
 
1 

CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT 
 

PLE  
 

ACTA NÚM. 6/2011 
 

 
A la ciutat de Sant Feliu de Llobregat, el dia dinou de desembre de dos mil onze. Quan són les divuit 
hores es reuneixen a la sala de sessions del Consell Comarcal del Baix Llobregat, els membres 
integrants del Ple del Consell Comarcal que a continuació es relacionen. Aquesta sessió, de caràcter 
ordinari, se celebra sota la Presidència de l’Il·lm. Sr. Joaquim Balsera García i assistits pel Secretari 
Accidental de l’entitat, Sr. Lluis González Roig. 
 
ASSISTENTS 
 
PRESIDENT 
 
JOAQUIM BALSERA GARCÍA  (PSC-CPM) 
Alcalde de  Gavà 
 
VICEPRESIDENTS/ES 
 
LOURDES BORRELL MORENO (PSC-CPM) 
Regidora de Sant Feliu de Llobregat 
  
IVAN ARCAS BLANCH (ICV-EUIA-EPM)  
Regidor de Molins de Rei 
 
XAVIER FONOLLOSA I COMAS (CIU)   
Regidor de Martorell 
 
JORDI MILÀ I EGEA (ERC-AM) 
Regidor de Vallirana 
 
CONSELLERS/ES ASSISTENTS 
 
PSC – CPM.    
 
ROSA BOLADERAS SERRAVIÑALS 
Regidora de Corbera de Llobregat 
 
LLUIS TOMÁS MORENO 
Alcalde de Castellví de Rosanes 
 
JOSÉ GARCÍA PÉREZ 
Regidor de El Prat de Llobregat 
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FRANCESC GARCIA I GUINART 
Regidor de Pallejà 
 
MIGUEL COMINO HARO 
Regidor de Sant Vicenç dels Horts  
 
RUTH MORENO SALAZAR 
Regidora de Vallirana 
 
FERRAN GARCÉS MONTERO  
Regidor de Sant Coloma de Cervelló 
 
MARIA ASUNCIÓN MIRANDA CUEVAS   
Regidora de Castelldefels  
 
SRA. MARIA SOLER SALA  
Alcaldessa d’Abrera 
 
JAVIER GONZÁLEZ ABAD  
Regidor de Martorell  
 
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 
 
ICV-EUiA-EPM.     
    
CRISTINA BIGORDÀ VARGAS 
Regidora d’Abrera 
 
XAVIER GÓMEZ REVUELTA  
Regidor de Martorell 
 
ELISA CORRAL LOZANO 
Regidora de Cornellà de Llobregat 
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JOSÉ ANTONIO RUBIO LEIVA  
Regidor de Pallejà 
     
FRANCISCO JOSÉ ROSA GUTIÉRREZ 
Regidor d’Olesa de Montserrat 
 
JESÚS BLANCO FLOREZ 
Regidor de Santa Coloma de Cervelló  
 
PP.  
 
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 
 
MANUEL REYES LÓPEZ  
Alcalde de Castelldefels 
 
ERC-AM.    
  
JOSEP ROVIRA I TARRAGÓ 
Regidor d’Esparreguera 
 
JORDI ALBERT I CABALLERO  
Regidor de Sant Andreu de la Barca 
 
CONSELLERS/ES NO ASSISTENTS 
 
CATERINA MESTRES I GUASCH  (CIU) 
Regidora de Sant Vicenç del Horts  
 
JORDI GARCÍA I MAS (CIU) 
Regidor de Sant Boi de Llobregat 
 
ROSER BROSED YUSTE (PSC-CPM) 
Regidora de Sant Esteve de Sesrovires 
 
LLUÏSA  MORET SABIDÓ (PSC-CPM) 
Regidora de Sant Boi de Llobregat 
 
DAVID PARADA PÉREZ (PxC) 
Regidor de Sant Boi de Llobregat 
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SECRETARI ACCIDENTAL 
 
Sr. Lluis González Roig 
 
INTERVENTOR ACCIDENTAL 
 
Sr. José Luis Sanz Arranz 
 
1.- Aprovar l’acta núm. 5/11, corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 24 d’octubre 
  
Els presents aproven per unanimitat l’acte núm. 5/11, corresponent a la sessió celebrada el dia 24 
d’octubre. 
 
2.- Donar compte dels Decrets de la Presidència que a continuació es relacionen: 
 

a) Decret núm. 191/11, de 9 de novembre, relatiu a aprovar la contractació laboral temporal 
de la Sra. Carme Estruch Ardid com a auxiliar administrativa adscrita al Departament de 
Secretaria i Serveis Jurídics en règim de substitució per baixa laboral transitòria. 

 
“Atès que la Sra. Sílvia Sánchez Pérez, treballadora laboral de la plantilla d’aquest 

Consell Comarcal que desenvolupa les seves tasques com a auxiliar administrativa adscrita al 
Departament de Secretaria i Serveis Jurídics i realitzant també suport a la recepció de l’entitat, es troba 
en situació de baixa per incapacitat laboral transitòria des del dia 17 d’octubre de 2011 i ha comunicat 
a l’entitat que aquesta situació està prevista tingui una durada mínima d’un mes més, fins el dia 12 de 
desembre d’enguany. 
 

Atès que el Departament de Secretaria i Serveis Jurídics, per la naturalesa de la seva 
tasca, destaca precisament per la gran càrrega de feina de tipus administratiu que comporta, unit al fet 
de que es duu aquesta tasca també pels diversos Consorcis i Fundacions promoguts pel Consell 
Comarcal, alguns dels quals tenen sessions previstes en aquest període, el que fa necessari realitzar 
amb caràcter urgent la substitució de la Sra. Sánchez, d’acord amb la sol·licitud del responsable del 
servei. 
 

Vist que la Sra. Carme Estruch Ardid va ser contractada com a auxiliar administrativa 
adscrita als Serveis Centrals d’aquest Consell Comarcal, després d’haver superat el corresponent 
procés de selecció, desenvolupant satisfactòriament la seva tasca. 

 
Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals en data 8 de novembre de 

2011, que s’incorpora a l’expedient, proposant contractar amb caràcter d’urgència a la Sra. Carme 
Estruch Ardid com a auxiliar administrativa adscrita al Departament de Secretaria i Serveis Jurídics 
d’aquesta entitat en substitució de la Sra. Sánchez, amb les mateixes condicions laborals, atesa la 
naturalesa de la baixa de l’esmentada treballadora ja que es pot allargar el període inicial previst i/o 
haver de cobrir en uns mesos l’esmentat lloc de treball. 

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

juliol, s’ha procedit, entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes a la 
Presidència de les corporacions, d’acord amb l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local i d’acord amb l’article 54 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
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qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a favor de la Junta de 
Govern, i entre les que es troba la present, llevat en cas d’urgència. 

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

 
RESOLC 

 
  PRIMER.- Aprovar la contractació laboral temporal a jornada completa, en règim 
d’interinatge, de la Sra. Carme Estruch Ardid amb DNI 38.427.059-Q com a auxiliar administrativa 
adscrita al Departament de Secretaria i Serveis Jurídics d’aquesta entitat, a partir del dia 10 de 
novembre de 2011 i fins que finalitzi la situació de baixa per incapacitat laboral transitòria de la Sra. 
Sílvia Sánchez Pérez, i amb un salari brut mensual de 1.405,37€. 
 
  SEGON.- Donar d’alta a l’esmentada treballadora en el Règim General de la Seguretat 
Social amb el mateix efecte que el contracte, inscrivint aquest a l’Oficina de treball corresponent. 
 
  TERCER.- Comunicar el present Decret a l’esmentada treballadora, perquè en tingui 
coneixement i als efectes. 
 

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

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

Govern i Ple que se celebri.”  
 

b) Decret núm. 194/11, de 16 de novembre, relatiu a aprovar la modificació de crèdits 
11/2011. 

 
“Vist l’informe la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques Socials en 

relació  a la previsió de despesa de l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat. 
 

Vist que es necessari transferir crèdits entre partides del mateix grup de programa i 
entre partides del capítol I per adequar el pressupost a les noves necessitats. 
 

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 en ús de les facultats que legalment tinc conferides 
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RESOLC 
 

PRIMER.- Aprovar  la modificació de crèdits 11/2011 mitjançant transferència de 
crèdits entre partides  del capítol I i partides del mateix grup de programa d’acord al següent detall: 
 
 
Transferència de crèdits     

      
DESPESES  Crèdit inicial Altes  baixes Crèdit final 
920 12010 Retribució personal 40.047,80  36.422,09 3.625,71 
241 16066 Seg. Social C.O. Zona Nord 14/04-13/10 35.600,00  6.000,00 29.600,00 
313 13000 Retrib. Personal laboral SCM 298.383,88  4.000,00 294.383,88 
313 16300 Formació scm  2.000,00  1.600,00 400,00 
241 13000 Ret. Personal laboral prom. Economica 138.908,01 900,00  139.808,01 
241 13101 Retrib. Personal P.O observatori comarcal 5.600,00 3.747,64  9.347,64 
241 16001 Seg. Social P.O. Observatori comarcal 1.421,90 1.674,45  3.096,35 
241 13166 Ret. Personal CO Zona Nord 14/04-13/10 103.000,00 16.000,00  119.000,00 
313 16000 Seg. Social SCM 96.445,00 5.600,00  102.045,00 
410 13000 Retrib. Personal laboral 55.724,06 400,00  56.124,06 
410 16000 Seg. Social 12.107,76 200,00  12.307,76 
920 12006 Trienis 16.094,54 4.000,00  20.094,54 
920 12101 Complement especific 130.145,58 10.500,00  140.645,58 
920 16200 Formació i perfeccionament  2.000,00 5.000,00  7.000,00 
231 62500 Mobiliari 5.000,00  2.000,00 3.000,00 
231 62300 Maquinaria instal.lacions i utillatge 0,00 2.000,00  2.000,00 
241 22771 Formació i prospecció empreses FEAG 239.000,00  10.000,00 229.000,00 
241 20271 Lloguer espais FEAG 11.000,00 10.000,00  21.000,00 
332 48907 Museu comarcal Gavà 5.768,54  937,44 4.831,10 
332 22605 Arxiu comarcal 15.852,00 937,44  16.789,44 
920 23301 Altres indemnitzacions - Taula de contractació 5.000,00  2.500,00 2.500,00 
920 23302 Altres indemnitzacions - Taula de contractació 0,00 2.500,00  2.500,00 

 TOTAL 1.219.099,07 63.459,53 63.459,53 1.219.099,07 

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

del Ple que se celebrin.” 
 

c) Decret núm. 204/11, de 30 de novembre, relatiu a aprovar la modificació de crèdits 
12/2011 

 
“Vist l’informe la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques Socials en 

relació  a la previsió de despesa de l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat. 
 

Vist l’informe del coordinador de l’àrea de desenvolupament estratègic en relació a la 
modificació de partides del programa SUMA’T 
 

Vist que és necessari transferir crèdits entre partides del mateix grup de programa i 
entre partides del capítol I per adequar el pressupost a les noves necessitats. 
 

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. 
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Vist l’informe de la Gerent. 
 

Vist l’informe d’intervenció. 
 

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

RESOLC 
 

PRIMER.- Aprovar  la modificació de crèdits 12/2011 mitjançant transferència de 
crèdits entre partides  del capítol I i partides del mateix grup de programa d’acord al següent detall: 
 
Transferència de crèdits     

      
DESPESES  Crèdit inicial Altes  baixes Crèdit final 
241 22607 Despeses formació SUMA’T 170.410,00  10.000,00 160.410,00 
241 13151 Retribució personal SUMA’T 102.564,00 10.000,00 0 112.564,00 
332 48912 Beca recerca 9.180,00 0 325,00 8.855,00 
332 16000 Seg. Social beca recerca 0,00 325,00 0 325,00 
241 13110 Altres despeses de personal 12.000,00 0 4.800,00 7.200,00 
241 13000 Retrib. Personal promoció econòmica 139.808,01 4.000,00 0 143.808,01 
241 23101 Locomoció 900,00 800,00 0 1.700,00 

 TOTAL 434.862,01 15.125,00 15.125,00 434.862,01 

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

del Ple que se celebrin.” 
 
3-   Donar compte dels Acords de la Junta de Govern que a continuació es relacionen: 

 
      Sessió del 24 d’octubre 
 

a) Aprovar el nomenament de representants en diferents organismes i institucions. 
 

“Vist que constituït el nou Consell Comarcal del Baix Llobregat, en sessió plenària de 
data 22 de juliol de 2011, a conseqüència de les eleccions locals convocades, resulta necessari 
procedir al nomenament dels representants comarcals en els ens de caràcter permanent dels quals 
aquesta entitat en forma part. 
 

Atès que de conformitat amb l’article 22.1b del Decret 177/1987, de 19 de maig, és 
necessari el nomenament d’un representant d’aquesta entitat que actuarà com a vocal en la Comissió 
d’Ordenació Territorial Metropolitana de Barcelona. 

 
Atès que de conformitat amb l’article 14 dels Estatuts de la Fundació “Utopia-Joan N. 

Garcia Nieto, Estudis Socials del Baix Llobregat”, és necessari designar el representant d’aquesta 
entitat en el Patronat de la Fundació. 

 
Vist que aquest Consell Comarcal del Baix Llobregat va aprovar la seva integració 

com a membre del Patronat de la Fundació Privada Cassià Just donant el vist-i-plau als Estatuts 
reguladors de l’esmentada Fundació, i que és necessari designar un representant d’aquesta entitat que 
en nom i representació del Consell Comarcal ocupi l'esmentat càrrec de Patró Vocal. 
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Atès que un dels vocals del Ple del Patronat de la Muntanya de Montserrat és el 
President del Consell Comarcal del Baix Llobregat, segons el que disposa l’article 13 de la Llei 
10/1989, de 10 de juliol, del Patronat de la Muntanya de Montserrat. 

 
Atès que aquest Consell Comarcal del Baix Llobregat, d’acord amb la clàusula 

cinquena d’aquest conveni, participa amb dos representants en la Comissió de Seguiment del Conveni 
de Cooperació en Infraestructures i Medi Ambient del Delta. 

 
Vist que l’Ajuntament de Viladecans ha comunicat l’interès que el Consell Comarcal 

del Baix Llobregat estigui representat en la Comissió Assessora del Parc Aeroespacial i de la Mobilitat 
de Catalunya, que s’ha creat a aquests efectes en la que participaran empreses, centres de recerca i 
agents vinculats al sector per tal de garantir l’èxit i encert d’aquestes iniciatives. 
 

Vist els Estatuts de l’Associació “INNOBAIX. Agència d’Innovació Industrial i 
Coneixement del Baix Llobregat” que estableixen a l’article 9 que els òrgans de l’Associació seran 
l’Assemblea General, la Junta Directiva, la Presidència d’Innobaix i la Direcció General. 

 
Atès que és necessari designar un representant d’aquesta entitat en el Consell 

Assessor del Parc de la Mediterrània de Castelldefels. 
 
Atès que és necessari designar un representant d’aquesta entitat en la Comissió de 

Seguiment i el Comité Permanent del Pla del Delta. 
 
Atès que aquest Consell Comarcal té representació en el Pla Estratègic Metropolità de 

Barcelona i que el seu representant serà el President/a de l’entitat. 
 
Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat té representació en la Junta de 

Govern de l’Institut Municipal de Gestió del Patrimoni Cultural i Natural de l’Ajuntament de Gavà, 
representació que cal renovar. 

 
Atès que és necessari designar un representant d’aquesta entitat en el Comitè 

Estratègic del Cluster 6M. 
 
Atès que és necessari designar els representants d’aquesta entitat en l’Assemblea 

General i la Junta Permanent del Consell Esportiu. 
 
Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat té representació en l’Associació Pacte 

Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona. 
 
Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat té representació en el Consorci 

Sanitari Integral. 
 

Vist que l’article 51 del Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat preveu que el Consell de la Ciutat tindrà la composició, entre d’altres, per 
un/a representant del Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
 

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, 
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pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a favor de la Junta 
de Govern, i entre les que es troba la present. 
 
  Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels 
següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Designar el Sr. Joaquim Balsera García, President del Consell Comarcal del 
Baix Llobregat, com a representant d’aquesta entitat en la Comissió d’Ordenació Territorial 
Metropolitana de Barcelona; i com a representant suplent el Sr. Jordi Milà i Egea, Conseller de Mobilitat 
d’aquesta entitat. 
 

SEGON.- Designar el Sr. Joaquim Balsera García, en la seva qualitat de President 
d’aquesta entitat, com a representant titular del Consell Comarcal del Baix Llobregat en el Patronat de 
la Fundació “Utopia-Joan N. Garcia Nieto, Estudis Socials del Baix Llobregat”, d’acord amb el previst a 
l’article 14 dels estatuts de l’esmentada Fundació; i el Sr. Ivan Arcas Blanch, Conseller d’aquesta 
entitat, com a representant suplent del Consell Comarcal del Baix Llobregat en el Patronat de la 
Fundació. 

 
TERCER.- Designar la Consellera de Politiques de Benestar i Desenvolupament  Social 

d’aquesta entitat Sra. Lluïsa Moret Sabidó, com a representant del Consell Comarcal del Baix Llobregat 
per exercir en el seu nom i representació les funcions de Patró vocal en la Fundació Privada Cassià 
Just, i com a representant substituta la Sra. Caterina Mestres i Guasch, Consellera de Cooperació i 
Relacions Institucionals.  
 

QUART.- Designar el Sr. Joaquim Balsera García, President del Consell Comarcal del 
Baix Llobregat, com a representant d’aquesta entitat en el Patronat de la Muntanya de Montserrat; i 
com a representant suplent el Sr. Xavier Fonollosa i Comas, conseller d’aquesta entitat. 
 

CINQUÈ.- Nomenar al Sr. Miquel Comino Haro, Conseller de Política Territorial i 
Joventut d’aquesta entitat i al Sr. José Antonio Rubio Leyva, Conseller de Medi Ambient, com a 
representants del Consell Comarcal del Baix Llobregat en la Comissió de seguiment del conveni de 
cooperació en infraestructures i medi ambient del Delta.  
 

SISÈ.- Nomenar al Sr. Joaquim Balsera García, President del Consell Comarcal del 
Baix Llobregat, així com al Sr. Jordi Milà i Egea, Conseller de Mobilitat, com a representants d’aquesta 
entitat en la Comissió Assessora del Parc Aeroespacial i de la Mobilitat. 
 

SETÈ.- Nomenar el Sr. José Manuel García Perez, Conseller de Desenvolupament 
Econòmic  d’aquesta entitat, com a representant del Consell Comarcal del Baix Llobregat en els òrgans 
de l’Associació “INNOBAIX. Agència d’Innovació Industrial i Coneixement del Baix Llobregat”, i com a 
representant substitut el Sr. Xavier Fonollosa i Comas, conseller d’aquesta entitat. 
 

VUITÈ.- Designar el Sr. Joaquim Balsera García, President del Consell Comarcal del 
Baix Llobregat, com a representant d’aquesta entitat en el Consell Assessor del Parc de la 
Mediterrània de Castelldefels; i com a representant substitut el Sr. Xavier Fonollosa i Comas, conseller 
d’aquesta entitat. 
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NOVÈ.- Designar el Conseller de Política Territorial i Joventut d’aquesta entitat Sr. 
Miquel Comino Haro, com a representant del Consell Comarcal del Baix Llobregat en la Comissió de 
Seguiment i el Comité Permanent del Pla del Delta,  i com a representant substitut el Sr. José Antonio 
Rubio Leyva, Conseller de Medi Ambient.  
 

DESÈ.- Designar el Sr. Joaquim Balsera García, President del Consell Comarcal del 
Baix Llobregat, com a representant d’aquesta entitat en el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona; i 
com a representant substitut el Sr. José Manuel García Perez, Conseller de Desenvolupament 
Econòmic  d’aquesta entitat. 
 

ONZÈ.- Designar com a representant del Consell Comarcal del Baix Llobregat a 
l’Institut Municipal de Gestió del Patrimoni Cultural i Natural de l’Ajuntament de Gavà la Sra. Lourdes 
Borrell Moreno, Vice-Presidenta Primera d’aquesta entitat, i com a representant substitut el Sr. Ivan 
Arcas Blanch, Conseller de Cultura i Memorial Democràtic d’aquesta entitat.  
 

DOTZÈ.- Nomenar el Sr. José Manuel García Perez, Conseller de Desenvolupament 
Econòmic  d’aquesta entitat, com a representant del Consell Comarcal del Baix Llobregat en el Comitè 
Estratègic del Cluster 6M; i com a representant substitut el Sr. Jordi Milà i Egea, Conseller de Mobilitat 
d’aquesta entitat. 
 

TRETZÈ.- Nomenar com a representants del Consell Comarcal del Baix Llobregat en 
l’Assemblea General del Consell Esportiu el Sr. Miguel Comino Haro, la Sra. Caterina Mestres i 
Guasch i el Sr. Ivan Arcas Blanch; i el Sr. Miguel Comino Haro com a representant en la Junta 
Permanent del Consell Esportiu. 

 
CATORZÈ.- Designar com a representant del Consell Comarcal del Baix Llobregat en 

l’Associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona al Sr. Joaquim Balsera García, 
President d’aquesta entitat; i com a representant substitut al Sr. Xavier Fonollosa i Comas, conseller 
d’aquesta entitat. 

 
QUINZÈ.- Designar com a representant del Consell Comarcal del Baix Llobregat en el 

Consorci Sanitari Integral al Sr. Joaquim Balsera García, President d’aquesta entitat; i com a 
representant substitut al Sr. Sr. Ivan Arcas Blanch, conseller d’aquesta entitat. 

 
SETZÈ.- Nomenar com a representant del Consell Comarcal del Baix Llobregat en el 

Consell de la Ciutat de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat la Sra. Lourdes Borrell Moreno, Vice-
Presidenta Primera d’aquesta entitat, i com a representant substitut el Sr. Miguel Comino Haro, 
Conseller d’aquesta entitat. 
 

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

DIVUITÈ.- Comunicar el present acord en la part que els afecta als esmentats 
representants, així com a les entitats interessades, perquè en tinguin coneixement i als efectes.” 
 
 
 
 
 
 



 
11 

 
b) Aprovar la subscripció del Protocol Addicional de concreció per al 2011 del Contracte-

Programa per a la coordinació, cooperació i col.laboració subscrit amb el Departament 
de Benestar Social i Família en matèria de serveis socials i altres programes relatius al 
benestar social. 

 
“Vist que el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya 

va obrir un període de sol·licitud de finançament per la presentació dels projectes que formaran part 
del Protocol Addicional per a l’any 2011 al Contracte Programa per a la coordinació, cooperació i 
col·laboració entre el Departament i el Consell Comarcal del Baix Llobregat, en matèria de Serveis 
Socials i altres programes relatius al Benestar Social, subscrit l’any 2008. 

 
Vist que per Decret de la Presidència núm. 19/2011, de 3 de febrer, es va aprovar la 

sol·licitud de finançament al Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya 
de les actuacions d’aquesta entitat per a l’any 2011 dins del contracte programa 2008-2011 entre el 
Consell Comarcal del Baix Llobregat i el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de 
Catalunya. 

 
Vista la proposta de Protocol Addicional per a l’any 2011 al contracte programa per a 

la coordinació, cooperació i col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social 
subscrit l’any 2008. 

 
Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals en data 6 d’octubre de 

2011 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 del Protocol Addicional per a l’any 2011 al contracte 
programa per a la coordinació, cooperació i col·laboració subscrit amb el Departament d’Acció Social i 
Ciutadania en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social subscrit l’any 
2008, de conformitat amb la minuta de Protocol addicional que s’adjunta al present acord i s’aprova 
simultàniament, on es detallen les condicions per al desenvolupament de les activitats en matèria de 
serveis socials i l’aportació del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de 
Catalunya i que a continuació s’especifiquen: 
 
 Fitxa 1. Serveis Socials Bàsics 
 

Aportació del DBSF. Aquests serveis inclouen: 
 

o Personal: 947.670,37 euros 
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 Professionals Coordinador/a Desplaçaments 
 TS ES COST COST COST 

TOTAL 

2011 24 16 901.348,80 € 27.739,80 € 18.581,77 € 947.670,37 € 

   
o Serveis d’Ajuda a domicili:  569.128,08 € 

 Mòdul SAD 2011: com a màxim 16,25 €/h 
 Finançament del 66 %: 10,72 €/h 
 SAD Social: 315.610,53  euros 
 SAD Dependència: 253.517,55 euros (exclusivament en compliment de la LADAP 

i vinculat al PIA). 
 

 Hores COST 

 SAD Social 29.441 315.610,53 € 

SAD Dependència (*)  23.638 253.517,55 € 

TOTALS 2009 53.079 569.128,08 € 

(*) Hores estimades, condicionades a les hores prescrites en el PIA 
 
o 2 referents comunitaris: 84.060 euros. 
o Projecte específic. Equip de tècnics dels serveis socials bàsics: 107.293,53 euros 
o Mesures anticrisi. Aportacions econòmiques d’urgència social: 83.220 euros. 

 
Aportació ens locals:  
Finançament de la infraestructura dels locals, del material, del manteniment del sistema 
d’informació, del suport administratiu i de les prestacions econòmiques d’urgència social. 
 
El finançament dels ens locals comarcals en concepte de professionals, desplaçaments i dels 
Serveis d’Atenció Domiciliària, podrà ser de fins al 34 % del cost de referència, sempre que l’ens 
supramunicipal ho justifiqui. 

 
 Fitxa 7. Accions d’acollida i integració de persones estrangeres.  Segons la proposta que la 

Direcció General per a la Immigració ens ha realitzat finalment, les accions aprovades són les que 
es relacionen a continuació amb el detall del pressupost total que s’haurà de justificar i l’import de 
subvenció o finançament que aporta el DBSF: 

 
  Pressupost total Finançament 
Servei de primera acollida a l'àmbit local de Catalunya 35.153,00 € 14.895,33 € 
1.2. Cursos extraordinaris d'iniciació al català. Santa Coloma de Cervelló 3.184,00 € 1.592,00 € 
1.2. Cursos extraordinaris d'iniciació al català. Torrelles de Llobregat 3.184,00 € 1.592,00 € 
1.2. Cursos extraordinaris d'iniciació al català. El Papiol 5.588,00 € 1.955,80 € 
1.2. Cursos extraordinaris d'iniciació al català. Pallejà 5.588,00 € 1.887,63 € 
1.2. Cursos extraordinaris d'iniciació al català. Vallirana 8.194,00 € 2.867,90 € 
1.4. Taller d'acollida. Sant Esteve Sesrovires 4.000,00 € 2.000,00 € 
1.4. Programa integral d'acollida i integració de la població nouvinguda 5.415,00 € 3.000,00 € 
                            al municipi de Collbató   
Contractació de professionals de gestió de la diversitat 17.574,57 € 17.574,57 € 
2.1. Tècnic de polítiques migratòries 17.574,57 € 17.574,57 € 
Promoció de la igualtat d'oportunitats 23.218,89 € 8.471,83 € 
3.2. Alfabetització i acollida municipal. El Papiol 6.539,30 € 2.500,00 € 
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3.2. Taller de reforç escolar per a nouvinguts. Castellví de Rosanes 1.500,00 € 1.500,00 € 
3.2. Taller de formació per a la promoció de la capacitació laboral  1.000,00 € 1.000,00 € 
 acadèmica, lingüística de les persones immigrades. Castellví de Begues  
3.2. Cursos d'iniciació al català. 971,83 € 971,83 € 
3.4. Reforç als serveis d'atenció a la nova ciutadania.  La Palma 13.207,76 € 2.500,00 € 
Promoció de l'acomodació de la diversitat 21.750,00 € 6.500,00 € 
4.2. Taller Pont per a la integració sociocultural de la dona immigrada.  9.150,00 € 2.500,00 € 
                            Vallirana   
4.5. Espai Obert. Sant Esteve Sesrovires 11.100,00 € 2.500,00 € 
4.7. Parelles Lingüístiques. Torrelles de Llobregat 1.500,00 € 1.500,00 € 
TOTAL PROGRAMA 97.696,46 € 47.441,73 € 

 
El Consell Comarcal i els ajuntaments participaran en el cofinançament amb costos directes i/o 
indirectes, bé per recursos propis o per recursos aportats per altres ens i/o institucions per poder 
executar els programes i accions en el marc d’aquest contracte programa. 

 
Es comprometen a tenir professionals preparats per gestionar els programes que desenvolupin. 
 

 Fitxa 9. Servei de Transport Adaptat. Aportació econòmica del DBSF 388.467,86 euros. Mitjans 
humans i materials necessaris per a l’inici de l’estudi. 

 
Ens locals. Prestació del servei garantint el compliment de la normativa del personal i els mitjans 
de transport. 
 

 Fitxa 19. Equips d’Atenció a la Infància i Adolescència – EAIA 2011.   El DBSF mitjançant la 
DGAIA aportarà al Consell Comarcal del Baix Llobregat la quantitat màxima de 1.496.751,00 euros 
en concepte de finançament  de l’EAIA. 
 
Aquest import s’ha calculat sobre la base dels criteris del nou model de finançament incorporat en 
el document de bases dels serveis especialitzats d’atenció a la infància i l’adolescència. El model 
integra els següents mòduls: retribucions (que inclou antiguitat i substitucions), territori, gestió i 
despeses generals (coordinació, suport administratiu,...) i número de casos. 
 
El bloc base per professional s’ha fixat segons les retribucions del personal funcionari de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya resultants de l’aplicació de les mesures del Decret 
Llei 3/2010, de 29 de maig, de mesures urgents de contenció de la despesa i en matèria fiscal per 
a la reducció del dèficit públic per al 2010, i en exercicis futurs, s’actualitzarà en els mateixos 
termes que pels funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 
 
Els mòduls de professionals són els següents: 

 Tècnic superior (psicòleg i pedagog): 40.487 € 
 Tècnic mig (treballador social i educador social): 36.346 € 

 
Ens local. L’EAIA està integrat pels següents professionals tècnics: 10 psicòlegs/gues, 6 
pedagogs/gues, 6 treballadors/es socials i 6 educadors/es socials. 
 
La contractació del personal anirà a càrrec de l’ens local si bé la DGAIA també participarà en la 
seva selecció. 
 
L’ens local col·laborarà aportant la infraestructura necessària adequada tant en condicions 
materials com de seguretat personal dels professionals. 
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 Fitxa 22. Accions formatives per a professionals dels serveis socials 2011. El DBSF col·laborarà 

amb la quantitat de 12.000 euros per a les activitats formatives expressades en l’apartat 3 de la 
fitxa núm. 22 del Contracte Programa. 

 
  SEGON.- Facultar a la Presidència d’aquesta entitat, per a la signatura dels 
documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 
  TERCER.- Comunicar el present acord al Departament de Benestar Social i Família de 
la Generalitat de Catalunya, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 
  QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se celebri, 
en virtut de l’acord de Ple de delegació de competències a la Junta de Govern de data 22 de juliol de 
2011.”  
 

c) Aprovar la subscripció d’un conveni amb el Departament de Benestar Social i Família de 
la Generalitat, de col.laboració en matèria de polítiques de joventut. 

 
“Vist que el Departament de Joventut fins l’any 2008 prestava els seus serveis des de 

l’Oficina Comarcal d’Informació i Serveis a la Joventut, que tenia com a principal objectiu proporcionar 
als i les joves de la comarca tota aquella informació i serveis que els hi poguessin ajudar en la seva 
presa de decisions i en la definició del seu trajecte personal, i, també donava suport i potenciava la 
tasca que els diferents ajuntaments de la comarca feien per dotar-se d’Oficines d’informació juvenil. 
 

Atès que actualment, donada l’evolució que han realitzat els diferents ajuntaments de 
la comarca, on gairebé la totalitat disposa de serveis adreçats a la joventut  implementen polítiques 
públiques adreçades a aquest col·lectiu, el Departament de Joventut del Consell Comarcal va 
transformar la seva oficina en un nou Servei Comarcal de Joventut, que té com a principals destinataris 
de les seves activitats i serveis els ajuntaments de la comarca. 
 

Atès que en aquest context de canvi, el Departament de Joventut va elaborar el nou 
Pla comarcal de Joventut 2009-2012 on s’estructura aquest nou Servei Comarcal de Joventut al voltant 
de tres eixos bàsics d’actuació: Polítiques d’Informació i Planificació, Polítiques d’Emancipació i 
Serveis de suport als municipis.  
 

Vist que el Servei Comarcal de Joventut del Baix Llobregat ha dissenyat el nou Pla 
d’actuació per a l’any 2011, que es va presentar i va ser aprovat per la Taula comarcal de joventut amb 
representació dels regidors i regidores de joventut dels ajuntaments, celebrada el passat 4 d’abril de 
2011, i que té un cost total de 89.807,08€. 
 

Atès que en data 4 d’abril de 2011 va arribar una carta del Director General de 
Joventut on es comunicava al Consell Comarcal que s’obria el període de sol·licitud de subvenció per a 
les activitats que realitzen els Serveis Comarcals de Joventut, i que la sol·licitud de subvenció 
presentada a la Direcció General de Joventut del Departament de Benestar Social i Família de la 
Generalitat de Catalunya va ser per un import total de 89.807,08€, per cobrir les despeses del Pla 
d’actuació. 
 

Atès que en data 17 d’octubre de 2011, mitjançant correu electrònic, la Direcció 
General de Joventut ha comunicat a aquesta entitat que la subvenció concedida per al Pla comarcal de 
joventut de l’any 2011 és de 44.376,00€, l’aportació econòmica per a les actuacions previstes dins de 
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les activitats d’educació en el lleure és de 3.067,00€ i per a les actuacions previstes a la delegació de 
les potestats d’execució en matèria d’instal·lacions juvenils és de 764,00€; sent la subvenció total 
atorgada per a l’any 2011 de 48.207,00€. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic en data 
17 d’octubre de 2011, que s’adjunta a l’expedient, proposant la subscripció d’un conveni de 
col·laboració amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de 
Benestar Social i Família, en matèria de polítiques de joventut. 

 
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 el Departament 
de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, en matèria de polítiques de joventut per 
l’any 2011, de conformitat amb la minuta de conveni que s’adjunta a l’expedient i s’aprova 
simultàniament. 
 

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

 
TERCER.- Nomenar com a responsable polític en matèria de joventut del Consell 

Comarcal del Baix Llobregat al senyor Miguel Comino Haro, Conseller de Política territorial i joventut. 
 
  QUART.- Comunicar el present acord a la Secretaria de Joventut del Departament de 
Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, perquè en tingui coneixement i als efectes. 
 
  CINQUÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri de conformitat amb l’acord de Ple de delegació de competències en la Junta de Govern de data 
22 de juliol de 2011.” 
 

d) Aprovar la subscripció d’un conveni amb la Federació de Dones per la Igualtat del Baix 
Llobregat, de col.laboració en l’impuls de l’associacionisme femení i en l’el.laboració del 
II Pla Transversal de polítiques de dones al Baix Llobregat. 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern de 18 de desembre de 2006 es va aprovar 

la subscripció d’un conveni amb la Diputació de Barcelona, Àrea d’Igualtat i Ciutadania, de suport a la 
creació i funcionament del Consell de Dones del Baix Llobregat. 
 
  Vist que per acord de Ple, en sessió celebrada el 18 de desembre de 2006, es va 
aprovar la creació del Consell de Dones del Baix Llobregat i el seu reglament de funcionament, i que 
es va constituir en data 7 de març de 2007. 
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  Vist que la Diputació de Barcelona, mitjançant un conveni de col·laboració subscrit 
amb aquesta entitat, atorgà una subvenció per donar suport a l’elaboració del II Pla Transversal i al 
foment de les polítiques de participació i associacionisme femení. 
 

Vist que la Federació de Dones per la Igualtat del Baix Llobregat es compromet a 
realitzar activitats per tal de fomentar les polítiques de participació i associacionisme femení, i a aportar 
propostes per a l’elaboració del II Pla de Polítiques de Dones del Baix Llobregat. 

 
  Vist que és d’interès pel Consell Comarcal del Baix Llobregat i la Federació de Dones 
per la Igualtat del Baix Llobregat establir una relació de col·laboració per donar suport al 
desenvolupament de les actuacions relacionades amb l’impuls de l’associacionisme a la comarca del 
Baix Llobregat, i vinculades al II Pla Transversal de polítiques de dones del Baix Llobregat, que 
s’articularà mitjançant la subscripció d’un conveni de col·laboració entre aquestes entitats, la minuta 
del qual s’incorpora a l’expedient. 
 
  Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials en data 3 d’octubre de 2011, 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 la Federació de 
Dones per la Igualtat del Baix Llobregat, per donar suport al desenvolupament de les actuacions 
relacionades amb l’impuls de l’associacionisme a la comarca del Baix Llobregat, i vinculades al II Pla 
Transversal de polítiques de dones del Baix Llobregat, i que preveu que el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat aportarà vint-i-cinc mil euros (25.000€) a la Federació  de Dones per la Igualtat del Baix 
Llobregat pel al desenvolupament de l’objecte del conveni, de conformitat amb la minuta de conveni 
que s’adjunta al present acord i s’aprova simultàniament. 
 
  SEGON.- La despesa per import de vint-i-cinc mil euros (25.000€) anirà a càrrec de la 
partida pressupostària 231.48906 del pressupost previst per enguany. 
 

TERCER.- Facultar a la Presidència d’aquesta entitat, per a la signatura dels 
documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 
  QUART.- Comunicar el present acord a la Federació de Dones per la Igualtat del Baix 
Llobregat, perquè en tingui coneixement i als efectes. 
 
  CINQUÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri.” 
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e) Aprovar la subscripció de sengles convenis amb diverses empreses, de col.laboració en 
el desenvolupament del programa Suma’t. 

 
“Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat desenvolupa, mitjançant l’Àrea de 

Desenvolupament Estratègic, el programa “SUMA’T”, Programa d’Experiència Professional per a 
l’ocupació juvenil a Catalunya, d’acord amb l’Ordre TRE/500/2010, de 12 de novembre. 

 
Vist que el programa Suma't és un programa innovador que té com a objectiu principal 

millorar la qualificació professional de les persones joves desocupades i facilitar la seva inserció laboral 
a les empreses, i que per tal d’assolir aquest objectiu s’han de desenvolupar tres tipologies 
d'actuacions ocupacionals: 
 

 Tutorització i acompanyament a la inserció 
 Formació professionalitzadora i assoliment de competències clau i formació per a l’obtenció del 

títol de graduat en ESO. 
 Experiència professional en empreses mitjançant la formalització d’un contracte per a la 

formació. 
 

Vist que la formació del programa Suma’t, que és obligatòria per a totes les persones 
joves que participin, està formada per un mínim de 100 hores de formació en competències clau, per 
un mínim de 288 hores de formació professionalitzadora i l’obligatorietat de matricular-se a l’Institut 
Català Obert per treure el títol de l’ESO.  

 
Atès que les empreses que vulguin participar en el programa han de signar un conveni 

de col·laboració amb l’entitat local que gestioni el programa Suma't, previ a la contractació, que ha de 
servir com aval davant del Servei d'Ocupació de Catalunya, per tal d’acreditar la seva col·laboració i 
participació en el programa Suma't. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 141/2011, de 15 de juliol, es va aprovar la 
subscripció de sengles convenis de col·laboració amb l’empresa Hortícola de Pedralbes, S.C.P. i amb 
el Sr. Diego Osorio Medina (Eurotir) per a l’adquisició d’experiència professional dels/de les joves 
participants en el Programa d'Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya (Programa 
Suma't); i que, un cop signats els referits convenis, tant l’empresa Hortícola de Pedralbes, S.C.P. com 
el Sr. Diego Osorio Medina (Eurotir) van manifestar que no podien assumir la contractació d’un jove tal 
i com havien previst amb anterioritat a la signatura dels convenis, atès que després de l’estiu l’activitat 
de l’empresa s’ha reduït considerablement en el cas de la primera i que les necessitats de producció 
de l’empresa s’han reduït considerablement en el cas de la segona; segons consta a l’expedient. 
 

Atès que a la comarca del Baix Llobregat hi ha 21 municipis de menys de 30.000 
habitants i que els seus ajuntaments no poden sol·licitar directament la subvenció per participar en el 
referit programa, es va procedir a dissenyar un programa conjunt entre el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat i aquells ajuntaments que van manifestar la necessitat de fer una sol·licitud conjunta per 
poder oferir aquest recurs a joves de la comarca amb el perfil requerit. 
 

Atès que la sol·licitud de la subvenció per al Programa Suma't per part del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat va ser motivada per les necessitats manifestades per 14 ajuntaments de 
municipis de menys de 30.000 habitants. 

Vist que per acord de la Junta de Govern de data 7 de març de 2011 es va 
aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Cervelló, regulador 
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del desplegament i implementació del Programa d'Experiència Professional per a l’ocupació 
juvenil a Catalunya (Programa Suma't); i que, un cop iniciat l’esmentat programa, l’Ajuntament 
de Cervelló va manifestar la seva impossibilitat de poder col·laborar amb aquest programa, 
atès que no podia aportar les instal·lacions necessàries per poder realitzar el curs previst al 
seu municipi, així com seleccionar a cinc joves beneficiaris del programa; segons consta a 
l’expedient. 

 
Vist els informes emesos pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 

en data 17 i 18 de d’octubre de 2011, que s’adjunten a l’expedient. 
 
Vist que per acord de Ple celebrat en data 22 de juliol de 2011, s’ha procedit, entre 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció de sengles convenis de col·laboració amb les 
empreses Societat Esportiva l’Espiral, S.A., Jardineria Font, S.L., El Palau Vell Restaurant, S.L. i 
Alexandre Cosmètics, S.L., per a l’adquisició d’experiència professional dels/de les joves participants 
en el Programa d'Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya (Programa Suma't), de 
conformitat amb la minuta de convenis que s’adjunten a l’expedient i s’aproven 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.- Deixar sense efecte els convenis de col·laboració subscrits amb l’empresa 

Hortícola de Pedralbes, S.C.P. i amb el Sr. Diego Osorio Medina (Eurotir), per a l’adquisició 
d’experiència professional dels/de les joves participants en el Programa d'Experiència Professional per 
a l’ocupació juvenil a Catalunya (Programa Suma't). 

 
QUART.- Deixar sense efecte el conveni de col·laboració subscrit amb l’Ajuntament de 

Cervelló, regulador del desplegament i implementació del Programa d'Experiència Professional per a 
l’ocupació juvenil a Catalunya (Programa Suma't). 
 
  CINQUÈ.- Comunicar el present acord en la part que correspongui a les esmentades 
empreses, a l’Ajuntament de Cervelló, així com al Servei d’Ocupació de Catalunya, perquè en tinguin 
coneixement i als efectes. 
 
  SISÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se celebri de 
conformitat amb l’acord de Ple de delegació de competències en la Junta de Govern de data 22 de 
juliol de 2011.” 
 

f) Aprovar la modificació del conveni subscrit amb la Fundació Caviga, regulador de 
l’assumpció de les despeses generades en concepte d’Impost de béns immobles i  
Recàrrec metropolità del transport de la finca de Viladecans on està ubicat el Centre 
Ocupacional per a persones amb disminució, durant el període 2006-2011. 



 
19 

 
“Vist que en data 4 de març de 2003 es va constituir la Fundació Privada Caviga, de la 

qual l’Ajuntament de Castelldefels, l’Ajuntament de Viladecans, l’Ajuntament de Gavà i aquest Consell 
Comarcal en són patrons fundadors, i amb la finalitat de promocionar i fomentar la integració laboral i 
social de les persones adultes amb disminucions psíquiques, així com la gestió i el funcionament i 
serveis del Centre Ocupacional per a persones amb disminució psíquica del Baix Llobregat. 

 
Vist que mitjançant el conveni de col·laboració per al finançament de la construcció 

d’aquest Centre Ocupacional, signat el 6 de febrer de 2004 pels Ajuntaments de Castelldefels, 
Viladecans i Gavà, el Consell Comarcal del Baix Llobregat i la Fundació  Caviga, es va acordar que, un 
cop finalitzades les obres, la gestió del Centre Ocupacional l’assumiria la Fundació Caviga i la seva 
regulació seria objecte d’un conveni específic.    
 

Vist que mitjançant el conveni de col·laboració regulador de la cessió d’ús de 
l’edificació on s’ubica el centre ocupacional per a persones amb disminució del Baix Llobregat, signat 
el dia 19 d’octubre de 2004 pel Consell Comarcal del Baix Llobregat i la Fundació Caviga, es va 
acordar que la Fundació Caviga assumiria tant la tramitació com els costos tant ordinaris com 
extraordinaris que es podessin generar per la gestió i el funcionament habituals del Centre 
Ocupacional i del seu entorn, així com les despeses generades per tasques de coordinació, 
desenvolupament i/o execució dels projectes, obres o serveis que s’executin en l’exercici de les 
tasques del Centre Ocupacional.  

 
Atès que de conformitat amb el que s’estableix als articles 60 i 61.1 del Text Refós de 

la Llei d’Hisendes Locals, l’Ajuntament de Viladecans i l’Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona van procedir a la liquidació de l’Impost de Béns Immobles i del Recàrrec Metropolità del 
Transport, amb càrrec del Consell Comarcal del Baix Llobregat,  com a titular del dret d’aprofitament 
del solar i titular de l’edificació que va ser cedida a la Fundació Caviga, fent arribar una única liquidació 
per al període 2006-2010. 

Vist que per acord de la Junta de Govern de data 4 d’abril de 2011 es va 
aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb la Fundació Caviga, en relació a les 
despeses generades en concepte d’Impost de Béns Immobles i del Tribut Metropolità de la 
Mobilitat de la finca on està ubicat el Centre Ocupacional per a persones amb disminució 
psíquica al Baix Llobregat durant el període 2006 – 2011, en previsió de l’assumpció del cost 
impositiu addicional per l’exercici 2011.. 
 

Atès que en data 26 de juliol de 2011 la Fundació Caviga, amb registre d’entrada núm. 
168, va rebre la comunicació de la Resolució de la Tinència d’Economia de l’Àrea d’Alcaldia de 
l’Ajuntament de Viladecans de 29 de juny de 2011, acceptant la sol.licitud d’exempció i on estableix 
que “s’estima l’exempció de la quota de l’IBI per l’exercici 2011, a la Fundació Caviga, de la finca 
C/Andorra, 70, d’acord amb les condicions previstes a l’article 4.A) EXEMPCIONS, de l’ordenança 
fiscal núm. 1.01 reguladora de l’impost sobre béns immobles vigent.” 

 
Vist l’informe emès per la Tècnica del Departament de Secretaria i Serveis Jurídics en 

data 3 d’octubre de 2011, que s’adjunta a l’expedient, proposant la modificació de l’esmentat conveni.  
 
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 modificació del conveni de col·laboració subscrit amb la 
Fundació Caviga, en relació a les despeses generades en concepte d’Impost de Béns Immobles i del 
Tribut Metropolità de la Mobilitat de la finca on està ubicat el Centre Ocupacional per a persones amb 
disminució psíquica al Baix Llobregat durant el període 2006 – 2011, i que ascendeixen a un total de 
24.301,09€; d’acord amb la minuta de modificació de conveni que s’adjunta a l’expedient i s’aprova 
simultàniament al present acord. 
 
  SEGON.- 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. 
 
  TERCER.- Comunicar el present acord a la Fundació Privada Caviga, perquè en tingui 
coneixement i als efectes. 
 
  QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se celebri 
per a la seva ratificació.” 
 

g) Aprovar la modificació del conveni subscrit amb l’Ajuntament del Prat de Llobregat i el 
Centre d’Estudis Comarcals, de col.laboració en les VI Jornades de Patrimoni. 

 
“Vist que aquesta entitat va organitzar durant l’any 1998 la “I Jornada d’Estudi del 

Patrimoni del Baix Llobregat”, amb la finalitat de dur a terme una anàlisi sobre l’estat i la gestió del 
patrimoni comarcal. 
 

Vist que d’aquesta jornada va sorgir la voluntat de donar continuïtat al projecte i en 
aquest sentit s’han organitzat anualment les esmentades Jornades. 
 

Atès que el Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat assumeix la Secretaria 
Tècnica de les mateixes, actuant com a dipositari dels recursos econòmics necessaris per fer viable 
l’organització de les Jornades i la publicació digital que se’n derivi.  
 

Vist que per a l’organització d’aquestes VI Jornades, es proposa com a institucions 
organitzadores i col·laboradores l’Ajuntament del Prat de Llobregat, el Centre d’Estudis Comarcals del 
Baix Llobregat, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació 
de Barcelona i la Direcció de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya. 
 

Vist que l’Ajuntament del Prat de Llobregat assumirà la despesa en material d’oficina i 
de difusió, en infraestructura i despeses protocol·làries en concepte de contribució a l’organització i 
celebració de les VI Jornades del Patrimoni en el seu municipi.  

 
Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat aportarà recursos econòmics  per 

import de 3.000,00€ (tres mil euros), i assessorament i suport tècnic; així com es compromet a 
sol·licitar subvencions a la Diputació de Barcelona i a la Generalitat, que restaran subjectes a la seva 
aprovació. 
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Vist que per acord de la Junta de Govern de data 20 de desembre de 2010 es va 
aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració entre el Centre d’Estudis Comarcals del Baix 
Llobregat, l’Ajuntament del Prat de Llobregat i el Consell Comarcal del Baix Llobregat en l’organització 
de les “VI Jornades del Patrimoni del Baix Llobregat”. 

 
Atès que la Diputació de Barcelona ha aprovat una subvenció per contribuir al 

desenvolupament de les “VI Jornades del Patrimoni del Baix Llobregat”. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials en data 17 d’octubre de 2011, que s’adjunta a l’expedient, proposant la modificació de 
l’esmentat conveni. 
 

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

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

següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la modificació del conveni de col·laboració entre el Centre d’Estudis 
Comarcals del Baix Llobregat, l’Ajuntament del Prat de Llobregat i el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat en l’organització de les “VI Jornades del Patrimoni del Baix Llobregat”, en el sentit 
d’incrementar l’aportació econòmica al Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat en 2.000,00€ 
(dos mil euros)  especificada en el Compromís Setè; d’acord amb la minuta de conveni que s’adjunta 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 al Centre d’Estudis Comarcals del Baix 
Llobregat i a l’Ajuntament del Prat de Llobregat, 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.” 
 

h) Aprovar una modificació en el contracte de transport escolar pel curs 2011-2012 
subscrit amb l’empresa Transports Sanitaris Agerid SA. 

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

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

Atès el que s’estableix en els Plecs de clàusules Administratives Particulars reguladors 
de les licitacions de referència, a l’inici de cada curs escolar el Consell Comarcal del Baix Llobregat 
actualitzarà la relació de serveis a realitzar, amb les rutes, parades i horaris corresponents que estaran 
en funció del nombre d’alumnes matriculats a cada centre i dels corresponents horaris lectius que 
aprovi el Departament d’Ensenyament.  
 
  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 Transports Sanitaris AGERID, S.A., d’acord amb 
l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques Socials de 17 d’octubre 
de 2011, que s’incorpora a l’expedient. 
 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la modificació del contracte subscrit amb l’empresa Transports 
Sanitaris AGERID, S.A. 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 2011-2012, en el sentit de 
desdoblar la ruta OAD403 en dos itineraris, el que suposa la contractació d’un nou vehicle molt més 
específic i que representa un increment de 158,33€ diaris en la partida de transport obligatori, sent 
vigent des del dia 24 d’octubre de 2011, sent la totalitat del curs escolar de 23.907,83€; quedant les 
condicions de la manera següent: 
 
OAD403. ESCOLA BALMES I, ESCOLA BALMES II (Sant Boi de Llobregat). 
 
ITINERARI A (matí): Collbató. Ebre, 6  - Sant Esteve Sesrovires. Pedraforca, 9 – Vallserrat, 1 F – Sant Boi de Llobregat. Escola Balmes I i 
II. HORARI D'ARRIBADA ALS CENTRES:  Balmes I – 9,15H  / Balmes II –9,30H  
 
ITINERARI A (tarda) : Sant Boi de Llobregat. Balmes I – Balmes II – Collbató. Ebre, 6 – Sant Esteve Sesrovires. Pedraforca, 9 – 
Vallserrat, 1 F. HORARI DE SORTIDA DELS CENTRES: Balmes I – 16,15H /    Balmes II – 16,30H 
 
KM EN UN SENTIT: 49 
N. ALUMNES TRANSPORTATS: 1 + 2 = 3 (dels quals 2 van en cadira de rodes) 
ACOMPANYANT/S: 1 
VEHICLE ADAPTAT: 1 per a 4 cadires de rodes 
 
EMPRESA ADJUDICATÀRIA: TRANSPORTS SANITARIS AGERID, SA 
PREU/DIA TRANSPORT:   168,22 € 
PREU/DIA ACOMPANYANT/S:    35,68 € 
IVA:    EXEMPT    
TOTAL SERVEI:   203,90 €   
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ITINERARI  B (matí): Esparreguera. Beat Domenech i Castellet, 13 3er. 3ª.  – Passeig Jordi Rius i Bou, 4 1er. 1a. - Sant Boi de Llobregat. 
Escola Balmes  II .HORARI D'ARRIBADA AL CENTRE:  Balmes II – 9,30H 
 
ITINERARI B (tarda): Sant Boi de Llobregat. Balmes II – Esparreguera. Beat Domenech i Castellet, 13 3er – Passeig Jordi Riu i Bou, 4 1er. 
1a. HORARI DE SORTIDA DEL CENTRE: Balmes II – 16,30H 
 
KM EN UN SENTIT: 36 
N. ALUMNES TRANSPORTATS: 2 (dels quals 2 van en cadira de rodes) 
ACOMPANYANT/S: 1 
VEHICLE ADAPTAT: 1 per a 4 cadires de rodes 
 
EMPRESA ADJUDICATÀRIA: TRANSPORTS SANITARIS AGERID, SA 
PREU/DIA TRANSPORT:   122,65 € 
PREU/DIA ACOMPANYANT/S:                     35,68 € 
IVA:    EXEMPT    
TOTAL SERVEI:   158,33 €  
 
Aquesta modificació és vigent des del dia 23 d’octubre de 2011. 
 
  SEGON.- La present despesa anirà a càrrec de la partida pressupostària 324.22300 
del pressupost previst per enguany. 
 
L’existència de crèdits quedarà condicionada a l’actualització econòmica mitjançant la corresponent 
addenda que cada curs signa aquest Consell Comarcal amb el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
  TERCER.- Facultar a la Presidència d’aquesta entitat per a la signatura de quants 
documents siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 

QUART.- Comunicar el present acord als Serveis Territorials, als centres afectats, així 
com a l’empresa Transports Sanitaris AGERID, S.A., pel seu coneixement i efectes. 
 
  CINQUÈ.-  Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri de conformitat amb l’acord de Ple de delegació de competències en la Junta de Govern de data 
22 de juliol de 2011.” 

 
Sessió del 7 de novembre  

 
i) Aprovar la subscripció de sengles convenis amb els Ajuntaments d’Abrera i Corbera de 

Llobregat, de col.laboració en el desenvolupament d’una prova pilot per a la posada en 
marxa del Servei Comarcal d’Informació i Assessorament per a Dones (SIAD). 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern en sessió celebrada el dia 19 de setembre 

de 2011 es va aprovar la subscripció del Contracte-Programa 2011 per a la coordinació, cooperació i 
col·laboració amb l’Institut Català de les Dones, per tal d’establir els eixos estratègics i els objectius 
generals, les actuacions, els mecanismes d’avaluació i el sistema de finançament que permetin obtenir 
una millor eficiència i eficàcia en la gestió dels Serveis d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD). 

 
Vist el que disposa l’article 54 de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a 

eradicar la violència masclista, el SIAD és un dels recursos que formen part de la Xarxa d’Atenció i 
Recuperació Integral per a les dones en situacions de violència masclista. 
 

Atès que la referida llei estableix en el seu article 56.1 que els serveis d’informació i 
atenció a les dones són serveis d’informació, assessorament, primera atenció i acompanyament, si 
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escau, en relació a l’exercici dels drets de les dones en tots els àmbits relacionats amb llur vida laboral, 
social, personal i familiar; i que especialment es destinen a les dones que pateixen situació de 
violència masclista, d’acord amb el que disposa l’article 15.3 de l’esmentada llei. 
 

Atès que les atencions i informació a dones de la comarca dels municipis de menys de 
20.000 habitant es mecanitzaran en una base de dades, considerada com a nivell 4, a la que 
s’aplicaran les mesures de seguretat de nivell alt que s’estableixen en el Títol VIII  del Reial Decret 
1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 
Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal. 
 

Atès la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal (LOPD), que té com objecte principal garantir i protegir, pel que respecta al tractament de les 
dades personals, els drets fonamentals de les persones físiques, i especialment el seu honor i intimitat, 
personal i familiar.  
 

En compliment del que disposa la LOPD en el seu article 20, el Reial Decret 
1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de l’esmentada 
llei en el seu article 52 i següents, així com en el seu article 130 i següents, la Llei 32/2010, d’1 
d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i la resta de normativa complementària; la 
creació dels fitxers de les Administracions Públiques, s’haurà de realitzar mitjançant disposició general 
publicada al Butlletí Oficial de la Província. 
 

Vist que a l’apartat 2 de l’article 20 de la LOPD i a l’article 54 del Reial Decret 
1720/2007 es detalla la informació que haurà de contenir la disposició de creació dels fitxers, en ordre 
a facilitar als ciutadans l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves 
dades personals que la mateixa llei preveu. 
 

Atès que, un cop publicada la disposició general de creació del fitxer la LOPD i el seu 
Reglament de desenvolupament estableixen l’obligatorietat de la seva inscripció en el Registre General 
de Protecció de Dades.  
 

Atès l’article 11 de la Llei 32/2010, d’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció 
de Dades, que estableix que són objecte d’inscripció en el Registre de Protecció de Dades de 
Catalunya els fitxers de dades personals, de titularitat pública o privada, inclosos dins de l’àmbit 
d’actuació de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades; que, segons l’article 3 de la referida Llei, 
inclou els ens locals. 

 
Atès que la Federació de Dones per la Igualtat del Baix Llobregat desenvolupa des de 

fa temps les actuacions del servei jurídic i del servei psicològic per a dones a la comarca del Baix 
Llobregat, i que es considera adient que pugui aportar tant les professionals per a desenvolupar els 
serveis com propostes metodològiques en la definició del model comarcal, segons consta a 
l’expedient. 
 

Atès que des del dia 7 de novembre de 2011 fins el dia 30 d’abril de 2012 es durà a 
terme l’experiència pilot a la comarca i es prestarà el servei jurídic i psicològic en tres punts d’actuació: 
Abrera, Corbera de Llobregat i Sant Feliu de Llobregat (Consell Comarcal).  
 

Vist els informes emesos per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i 
Polítiques Socials en data 28 d’octubre i 2 de novembre de 2011, que s’adjunten a l’expedient. 
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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 creació del fitxer automatitzat de dades de caràcter personal del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat “Servei d’Informació i atenció a dones del Baix Llobregat (SIAD- 
Baix Llobregat)”, amb les característiques que es detallen a continuació: 

 
RESPONSABLE DEL FITXER 

- Nom de l’òrgan responsable: Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
- Denominació de l’ens: CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT. 
- Dependència: Presidència. 
- Administració a la que pertany: Administració Local. 
- CIF: P5800011H. 
- Domicili: Crta. Nacional 340. Parc de Torreblanca. 08980. Sant Feliu de Llobregat. 
- Província: Barcelona. 
- País: Espanya. 
- Telèfon: 936852400. 
- Fax: 936851868. 
- E- mail: informàtica@elbaixllobregat.cat 

 
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER 

- Nom: Servei d’Informació i atenció a dones del Baix Llobregat (SIAD- Baix Llobregat). 
- Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió de les usuàries del servei d’informació i 

atenció a dones Baix Llobregat, que faran ús del servei psicològic i jurídic. 
- Finalitats: Gestió dels expedients d’atenció i concertació de visites. 
 

ORIGEN I PROCEDENCIA DE LES DADES 
- Origen de les dades: La pròpia interessada o el seu representant legal. 
- Col·lectius o categories d’interessats: Dones sol·licitants. 
- Procediment de recollida de dades: Formularis, i documents requerits. 

 
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER 

- Dades de caràcter identificatiu: NIF/CIF, nom i cognoms, data de naixement, adreça, telèfon, 
correu electrònic, dades personal sobre els serveis derivats de l’atenció jurídica i psicològica, 
dades de violència de gènere, situació familiar, estat  civil, dades familiars. 

- Altres tipus de dades: Característiques personals, situacions personals i circumstàncies socials 
i econòmiques, financeres, situacions legals en quan a separacions matrimonials, custòdia de 
fills i filles. 

- Sistema de tractament: Mixt. 
 
MESURES DE SEGURETAT 

- Nivell de seguretat adoptat: Alt. 
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CESSIO I COMUNICACIÓ DE DADES 
- Altres destinataris de cessions: Les previstes per la Llei. 

 
TRASNFERENCIES INTERNACIONAL DE DADES 

- No es produeixen transferències internacional de dades. 
 
DRETS D’OPOSICIÓ, ACCÉS RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ 

- L’atenció a la ciutadania se efectuarà a l’ubicació indicada en l’apartat del responsable del 
fitxer. 

 
SEGON.- Procedir a la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de la 

disposició de creació de l’esmentat fitxer, de conformitat amb la legislació vigent en matèria de 
protecció de dades. 
 

TERCER.- Procedir a la inscripció de la creació de l’esmentat fitxer en el Registre de 
Protecció de Dades de Catalunya depenent de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 
 

QUART.- Aprovar la subscripció de sengles convenis amb els Ajuntaments d’Abrera i 
de Corbera de Llobregat, de col·laboració en el desenvolupament del Servei Comarcal d’Informació i 
Assessorament per a Dones (SIAD), de conformitat amb les minutes de convenis que s’adjunten a 
l’expedient i s’aproven simultàniament. 

 
CINQUÈ.- Aprovar l’establiment del punt d’actuació del Consell Comarcal del Baix 

Llobregat per a la prestació del Servei Comarcal d’Informació i Assessorament per a Dones. 
 

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

 
SETÈ.- Comunicar el present acord en la part que correspongui a l’Autoritat Catalana 

de Protecció de Dades així com als Ajuntaments d’Abrera i Corbera de Llobregat, perquè en tinguin 
coneixement i als efectes. 
 
  VUITÈ.- 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.” 
 

j) Donar de baixa l’alberg municipal Can Batllori de Viladecans com a equipament destinat 
a activitats amb infants i joves. 

 
“Vist que l’article 2.1 del Decret 140/2003, de 10 de juny, d’aprovació del Reglament 

d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves estableix que la competència d’atorgar les 
autoritzacions de funcionament a les instal·lacions juvenils regulades al Reglament correspon al 
Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya, per mitjà de la Secretària General de 
Joventut. 

 
Vist que des de l’any 1994 el Consell Comarcal del Baix Llobregat té delegades les 

competències per la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya, per autoritzar, inspeccionar 
i sancionar les instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves, i que aquestes competències 
són realitzades des del Departament de Joventut de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic d’aquesta 
entitat. 
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Vist que per acord de Ple en sessió celebrada el dia 18 d’abril de 2011 es va aprovar 

la creació del Registre comarcal d’instal·lacions destinades a activitats de lleure amb infants i joves del 
Baix Llobregat, així com el seu Reglament de desenvolupament. 
 

Atès que en data 6 d’octubre de 2011 l’Ajuntament de Viladecans, mitjançant 
instància, ha comunicat al Consell Comarcal que s’han modificat els usos de l’alberg Can Batllori, situat 
al municipi de Viladecans amb seu al carrer Jaume Abril número 2, cessant els serveis d’alberg. 

 
Vist que d’acord amb el que disposa el Reglament d’instal·lacions destinades a 

activitats amb infants i joves, un cop comprovada per aquest Consell Comarcal tota la documentació i 
verificat que l’Ajuntament de Viladecans, per acord de la seva Junta de la Govern celebrada el dia 17 
de gener de 2011, va aprovar canviar de denominació d’Alberg de Can Batllori per la d’Ateneu de 
Cultura Popular Can Batllori, atès que l’equipament canviava  les seves funcions i serveis, segons 
consta a l’expedient. 
 
  Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic en data 
26 d’octubre de 2011, 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 de baixa l’alberg Can Batllori ubicat al municipi de Viladecans com a 
equipament destinat a activitats amb infants i joves. 
 

SEGON.- Comunicar el present acord a la Direcció General de Joventut de la 
Generalitat de Catalunya i a l’Ajuntament de Viladecans, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 

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

celebri.” 
 
Sessió del 21 de novembre  
 
k) Aprovar la subscripció de sengles convenis amb diferents Ajuntaments i Associacions 

de Mares i Pares d’Alumnes, de col.laboració en l’ampliació de la prestació del servei de 
transport escolar no obligatori pel curs escolar 2011-2012. 

 
“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. 
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Atès que pel present curs escolar s’ha aplicat l’increment del 1,95% sobre el cost total 
de cada servei (transport i acompanyants), tal i com ha determinat el Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya, més les ampliacions o modificacions que han estat necessàries, segons 
consta a l’expedient. 
 
  Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials en data 11 de novembre de 2011, 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 de sengles convenis de col·laboració amb els 
Ajuntaments d’Abrera, Corbera de Llobregat, Esparreguera, Molins de Rei, el Patronat Municipal de 
Sant Esteve Sesrovires, i les AMPA’S del CEIP Castell Ciuró de Molins de Rei, de l’IES Camps Blancs 
de Sant Boi de Llobregat, del CEIP Montpedrós de Santa Coloma de Cervelló, del CEIP Colònia Güell 
de Santa Coloma de Cervelló, de l’IES Vall d’Arús de Vallirana, del CEIP Pompeu Fabra de Vallirana, 
del CEIP La Ginesta de Vallirana i del CEIP l’Olivera de Vallirana, per a la prestació d’ampliacions en el 
servei de transport escolar no obligatori durant el curs escolar 2011-2012; d’acord amb les minutes de 
convenis que s’incorporen a l’expedient i s’aproven simultàniament. 
 
  SEGON.- Aprovar els següents imports que les esmentades entitats hauran d’aportar a 
aquest Consell en el marc d’aquests convenis: 
 
- Conveni amb l’Ajuntament d’Abrera:      104.921,84 euros 
- Conveni amb l’Ajuntament de Corbera de Ll.:      84.774.48 euros 
- Conveni amb l’Ajuntament d’Esparreguera         77.522,33 euros 
- Conveni amb l’Ajuntament de Molins de Rei                     10.758,00 euros 
- Conveni amb el Patronat Municipal de Sant Esteve Sesrovires:                   5.834,17 euros 
- Conveni  AMPA  del CEIP Castell Ciuró de Molins de Rei:                   11.387,37 euros 
- Conveni AMPA IES Camps Blancs de St. Boi de Ll.                           2.478,00 euros  
- Conveni amb les AMPAS dels CEIPS Monpedrós i                                   871,02 euros 
  Colònia Güell de Sta. Coloma de Cervelló:                                    1.016,19 euros 
- Conveni amb les AMPAS dels centres de Vallirana: 
  IES Vall d’Arús:                  7.763,22  euros 
  CEIP Pompeu Fabra:                     722,16 euros 
  CEIP La Ginesta:                 1.895,67 euros 
  CEIP L’Olivera:                   4.513,50 euros 
 
  TOTAL APORTACIONS CONVENIS     314.457,95 euros 
 

TERCER.- Facultar a la Presidència d’aquesta entitat per a la signatura dels 
documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
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  QUART.- Comunicar el present acord als esmentats Ajuntaments i centres, perquè en 
tinguin coneixement i als efectes. 
 
  CINQUÈ- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri.” 
 

l) Aprovar la subscripció d’un conveni amb el Consorci Administració Oberta de 
Catalunya, de col.laboració per la implementació dels serveis SEU-e i e-NOTUM. 

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

públic, i la Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, 
reconeixen el dret dels ciutadans a relacionar-se amb les Administracions Públiques per mitjans 
electrònics, i regulen 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 les esmentades Lleis preveuen 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, així com la notificació electrònica, 
que es pot definir com la utilització de mitjans electrònics per portar a terme l’acte de notificació.  

 
Atès la intenció de normalitzar l’apartat del perfil del contractant d’aquest Consell 

Comarcal per tal de poder adequar-lo millor a les exigències tecnològiques i legals que s’exigeixen a 
les administracions públiques pel que fa a processos de contractació pública.  
 

Atès que el Consorci d’Administració Oberta Electrònica de Catalunya ofereix suport 
als ens públics de Catalunya que vulguin implantar la seva seu electrònica, entre d’altres, mitjançant la 
modalitat SEU-e: solució tecnològica, organitzativa i jurídica, "claus en mà", així com el servei de 
notificacions e-NOTUM, que permet realitzar notificacions d’actes administratius per mitjans electrònics 
amb totes les garanties jurídiques que estableix la normativa vigent; tanmateix una eina per donar 
compliment a les obligacions derivades de la vigent normativa en matèria de contractació pública, que 
és la que s’integra en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.  
 
  Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals i pel Tècnic 
d’Administració Electrònica i Comunicació en data 16 de novembre de 2011, 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 
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ACORDS 
 
  PRIMER.- 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, de conformitat amb la minuta de conveni que s’incorpora 
a l’expedient i s’aprova simultàniament. 
 

SEGON.- Sol·licitar la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat 
de Catalunya per donar resposta a les exigències legals del perfil del contractant que estableix la 
normativa en matèria de contractació pública. 
   

TERCER.- Procedir a la implementació dels referits serveis en el funcionament del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat com una via normalitzada d'accés electrònic dels ciutadans als 
serveis públics. 
 

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 d’Administració Oberta Electrònica 
de Catalunya, perquè en tingui coneixement i als efectes. 
 
  SISÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se celebri.” 
 

m) Aprovar la subscripció d’un conveni amb el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, 
de col.laboració per a l’execució del projecte Xarxa Productes de la Terra 2011. 

 
“Vist que per Decret de Presidència núm. 15/2011, de 28 de gener, ratificat en sessió 

de la Junta de Govern de 7 de febrer, es va sol·licitar a la Diputació de Barcelona una subvenció de 
30.000€ (trenta mil euros) per a l’execució del projecte Xarxa de productes de la terra al Baix 
Llobregat, dins del marc de la convocatòria de la Diputació de Barcelona del Pla de Concertació de la 
Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 per a l’exercici 2011; 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 la Diputació de Barcelona va notificar a aquesta entitat la Resolució de la 
seva Junta de Govern de data 14 d’abril de 2011, d’atorgament d’una subvenció per import de 30.000€ 
(trenta mil euros) per a la realització del projecte Xarxa de productes de la terra al Baix Llobregat. 
 

Vist que d’acord amb la resolució d’atorgament de la subvenció de la Diputació de 
Barcelona, el pressupost del projecte és de 50.000€ (cinquanta mil euros), sent l’aportació de la 
Diputació de Barcelona de 30.000€ (trenta mil euros) i la del Consell Comarcal de 20.000€ (vint mil 
euros).  
 

Vist que des de l’any 2007 el Consell Comarcal del Baix Llobregat i el Consorci del 
Parc Agrari han col·laborat en el desenvolupament d’accions pilot de suport al teixit empresarial de 
productes alimentaris de locals i de qualitat i que l’actuació 2011 que ha estat subvencionada per la 
Diputació de Barcelona dóna continuïtat a aquesta línia de treball. 

 
Vist que en el programa d’accions 2011 es preveu que les accions del projecte 

presentat pel Consell Comarcal es desenvoluparan, com els anys anteriors, en l’àmbit del Parc Agrari 



 
31 

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 
2011 un conjunt d’actuacions amb l’objectiu de promoure la identificació Producte fresc del Parc Agrari 
del Baix Llobregat, així com estendre la promoció i comercialització d’aquest producte.    

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

agrícola d’aquesta entitat en data 15 de novembre de 2011, 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 2011 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 tercera que el Consell Comarcal del Baix Llobregat transferirà al Consorci del 
Parc Agrari fins a un màxim de 27.000€ (vint-i-set mil euros) i addicionalment realitzarà una despesa 
en relació al projecte per import de 23.000€ (vint-i-tres mil euros), dels quals fins a 3.000€ seran en 
treballs externs i 20.000€ corresponents al cost salarial del tècnic coordinador del projecte. 
 

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 2011 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 27.000€ (vint-i-set mil euros) per a l’execució d’aquest projecte. 
 

SEGON.- La despesa derivada de l’aplicació del conveni de referència per part del 
Consell Comarcal, de fins a 27.000€, 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 a 
l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació, Servei del Teixit Productiu de la Diputació de 
Barcelona, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 
  CINQUÉ.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri.” 
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n) Aprovar la modificació dels convenis subscrits amb l’Ajuntament del Prat de Llobregat i 

Comissions Obreres del Baix Llobregat, de col.laboració en el desenvolupament del 
programa d’Itineraris Personals d’Inserció 2011. 

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

sessió de la Junta de Govern de 20 de setembre de 2010, es va aprovar la sol·licitud de subvenció al 
Servei d’Ocupació de Catalunya entre d’altres del programa Itineraris Personals d’Inserció (IPI), per un 
import de 1.026.698,28€ per a l’exercici 2010 i de 1.079.348,42€ per a l’exercici 2011; dins la 
convocatòria per a presentar sol·licituds de concessió de subvencions per a la realització d’accions per 
a l’ocupació amb entitats locals, dins del marc del Projecte Impuls, per als anys 2010-2011, aprovada 
per la Resolució TRE/2665/2010, de 30 de juliol. 
 

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

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

 
Vist que per acord de la Junta de Govern de data 22 de novembre de 2010 es va 

aprovar la subscripció de sengles convenis amb l’Ajuntament del Prat de Llobregat i el sindicat de 
Comissions Obreres (CCOO) del Baix Llobregat, amb el punt d’actuació ubicat al municipi del Prat de 
Llobregat, reguladors del desenvolupament dels programes d’Itineraris Personals d’Inserció (IPI) pels 
exercicis 2010 i 2011. 

 
Atès que en data 10 d’octubre de 2011 el sindicat de CCOO del Baix Llobregat va 

notificar a aquesta entitat la renúncia al punt d’actuació que té a les instal·lacions del municipi del Prat 
de Llobregat per motius d’incompatibilitat d’horaris entre les necessitats del servei d’orientació que es 
presta des del programa i l’horari d’obertura del centre i que l’Ajuntament del Prat de Llobregat pot 
acollir dins de les seves instal·lacions del centre de Promoció Econòmica, on ja té una tècnica del 
programa IPI, la tècnica que presta els serveis al punt d’actuació de CCOO.  
 

Atès que aquest Consell Comarcal en data 13 d’octubre de 2011 ha sol·licitat al Servei 
d’Ocupació de Catalunya la modificació de la ubicació del punt d’actuació situat a les instal·lacions de 
CCOO del Prat de Llobregat per la nova ubicació a les instal·lacions de l’Ajuntament del Prat de 
Llobregat i que en data 14 de novembre de 2011 s’ha rebut la notificació del Servei d’Ocupació de 
Catalunya de modificació de la Resolució d’atorgament del programa on consta la nova adreça 
d’ubicació del punt d’actuació del municipi del Prat de Llobregat, estant tots dos al Centre de Promoció 
Econòmica de l’Ajuntament del Prat de Llobregat, ubicat al carrer de les moreres número 48. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic en data 
14 de novembre de 2011, que s’adjunta a l’expedient, proposant la modificació dels esmentats 
convenis. 

 
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 modificació dels convenis de col·laboració subscrits amb 
l’Ajuntament del Prat de Llobregat i amb el sindicat de Comissions Obreres del Baix Llobregat, amb el 
punt d’actuació ubicat al municipi del Prat de Llobregat, reguladors del desenvolupament dels 
programes d’Itineraris Personals d’Inserció (IPI) pels exercicis 2010 i 2011; de conformitat amb la 
minuta de convenis que s’adjunten a l’expedient i s’aproven simultàniament. 
 

SEGON.- Comunicar el present acord a l’ajuntament del Prat de Llobregat i al sindicat 
de CCOO del Baix Llobregat, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 

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

o) Sol.licitar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona la pròrroga i actualització per l’any 2012 
del conveni subscrit entre ambdues entitats regulador del finançament del servei 
comarcal de transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda. 

 
“Vist que aquesta entitat, en el marc de les competències atribuïdes en matèria de 

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

 
Vist que l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), abans Entitat Metropolitana del 

Transport, d’acord amb la Llei 7/1987, de 4 d’abril, que regula les actuacions públiques especials en la 
conurbació de Barcelona i comarques de la seva zona d’influència, és competent per a la gestió de 
serveis de transport públic col·lectiu de viatgers en el seu àmbit territorial. 

 
Atès que, per tal de millorar la qualitat del transport adaptat per a persones amb 

mobilitat reduïda a la comarca, l’Entitat Metropolitana del Transport i el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, fent ús de les seves competències, signen en data 30 d’abril de 1994 un conveni de 
col·laboració per atendre les despeses produïdes per la prestació del transport adaptat en diversos 
municipis de la comarca que pertanyen a l’àmbit d’actuació de l’Entitat Metropolitana del Transport, 
conveni que s’ha anat prorrogant fins a l’exercici 2011. 

 
Vist que durant l’exercici 2006 per tal de millorar la prestació del servei i de diferents 

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

Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea de Serveis Centrals en data 16 de 
novembre de 2011, que s’incorpora a l’expedient. 
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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.-  Sol·licitar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona l’aprovació de la pròrroga i 
actualització per a l’exercici de 2012 del conveni de col·laboració regulador de la participació 
d’ambdues entitats en el finançament de les despeses derivades del Servei Comarcal de Transport 
Adaptat per a persones amb mobilitat reduïda, incorporant els següents compromisos:  
 

- Com a finançament de l’AMB es farà constar l’aportació màxima prevista per a l’exercici de 
2012, en funció de les necessitats potencials de la població de persones amb discapacitat. 

- Es contemplarà un calendari de bestretes que permeti fer front al pagament regular de les 
despeses produïdes pel servei. 

- La liquidació del finançament de part de l’AMB es farà un cop que el Consell Comarcal del 
Baix Llobregat presenti les corresponents justificacions de les despeses, rutes i serveis 
realitzats. 

- En els casos que el servei de transport no discorri íntegrament entre municipis de l’AMB, 
però aquests representin l’origen, final o una part important de la ruta, s’estudiarà una 
fórmula de compensació de les despeses originades per aquesta eventualitat.  

- Donada la seva obligatorietat, es contemplarà com a despesa del servei l’originada per la 
contractació dels acompanyants en els vehicles. 

- El Consell Comarcal del Baix Llobregat fa constar que no rep subvencions pel servei del 
transport adaptat fix i esporàdic d’altres administracions diferents de les dels ajuntaments 
inclosos en l’àmbit de l’AMB. 

 
SEGON.- Sol·licitar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en concepte de pròrroga i 

ampliació de l’esmentat conveni, la quantitat màxima d’un milió quatre-cents quaranta mil cinc-cents 
euros (1.440.500,00 €) per al finançament de l’esmentat servei, que corresponen al 78% del cost 
previst per als serveis de transport especial de persones amb mobilitat reduïda dels municipis de la 
comarca pertanyents a l’àmbit de l’AMB. 

 
TERCER.- Sol·licitar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona la quantitat estimada de 

seixanta-nou mil euros (69.000,00 €), en concepte de finançament de les despeses de gestió del servei 
de transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda severa que presta el Consell Comarcal del 
Baix Llobregat, corresponent a l’exercici 2012, en el marc del conveni de col·laboració entre ambdues 
institucions signat en data 20 de juny de 2006. 
 

QUART.- Comunicar el present acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
formalitzant així la sol·licitud de pròrroga del conveni de col·laboració regulador de la participació 
d’ambdues entitats en el finançament de les despeses derivades del Servei Comarcal de Transport 
Adaptat per a persones amb mobilitat reduïda per a l’exercici 2012, així com la sol·licitud de 
finançament dels convenis de referència. 
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CINQUÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que 
se celebri per a la seva ratificació de conformitat amb l’acord de Ple de 22 de juliol de 2011 de 
delegació de competències.” 

 
p) Deixar sense efecte diferents convenis subscrits per al desenvolupament del programa 

Suma’t. 
 

“Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat desenvolupa, mitjançant l’Àrea de 
Desenvolupament Estratègic, el programa “ SUMAT”, Programa d’Experiència Professional per a 
l’ocupació juvenil a Catalunya, d’acord amb l’Ordre TRE/500/2010, de 12 de novembre. 

 
Vist que el programa Suma't és un programa innovador que té com a objectiu principal 

millorar la qualificació professional de les persones joves desocupades i facilitar la seva inserció laboral 
a les empreses, i que per tal d’assolir aquest objectiu s’han de desenvolupar tres tipologies 
d'actuacions ocupacionals: 
 

 Tutorització i acompanyament a la inserció 
 Formació professionalitzadora i assoliment de competències clau i formació per a l’obtenció del 

títol de graduat en ESO. 
 Experiència professional en empreses mitjançant la formalització d’un contracte per a la 

formació. 
 

Vist que la formació del programa Suma’t, que és obligatòria per a totes les persones 
joves que participin, està formada per un mínim de 100 hores de formació en competències clau, per 
un mínim de 288 hores de formació professionalitzadora i l’obligatorietat de matricular-se a l’Institut 
Català Obert per treure el títol de l’ESO.  
 

Atès que les empreses que vulguin participar hauran de signar un conveni de 
col·laboració amb l’entitat local que gestioni el programa Suma't, previ a la contractació, que ha de 
servir com aval davant del Servei d'Ocupació de Catalunya, per tal d’acreditar la seva col·laboració i 
participació en el programa Suma't. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 141/2011, de 15 de juliol, es va aprovar la 
subscripció de sengles convenis de col·laboració amb les empreses Finques Rax Valls, S.L., La 
Múrgula d’Esparreguera, S.L., Overlim, S.A. i amb el Sr. David Garcia Jarque per a l’adquisició 
d’experiència professional dels/de les joves participants en el Programa d'Experiència Professional per 
a l’ocupació juvenil a Catalunya (Programa Suma't); i que, un cop signats els referits convenis, tant les 
empreses Finques Rax Valls, S.L.i La Múrgula d’Esparreguera, S.L. com el Sr. David Garcia Jarque 
van manifestar que no podien assumir la contractació d’un jove tal i com havien previst amb anterioritat 
a la signatura dels convenis, atès que després de l’estiu les activitats de les empreses s’ha reduït 
considerablement; així com l’empresa Overlim, S.A. ha manifestat que té la intenció de contractar un 
jove més, realitzant un total de dues contractacions; segons consta a l’expedient. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic en data 
15 de novembre de 2011, 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, 
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pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya , a favor de la Junta 
de Govern, i entre les que es troba la present. 
 
  Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels 
següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Deixar sense efecte els convenis de col·laboració subscrits amb les 
empreses Finques Rax Valls, S.L., La Múrgula d’Esparreguera, S.L. i amb el Sr. David Garcia Jarque, 
per a l’adquisició d’experiència professional dels/de les joves participants en el Programa d'Experiència 
Professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya (Programa Suma't). 
 

SEGON.- Aprovar la modificació del conveni de col·laboració subscrit amb l’empresa 
Overlim, S.A., per a l’adquisició d’experiència professional dels/de les joves participants en el 
Programa d'Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya (Programa Suma't), de 
conformitat amb la minuta de modificació del conveni que s’adjunta a l’expedient i s’aprova 
simultàniament. 
 

TERCER.- Comunicar el present acord a les esmentades empreses, així com al Servei 
d’Ocupació de Catalunya, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 

QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se celebri 
de conformitat amb l’acord de Ple de delegació de competències en la Junta de Govern de data 22 de 
juliol de 2011.” 

 
Sessió del 5 de desembre  

 
q) Aprovar la revisió de preus del contracte de recollida selectiva de paper, cartró i 

envasos lleugers en les zones nord i oest de la comarca, adjudicat a l’empresa Daniel 
Rosas SA. 

 
“Vist que per Decret de Presidència núm. 127/2010, de 6 de setembre, es va elevar a 

definitiva l’adjudicació provisional a l'empresa Daniel Rosas, S.A., del contracte del  servei de recollida 
selectiva del vidre en la via pública i en generadors singulars en les zones Nord i Oest de la comarca 
del Baix Llobregat, amb els següent preu unitari de servei: 
 
Servei/producte Import preu 

unitari IVA 
exclòs €/Kg 

Tipus 
impositiu IVA 

Import IVA Total import preu unitari màxim 
IVA inclòs €/Kg 

Recollida de 
vidre 

0,039100  8% 0,003128 0,042228  

 
Vist que en data 1 d’octubre del 2010 es va formalitzar amb l’empresa Daniel Rosas, 

S.A. l’esmentat contracte, i que per acord de la Junta de Govern de data 3 d’octubre de 2011 es va 
aprovar la pròrroga per un any, amb efectes des de 01/11/11 fins al 30/10/12, del contracte de 
referència. 
 

Atès que la clàusula 26 del Plec de clàusules econòmiques i administratives 
particulars reguladors del contracte estableix que un cop finalitzat el primer any de contracte, en cas de 
pròrroga el preu es revisarà de conformitat amb l'Índex General de Preus al Consum elaborat per 
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l'Institut Nacional d'Estadística del període anual immediatament anterior, sent en aquest cas la revisió 
el 85 % de la variació experimentada per l’índex adoptat.  

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

Tecnologies en data 17 de novembre de 2011, 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 del següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Revisar, amb efectes des del dia 01/11/11, el preu unitari del contracte del 
servei de recollida selectiva del vidre en la via pública i en generadors singulars en les zones Nord i 
Oest de la comarca del Baix Llobregat subscrit amb l'empresa Daniel Rosas, S.A., establint-lo en 
0,040097 €/Kg + IVA. 
 

SEGON.- Comunicar el present acord a l’empresa Daniel Rosas, S.A., perquè en tingui 
coneixement i als efectes. 
 
  TERCER.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri.” 
 
4.-   Aprovar inicialment el pressupost, les bases d’execució i la plantilla de personal de l’entitat 
i el seu organisme autònom Patronat Comarcal de Serveis a la Persona per a l’exercici 2012. 
 

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 de Consell 
Comarcal del Baix Llobregat Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat, la Junta de 
Govern d’aquest últim aprovarà inicialment el pressupost de l'Organisme i l'elevarà al Consell 
Comarcal per a l'aprovació del Ple del Consell Comarcal, integrat en el pressupost general. 
 
  Atès que, en sessió de 19 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 2012, 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, 
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de 18 d’abril, en el seu article 126, on s’estableix que les plantilles, que hauran de comprendre tots els 
llocs de treball degudament classificats reservats a funcionaris, personal laboral i eventual, s’aprovaran 
anualment per cada Corporació amb ocasió de l’aprovació del pressupost. 
 

Atesa la necessitat d’aprovar la plantilla d’aquesta entitat per l’exercici 2012, 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 2012, aprovada per la seva 

Junta de Govern en sessió celebrada el 19 de desembre d’enguany. 
 

Vista la plantilla prevista per a l’exercici 2012 del Consell Comarcal del Baix Llobregat i 
el seu organisme autònom, que s’adjunten a l’expedient. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals i la Responsable del 
Departament de Recursos Humans en data 9 de desembre de 2011, que s’incorpora a l’expedient. 

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

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

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

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

ACORDS 
 

  PRIMER.- Aprovar inicialment el Pressupost General del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat per a l’exercici 2012, 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      474.229,74€ 
Cap. IV  Transferències corrents                         9.994.703,33€ 
Cap. V   Ingressos Patrimonials            1.060.000,00€ 
Cap. VII Transferències de Capital                      6.557.645,00€  
TOTAL INGRESSOS                             18.086.578,07€  
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B/ESTAT DE DESPESES 
Cap. I  Despeses de Personal            3.029.469,85€ 
Cap. II Despeses corrents en  Béns i Serveis      1.679.779,41€ 
Cap. III Despeses Financeres          6.000,00€ 
Cap. IV Transferències corrents            6.768.920,77€ 
Cap. VI Inversions reals                  102.408,04€ 
Cap. VII Transferències de Capital           6.500.000,00€ 
 
TOTAL DESPESES                           18.086.578,07€  
 
PRESSUPOST DEL PATRONAT COMARCAL DE SERVEIS A LA PERSONA DEL BAIX LLOBREGAT 
  
A/ ESTAT D’INGRESSOS 
Cap. IV  Transferències corrents            5.210.549,98€  
Cap. V   Ingressos Patrimonials                   5.000,00€ 
TOTAL INGRESSOS             5.215.549,98€ 

 
B/ESTAT DE DESPESES 
Cap. I  Despeses de Personal           1.859.720,24€ 
Cap. II Despeses corrents en  Béns i Serveis    1.479.505,73€ 
Cap. IV Transferències corrents           1.876.324,01€ 
TOTAL DESPESES                5.215.549,98€ 
 

SEGON.- Aprovar les Bases d’Execució del Pressupost General per a l’exercici 2012. 
 
  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 
2012, 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 2012  

 
Places 

    
 

 
Grup 

 
Ocupades 

 
Vacants 

 
EVENTUAL 

 
 

 
Gerent 

 
A1 

 
1 

 
 

              
Assessor/a    4 

 
FUNCIONARIS 

 
 

 
Funcionaris d’habilitació estatal  

 
 

 
Secretari 

 
A1 

 
 

 
1 

 
Interventor 

 
A1 

 
 

 
1 
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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 

 
Prospectors 

 
C1 

 
6 

 
0 

 
            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 2012 

 
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 
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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. Ortega, portaveu del grup comarcal del Partit Popular, que diu: 
 
Tal i com vaig expressar a la Junta de Portaveus, en nom del meu grup lamentava de que entressin 
junts tant el pressupost com el tema de la plantilla de personal, perquè en el pressupost podríem votar 
una cosa i en la plantilla de personal, que també esta afectada pel pressupost, votaríem potser 
possiblement una altra i amb això ens veiem obligats a votar un únic sentit del vot, que ho 
expressarem ara a continuació. 
 

Els presents aproven per majoria absoluta el present acord amb el vot a favor dels 
membres presents dels grups comarcals del PSC-CPM, CIU, IC-EUiA-EPM, ERC-AM, i el vot en contra 
dels representants presents del grup comarcal del Partit Popular.  
 
5.-   Aprovar la renovació de l’adhesió a l’Acord Marc de subministrament d’energia elèctrica 
amb destinació a les entitats locals de Catalunya promogut 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, posteriorment 

ratificat per ple, 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. 

 
Atès que en data 25 d’octubre de 2011 el Consorci Català pel Desenvolupament Local 

va acordar la renovació de l’esmentat acord, mantenint les mateixes condicions econòmiques fixades 
per la fase inicial de l’acord. 
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Vist l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics, Informàtica i Noves 
Tecnologies en data 5 de desembre de 2011, que s’adjunta, proposant renovar per un període de 12 
mesos l’adhesió d’aquest Consell Comarcal a l’acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya aprovat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local, 
atès que es valora com a positiu, i que s’ha de formalitzar abans del dia 31 de desembre de 2011.  

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

 
ACORDS 

 
PRIMER.- 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. 
 

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

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

Els presents aproven per unanimitat el present acord. 
 
6.- Precs i preguntes. 
 
No es formulen. 
 
 

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


