser un 
camp de batalla, que és el que mai hauria de ser la política i sobretot mai s’hauria de convertir el 
discurs sobre la llengua d’un país com és el nostre. 
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Evidentment que ens preocupa la qualitat d’ensenyament i ens preocupa moltíssim que estiguem en 
no sé quin lloc de la qualitat educativa europea i l’hem de millorar, però probablement no es millora ni 
es millorarà mai en un clima de discussió i sobretot no és la llengua el que fa que els nens aprenguin 
més o menys, millor o pitjor. 
 
I finalment doncs potser ja cansa aquesta excusa quan es parla de com està el país, sempre posar el 
dit i l’excusa d’un govern anterior que va deixar les coses no sé de quina manera, potser toca ja 
demostrar les coses fetes, potser ja ha caminat prou aquest govern de majoria absoluta durant aquests 
últims mesos, durant aquest any i ja llarg d’existència, de manera que a casa meva això es diu 
excuses de mal pagador. Per tant em sembla que posar-lo d’exemple i d’excusa, sobretot en aquest 
tema és absolutament del Partit Popular, doncs em sembla que aquí i en aquest moment això no toca . 
 
A continuació intervé el Sr. Luis Ortega, portaveu del grup comarcal del Partit Popular, que diu: 
 
Ccamp de batalla metafòric, evidentment és la taula de treball. Jo diria també que parlar de que la 
nostra Presidenta, Alícia Sánchez-Camacho, és coherent, clar que és coherent i tant, fa la feina que 
tenen que fer vostés, els seus representants al Congrés, que és el intentar reconduir i negociar per 
Catalunya, que tots ens estimem els catalans, perquè sigui el més correcte, el més idoni pels catalans i 
està fent aquesta tasca. I si els hi sembla correcte als senyors d’Iniciativa, doncs  ens  agrada que els 
hi sembli correcte, perquè fa el correcte l‘Alícia i això és el que tenen que fer l’Alícia i tots vostès. 
 
El que el Sr. Wert planteja és només fer complir la llei, no diu res més. És més, fer complir la llei que 
diu que de les trenta hores lectives vint-i-vuit siguin en català i dos en castellà, es que no diu res més, 
es que es tracta d’això, de veritat la pell fina és per una banda i la pell gruixuda és per una altra . 
 
No vaig sentir res de moció, que potser hauriem donat suport, quan van retallar milions d’euros a les 
escoles bressols, no van fer res i això també parlava d’educació dels nostres nens, però bé, això és la 
pell fina i la pell gruixuda. 
 
Pren la paraula el Sr. President que diu: 
 
Recordar que el mecanisme que normalment i a casa nostra es va fer per la modificació de la llei va 
ser un gran pacte nacional, pacte previ, llavors pactant prèviament després s’aproven lleis que tothom 
està d’acord; és aquesta postura que si que crec que és important matisar.  
 

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. 
 
14.- Precs i preguntes. 

 
No se’n formulen 
 
 
 

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


