CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT
PLE
ACTA NÚM. 7/2015

A la ciutat de Sant Feliu de Llobregat, el dia vint-i-ú de desembre de dos mil quinze. Quan són
les divuit hores es reuneixen a la sala de sessions del Consell Comarcal del Baix Llobregat, els i les
membres integrants del Ple del Consell Comarcal que a continuació es relacionen. Aquesta sessió, de
caràcter ordinari, se celebra sota la Presidència de l’Il·lm. Sr. Josep Perpinyà i Palau i assistits pel
Secretari Accidental de l’entitat, Sr. Lluis González Roig.
ASSISTENTS
PRESIDENT
JOSEP PERPINYÀ I PALAU (PSC-CPM)

Alcalde de Sant Just Desvern
VICEPRESIDENTS/ES
SRA. RAQUEL SÁNCHEZ JIMÉNEZ (PSC-CP)
Alcaldessa de Gavà
SRA. LÍDIA MUÑOZ CÁCERES (ICV-CE)
Regidora de Sant Feliu de Llobregat
SRA. MAITE AYMERICH I BOLTÀ (ERC-AM)
Regidora de Sant Vicenç dels Horts
SR. XAVIER FONOLLOSA COMAS (CiU)
Alcalde de Martorell
CONSELLERS/ES ASSISTENTS
PSC – CPM
JOSÉ ÁNGEL CARCELÉN LUJÁN
Regidor de Sant Boi de Llobregat
MARIA MIRANDA CUERVAS
Regidora de Castelldefels
JESÚS NAHARRO RODRIGUEZ
Alcalde d’Abrera
VICTORIA CASTELLANOS NUÑEZ
Regidora de Castellví de Rosanes
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XAVIER PAZ PENCHE
Regidor de Molins de Rei
LOURDES RUIZ DOMINQUEZ
Regidora de Santa Coloma de Cervelló
MIQUEL COMINO HARO
Regidor de Sant Vicenç dels Horts
MARIA MAS BORRÁS
Regidora d’Esparreguera
JOAN CARLES MARTINEZ ROMERO
Regidor de Torrelles de Llobregat
ENRIC CARBONELL JORBA
Regidor de Sant Esteve Sesrovires
COALICIÓ ENTESA
LLUIS MONFORT PELIGERO
Regidor de Sant Just Desvern
ALBA MARTÍNEZ VÉLEZ
Regidora de Sant Boi de Llobregat
JORDI GIL DORADO
Regidor de Sant Vicenç dels Horts
JOAN PARERA GARCÍA
Regidor de Pallejà
JESÚS BLANCO FLÓREZ
Regidor de Santa Coloma de Cervelló
JORDI MARTÍNEZ VALLMITJANA
Regidor d’Olesa de Montserrat
ERC-AM
JAUME OLIVELLA I RIBA
Regidor de Begues
LLUÍS FABRÉS I PÉREZ
Regidor de Sant Joan Despí
ANDREU PÉREZ I LORITE
Regidor de Gavà
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ORIOL BOSSA I PRADAS
Regidor de Sant Feliu de Llobregat
MIREIA MONFORT I SÒRIA
Regidora d’Olesa de Montserrat
CiU
JAUME CASANOVAS RODRÍGUEZ
Regidor de Sant Vicenç dels Horts
JORDI GARCÍA I MAS
Regidor de Sant Boi de Llobregat
CIUTADANS
JOSEP MARIA GONZÁLEZ MURT
Regidor d’Esparreguera
FRANCISCO XAVIER ALEGRE BUXEDA
Regidor de Sant Feliu de Llobregat
JOSÉ LUIS CERRO FERNÁNDEZ
Regidor de Sant Joan Despí
PP
MARIA JOSÉ DIAZ ALGARÍN
Regidora de Viladecans
SONIA MOTOS PÉREZ
Regidora de Castelldefels
FERNANDO MOYA CANTARERO
Regidor de Begues
CUP-PA
ROGER CASTILLO I BOSCH
Regidor de Molins de Rei
CONSELLERS/ES QUE EXCUSEN ASSISTÈNCIA
JESÚS AREVALO I BRAVO (CiU)
Regidor de Cervelló
LAIA FLOTATS BASTARDES (CiU)
Regidora de Sant Just Desvern
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MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ (Ciutadans)
Regidor de Viladecans
CRISTINA MARTINEZ RODRIGUEZ ( PSC – CPM)
Regidora de Cervelló
SECRETARI ACCIDENTAL
Sr. Lluis González Roig
INTERVENTORA
Sra. Zaida de la Hera Justicia
1.- Aprovar l’acta núm. 6/15, corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 28 de setembre.
Els presents aproven per unanimitat l’acta núm. 6/15, corresponent a la sessió celebrada el dia 28 de
setembre.
2.- Donar compte dels Decrets de la Presidència que a continuació es relacionen:
El Sr. President proposa donar-se per assabentats de tots els Decrets, dels que ja es va parlar en la
Junta de Portaveus.
Intervé el Sr. Francisco Xavier Alegre, portaveu del grup comarcal de Ciutadans, que diu:
En el punt de donar compte de les sessions de la Junta de Govern, en la sessió del 19 d’octubre el
punt g, que es va aprovar la designació de representants del Consell Comarcal en altres entitats i
organismes, si us mireu l’acord en aquest cas no diu donar compte del present acord en la propera
sessió si no que diu elevar el present acord per a la seva ratificació en la propera sessió plenària, per
tant aquest punt no es donar-se per assabentat sinó entenc que el tindríem que votar.
El Sr. President dóna la paraula al Sr. Secretari, que diu que té raó en el què diu, això però que el
nomenament de representats està delegat a la Junta de Govern, pel que en realitat hauria de posar
donar compte; però si posa ratificar caldria ratificar-lo.
El Sr. President diu que es ratifiqui, és a dir, que es prendria compte de tots els decrets i els acords de
la Junta i aquest es ratificara.

a) Decret núm. 171/15, de 8 de setembre, relatiu a atorgar una llicència per estudis a favor
de la funcionària amb habilitació de caràcter nacional Sra. Zaida de la Hera Justicia,
Interventora d'aquesta entitat.
“Atès que mitjançant Resolució de data 2 de març de 2012 de la Direcció
General de la Funció Pública, publicada al BOE núm. 85 del dia 9 d’abril de 2012, es dóna
publicitat a la formalització definitiva d'adjudicacions del concurs unitari de funcionaris
d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional essent la Sra. Zaida de la Hera
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Justicia, que actualment ocupa la plaça d’Interventora del Consell Comarcal del Baix
Llobregat.
Vist que la referida funcionària ha superat satisfactòriament la fase de concursoposició del procediment de selecció de secretaria categoria d’entrada mitjançant promoció interna,
convocatòria 209, aprovada mitjançant l’Ordre GRI/306/2013, de 2 de desembre, per la qual es
convoca el procés selectiu per a l'accés a l'escala de personal funcionari amb habilitació de caràcter
estatal, subescala de secretaria, categoria d'entrada, publicada al DOGC de 9 de desembre de 2014.
Vist que, d’acord amb la Base 12 de la convocatòria de referència, és d’obligat
compliment la realització del curs selectiu, organitzat i avaluat per l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya amb l’objectiu de proporcionar a les persones aspirants la formació i la capacitació suficients
per exercir amb eficàcia les funcions pròpies de l’exercici del seu lloc de treball, tenint una durada de
100 hores lectives i un període de pràctiques en les entitats locals que s’iniciarà a partir del dia 14 de
setembre i fins al 26 d’octubre de 2015, ambdós inclosos.
Vist que les persones aspirants admeses en el curs selectiu seran nomenades
funcionaris o funcionàries en pràctiques durant el període de realització del curs, per resolució de la
Consellera de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, amb indicació de la
data en què comenci a tenir efectes el seu nomenament.
Vist que el servei de formació i selecció per a l’administració local de l’Escola
d’Administració Pública ha comunicat que el dia 14 de setembre de 2015, i d’acord amb la base 12 de
la referida convocatòria, començarà el curs selectiu que organitza, realitza i avalua.
Atès que la Sra. Zaida de la Hera Justicia ha presentat una instància en data 5 d’agost
de 2015, amb número d’entrada 3984, on exposava que havia superat la fase d’oposició corresponent
a la referida convocatòria, el que suposa haver d’assistir de forma obligatòria a un curs amb el
corresponent període de pràctiques, d’acord amb el que disposa la Base 12 de l’esmentada
convocatòria.
Vist que l’article 72 del Decret 315/1997, de 7 de febrer, pel qual s’aprova el Text
articulat de la Llei de Funcionaris Civils de l’Estat, disposa que es podran concedir llicències per a
realitzar estudis sobre matèries directament relacionades amb la funció pública, previ informe favorable
del superior jeràrquic corresponent, i el funcionari tindrà dret a percebre del sou i complement familiar; i
igualment es concedirà aquesta llicència als funcionaris en pràctiques que ja estiguessin prestant
serveis remunerats a l’Administració com a funcionaris de carrera o interins durant el temps que es
prolongui el curs selectiu o període de pràctiques, percebent les retribucions que per als funcionaris en
pràctica estableixi la normativa vigent.
Vist que els apartats 2 i 3 de l’article 104 bis. del Decret legislatiu 1/1997, de 31
d’octubre, introduït per la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives,
estableixen que excepcionalment, en cas que el funcionari en pràctiques tingui una vinculació prèvia
com a funcionari de carrera o personal laboral fix amb la mateixa administració a la qual pertany el cos
o escala a què aspira a ingressar, pot optar per percebre les retribucions que li corresponen com a
funcionari en pràctiques o bé per continuar percebent les que té com a funcionari de carrera o personal
laboral fix, en ambdós casos, si escau, ha de continuar percebent l'antiguitat que té reconeguda; i que
en el cas de superar les pràctiques o el curs formatiu de selecció tot el temps prestat com a funcionari
en pràctiques computa a l'efecte d’antiguitat per serveis prestats.
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Vist el que estableix l’article 6 del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, pel qual es regulen
determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal de les
entitats locals, en relació a les retribucions a percebre durant el període com a funcionari en pràctiques
durant el període de la realització del curs selectiu i període en pràctiques.
Vist l’article 13 de l’Acord regulador de condicions de treball dels empleats públics del
Consell Comarcal del Baix Llobregat i dels seus organismes autònoms, que regula els estudis
relacionats amb el lloc de treball com a llicència retribuïda.
Vist l’informe emès per la Gerent d’aquesta entitat en data 8 de setembre de 2015,
que s’incorpora a l’expedient.
Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc conferides
RESOLC
PRIMER.- Atorgar una llicència per estudis a favor de la funcionària amb habilitació de
caràcter nacional Sra. Zaida de la Hera Justicia, amb DNI 47.834.907-J, Interventora d'aquesta entitat,
als efectes del que preveu l'article 72 del Decret 315/1997, de 7 de febrer, pel qual s’aprova el Text
articulat de la Llei de Funcionaris Civils de l’Estat, i els apartats 2 i 3 de l’article 104 bis. del Decret
legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, introduït per la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals,
financeres i administratives, percebent les retribucions que té assignades com a funcionària de carrera
del Consell Comarcal del Baix Llobregat, durant el període comprés entre el 14 de setembre i fins el 26
d’octubre de 2015.
SEGON.- Comunicar el present Decret a la funcionària interessada, així com als
Departaments de Recursos Humans i d’Intervenció d’aquesta entitat, per al seu coneixement i efectes
oportuns.
TERCER.- Donar compte d’aquest Decret en la propera sessió del Ple que se celebri.”
b) Decret núm. 181/15, de 30 de setembre, relatiu a aprovar la modificació de crèdits
10/2015.
“Vist l’informe de la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques Socials en
relació a la sol.licitud de transferir crèdits per import de 49.952,72€ de la partida 326 48110 ajuts
individuals de menjador escolar a la partida 326 46200 per a la distribució del romanent als
ajuntaments que han complementat les beques garantides del 50% i del tram flexible del curs 20142015 i que han presentat el certificat d’obligacions reconegudes.
Atès el que estableix l’article 180 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que aprova el
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i les Bases d’execució del Pressupost.
Atès el que estableix l’article 10è de les bases del pressupost d’enguany.
Vist l’informe de la Gerent.
Vist l’informe d’intervenció.
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Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc conferides
RESOLC
PRIMER.- Aprovar la modificació de crèdits 10/2015 del Consell Comarcal del Baix
Llobregat de transferència de crèdits d’acord al que s’estableix l’article 180 del Reial Decret 2/2004, de
5 de març, que aprova el text refós de Llei Reguladora de les Hisendes Locals; d’acord amb el
següent detall:
1. TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS
326 48110

Ajuts individuals menjador

326 46200

Ajuntaments – ajuts menjador
Total

Crèdit inicial Altes

Baixes

Crèdit final

4.750.000,00

0,00

49.952,72

0,00

49.952,72

0,00

4.700.047,28
49.952,72

4.750.000,00

49.952,72

49.952,72

4.750.000,00

SEGON.- Donar compte del present Decret a la propera sessió de la Junta de Govern i
del Ple que se celebrin.”
c) Decret núm. 185/15, de 8 d’octubre, relatiu a aprovar la modificació del nomenament de
la Sra. Mireia Gargallo Linares, funcionària interina, per al programa “Joves per
l’Ocupació 2014-2015”.
“Vist que per Decret de Presidència núm. 124/2012, de 17 de desembre, entre d’altres,
es va aprovar l’inici del procés del selecció per al nomenament temporal de quatre funcionaris/àries
interins/es per al projecte “Joves per l’Ocupació”, amb la categoria de tècnics/ques superiors de l’escala
d’administració especial, subescala tècnica, grup A1, adscrits/es a l’Àrea de Desenvolupament Estratègic
del Consell Comarcal del Baix Llobregat, així com les bases reguladores de la referida convocatòria; i
atès que per la convocatòria d’enguany es mantenen els mateixos requisits i funcions que les exigides
en aquell moment.
Vist que per Decret de Presidència núm. 47/2015, de 26 de març, es va nomenar com
a funcionària interina, en virtut de l’article 10.2.c) de la Llei 7/2007, de 14 d’abril de l’Estatuto Bàsico del
Empleado Público, a la Sra. Mireia Gargallo Linares per al programa “Joves per l’Ocupació 20142015”, amb la categoria de tècnica superior de l’escala d’administració especial, subescala tècnica,
grup A1, adscrita a l’Àrea de Desenvolupament Estratègic d’aquest Consell Comarcal, amb una
jornada parcial de 18 hores i 45 minuts setmanals, des del dia 7 d’abril de 2015 i fins la data màxima
del dia 31 de desembre de 2015.
Vist que en data 2 d’octubre de 2015 la Sra. Mª Nieves Mola Albiol, tècnica de
l’esmentat programa que presta els seus serveis a jornada completa, ha comunicat la seva baixa
voluntària del programa a partir del dia 13 d’octubre d’enguany.
Atès que en l’actual programa encara hi ha 60 persones joves donades d’alta com a
usuàries del programa i que, d’acord a l’Ordre EMO/251/2014, de 4 d’agost, cal mantenir un rati de 20
persones joves per persona tècnica tutora.
Atès que la Sra. Mireia Gargallo Linares està adscrita al referit programa amb una
jornada laboral del 50% i que es troba amb disponibilitat, i resulta necessari poder incrementar la seva
jornada laboral al 100% per tal que pugui ser la tutora de referència per a 20 persones joves
participants en el programa; segons consta a l’expedient.
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Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals d’aquesta entitat en data
8 d’octubre de 2015, que s’incorpora a l’expedient, proposant modificar el nomenament de la Sra.
Mireia Gargallo Liranes en el sentit d’incrementar la seva jornada laboral per tal de garantir la prestació
del servei, d’acord amb la necessitat manifestada pel Coordinador de l’Àrea.
Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc conferides
RESOLC
PRIMER.- Aprovar la modificació del nomenament de la Sra. Mireia Gargallo Linares,
amb DNI 37.379.922-T, funcionària interina, en virtut de l’article 10.2.c) de la Llei 7/2007, de 14 d’abril
de l’Estatuto Bàsico del Empleado Público, per al programa “Joves per l’Ocupació 2014-2015”, amb la
categoria de tècnica superior de l’escala d’administració especial, subescala tècnica, grup A1, adscrita
a l’Àrea de Desenvolupament Estratègic del Consell Comarcal del Baix Llobregat, incrementant la seva
jornada laboral al 100% a 37,5 hores setmanals a partir del dia 13 d’octubre de 2015 i amb un sou brut
mensual de 2.046,73€ (1109,05€ de salari base, 473,35€ de complement de destí - nivell 21 i 464,33€
de complement específic). Les retribucions s’abonaran per catorze mensualitats segons els imports
que legalment estiguin establerts.
El nomenament tindrà vigència durant l’execució del projecte “Joves per l’Ocupació” fins la data
màxima prevista del 31 de desembre de 2015. No obstant si el Consell Comarcal del Baix Llobregat
veiés reduït o suprimit el finançament extern d'aquest programa d'actuació, es produiria el cessament
per desaparició de causa, segons preveu l'art. 10.3. de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, llei 7/2007
de 12 d'abril.
SEGON.- Comunicar el present Decret a l’esmentada treballadora així com al Servei
d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, perquè en tinguin coneixement i als efectes.

TERCER.- Publicar l’esmentada modificació del nomenament en el Butlletí Oficial de
la Província, d’acord amb el que disposa l’article 82 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals.
QUART.- Donar compte d’aquest nomenament en la propera sessió del Ple que se
celebri.”
d) Decret núm. 197/15, de 28 d’octubre, relatiu a aprovar l’adjudicació del premi del
concurs “Talla Ja!! Contra la violència masclista” a l’obra “Maltrato” dels autors Pablo
Ramírez González i Víctor Casas Morales.
“Vist que el Servei Comarcal de Joventut, juntament amb el Consell de Dones del
Consell Comarcal del Baix Llobregat, engega una nova edició de la campanya denominada “Talla Ja!!”,
que té com a objectiu conscienciar a la gent jove de la necessitat social d’eradicar la violència
masclista.
Vist que per aconseguir un producte que faci de suport a la campanya s’ha planificat
un concurs que premiarà l’obra que representi el rebuig social a la violència masclista i que recolzi la
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prevenció d’aquest tipus de violència en els tres àmbits que afecten més a la gent jove (de parella,
familiar i comunitari).
Vist que per acord de la Junta de Govern de data 21 de setembre de 2015 es va
aprovar la convocatòria del concurs “Talla Ja!! Contra la violència masclista”, així com les bases que
regeixen l’esmentat concurs.
Vista l’acta del jurat del referit concurs reunit en data 15 d’octubre de 2015, que
s’adjunta a l’expedient.
Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic i per la
Coordinadora del Departament de Joventut d’aquesta entitat en data 20 d’octubre de 2015, que
s’adjunta a l’expedient, proposant l’adjudicació del premi de la primera edició del concurs de promoció
de la campanya “Talla Ja!!” als senyors Pablo Ramírez González i Víctor Casas Morales amb l’obra
que porta per títol “Maltrato”, atès que el jurat ha volgut premiar la visió d’aquests joves que
transformen en rap una història que transmet l’angoixa i la fatalitat del que és la violència vers les
dones.
Vist que no hi ha previst sessió de la Junta de Govern fins al mes de novembre i que
és necessari aprovar l’adjudicació del premi de referència amb caràcter d’urgència atès que el
lliurament del referit premi s’efectuarà el dia 3 de novembre d’enguany, segons consta en l’expedient,
es proposa la seva aprovació per Decret de Presidència ratificant-lo en la propera sessió de la Junta
de Govern i del Ple que se celebrin.
Vist que per Decret de Presidència núm. 151/2015, de 24 de juliol, la Presidència
podrà exercir, per raons d’urgència, les competències de la Junta de Govern, donant compte a l’òrgan
competent als efectes de ratificació.
Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc conferides
RESOLC
PRIMER.- Aprovar l’adjudicació del premi del concurs “Talla Ja!! Contra la violència
masclista” a l’obra “Maltrato” dels senyors Pablo Ramírez González, amb DNI 53.321.720-S, i Víctor
Casas Morales, amb DNI 47.955.378-X.
Aquesta obra serà de propietat exclusiva i permanent del Consell Comarcal del Baix Llobregat, el qual
podrà modificar, desenvolupar o adaptar el disseny de la proposta guanyadora. Els 30 ajuntaments de
la comarca també podran utilitzar-la en les seves campanyes, prèvia demanda a aquest Consell
Comarcal.
SEGON.- Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament a favor dels guanyadors del
concurs indicats en l’apartat primer d’aquest acord, segons el quadre que es detalla a continuació:
Quantitat sense
retenció

Tipus aplicable
Descompte
Pagament a realitzar després de
IRPF
IRPF
descompte
150€
19,5
29,25€
120,75€
150€
19,5
29,25€
120,75€
300€
58,5€
241,5€

9

S’estableix un premi únic de 300€, el qual es dividirà en dos parts iguals de 150€ per a cadascun dels
guanyadors i sobre aquest import s’aplicarà una retenció del 19,5%, en virtut del que estableix l’article
101.7 i la Disposició Addicional 31.3 d) de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la
Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les Lleis dels Impostos sobre Societats,
sobre la Renta de no Residents i sobre el Patrimoni.
TERCER.- La present despesa anirà a càrrec de la partida núm. 337.48000 del
pressupost previst per enguany.
QUART.- Comunicar el present Decret a les persones guanyadores, perquè en tinguin
coneixement i als efectes.
CINQUÈ.- Ratificar el present Decret en la propera sessió de la Junta de Govern i Ple
que se celebrin.”
e) Decret núm. 214/15, de 20 de novembre, relatiu a aprovar contractació laboral temporal
de la Sra. Elisabet M. Canales Camps, com a administrativa per a les accions del
projecte “Treball i formació”.
“Vist que per Decret de Presidència núm. 191/2015, de 20 d’octubre, es va aprovar
l’inici del procés del selecció per a la contractació laboral temporal, a jornada parcial (50% de la
jornada), d’un/a administratiu/va vinculada a les tasques derivades de la gestió que des d’aquest
Consell Comarcal s’han de realitzar dins dels programes mixtos de Treball i Formació adreçat a
persones aturades o perceptores de la renda mínima d’inserció; així com les bases reguladores de la
referida convocatòria.
Atès que la candidata proposada pel Tribunal, un cop efectuat el corresponent
procés de selecció els dies 13 i 18 de novembre d’enguany, atesa la seva puntuació final i
disponibilitat, va ser la Sra. Elisabet M. Canales Camps; d’acord amb l’acta del tribunal
qualificador de l’esmentada convocatòria, que s’adjunta.
Vist que per acord de la Junta de Govern de data 19 de març de 2012 es va aprovar la
declaració de serveis prioritaris i essencials del Consell Comarcal del Baix Llobregat i del seu
organisme autònom Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat, en relació a les
previsions inicialment del Reial Decret-Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en
matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic, i de l’article 21.2 de la
Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2015 posteriorment;
i que en aquesta primera proposta de l’any 2012 no estava prevista en la declaració de serveis
prioritaris de les actuacions que des de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic es realitzen en matèria
de promoció econòmica del territori pel que respecta a la contractació del personal de suport
administratiu, segons consta a l’expedient.
Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals d’aquesta entitat en data
20 de novembre de 2015, que s’incorpora a l’expedient.
Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc conferides
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RESOLC
PRIMER.- Aprovar fer extensiu al personal de suport administratiu adscrit a l’Àrea de
Desenvolupament Estratègic d’aquest Consell Comarcal per llur contractació temporal, si escau, per
desenvolupar les actuacions dels serveis declarats com a prioritaris en matèria de promoció econòmica
del territori, durant la vigència de la limitació de contractació continguda al Reial Decret-Llei 20/2011,
de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la
correcció del dèficit públic, i, actualment, a la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos
Generals de l’Estat per a l’any 2015.
SEGON.- Aprovar la contractació laboral temporal a jornada parcial del 50% de la
jornada ordinària, mitjançant contracte eventual per circumstàncies de la producció, de la Sra. Elisabet
M. Canales Camps, amb DNI 46.338.032-R, amb la categoria d’administrativa, vinculada a les tasques
derivades de la gestió que des d’aquest Consell Comarcal s’han de realitzar dins dels programes
mixtos de formació i treball per a la contractació de persones en situació d’atur o perceptores de la
renda mínima d’inserció; inicialment des del dia 24 de novembre de 2015 i fins el dia 31 de desembre
de 2015, i amb un salari brut mensual de 840,38€ per catorze mensualitats.
TERCER.- 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.
QUART.- Aprovar la despesa de la present contractació fins el 31 de desembre de
2015 de 2.322,96€ per vinculació a càrrec de la partida pressupostària 214.131.01.
CINQUÈ.- Comunicar el present Decret a l’esmentada treballadora, perquè en tingui
coneixement i als efectes.
SISÈ.- Informar de la present contractació a la representació del personal..”
f) Decret núm. 217/15, de 24 de novembre, relatiu a la contractació del Sr. Jaume
Colominas Nolla com Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local per executar el
projecte “Desenvolupament de les potencialitats econòmiques del medi agroforestal i
generació de sinèrgies entre elles i amb el sector turístic dels municipis del Baix
Llobregat”, en el marc de la convocatòria 2015 del Servei d’Ocupació de Catalunya.
“Vist que per acord de la Junta de Govern de data 18 de maig de 2015 es va aprovar
la sol·licitud de subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya per al
Programa d’agents de desenvolupament local (AODL) per a l’execució del projecte “Desenvolupament
de les potencialitats econòmiques del medi agroforestal i generació de sinèrgies entre elles i amb el
sector turístic dels municipis del Baix Llobregat”, d’acord amb el Pla de Treball i el Pla d’Actuació, així
com es va presentar com a candidat, juntament amb el Pla de Treball, al Sr. Jaume Colominas Nolla
per a la posterior contractació com a Agent de desenvolupament local pel projecte de referència, una
vegada validada la candidatura i el pla de treball per part del Servei d’Ocupació de Catalunya.
Atès que en data 6 d’octubre de 2015 el Servei d’Ocupació de Catalunya ha comunicat
a aquesta entitat la Resolució d’atorgament de la subvenció pel mateix import que el sol·licitat al
Consell Comarcal del Baix Llobregat destinada a finançar fins el vuitanta per cent dels costos laborals
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anuals, d’acord amb el que s’estableix a la base 58 de l’Ordre EMO/258/214, de 5 d’agost, derivats de
la contractació del Sr. Jaume Colominas Nolla com a agent d’ocupació i desenvolupament local per un
període de dotze mesos; i que per Decret de Presidència núm. 199/2015, de 28 d’octubre, entre
d’altres, es va acceptar la referida subvenció.
Vist que l’Ordre EMO/258/2014 regula a la base 55 els requisits, selecció i
contractació dels agents i estableix com a imprescindible acreditar la realització d’un procés de
selecció que permeti valorar el candidat o candidata a presentar juntament amb el Pla de treball en la
fase de sol·licitud del projecte; i atès que el Sr. Jaume Colominas Nolla, que va ser el candidat
proposat a la sol·licitud, va superar el procés de selecció que es va efectuar entre els dies 10 i 13
d’octubre de 2014 i que actualment el Sr. Colominas es troba amb disponibilitat d’incorporació.
Vist que per acord de la Junta de Govern de data 19 de març de 2012 es va aprovar la
declaració de serveis prioritaris i essencials del Consell Comarcal del Baix Llobregat i del seu
organisme autònom Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat, en relació a les
previsions inicialment del Reial Decret-Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en
matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic, i de l’article 21.2 de la
Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2015 posteriorment;
i que en aquesta primera proposta de l’any 2012 no estava prevista la declaració de servei prioritari el
de les actuacions envers el foment de les activitats econòmiques de l’espai agroforestal, així com
aquelles iniciatives adreçades al desenvolupament i suport al teixit productiu agroalimentari i de l’espai
agroforestal de la comarca, segons consta a l’expedient.
Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals d’aquesta entitat en data
24 de novembre de 2015, que s’adjunta.
Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc conferides
RESOLC
PRIMER.- Aprovar la declaració de servei prioritari d’aquest Consell Comarcal per les
actuacions vers el foment de les activitats econòmiques de l’espai agroforestal, així com aquelles
iniciatives adreçades al desenvolupament i suport al teixit productiu agroalimentari i de l’espai
agroforestal de la comarca, per tal de poder cobrir les necessitats de contractació temporal del
personal adscrit al Departament de Promoció Agrícola, durant la vigència de la limitació de contractació
continguda al Reial Decret-Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria
pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic, i, actualment, a la Llei 36/2014,
de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2015.
SEGON.- Aprovar la contractació laboral temporal a jornada completa, per obra o
servei determinat, del Sr. Jaume Colominas Nolla, amb DNI 37.369.679-S, amb la categoria de tècnic
mitjà adscrit al Departament de Promoció Agrícola d’aquest Consell Comarcal, com Agent d’Ocupació i
Desenvolupament Local, des del dia 1 de desembre de 2015 i fins al dia 30 de novembre de 2016, i
amb un salari brut mensual de 1.872,30€ per catorze mensualitats.
Aquesta acció està subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya
en el marc dels Programes de suport i desenvolupament local i cofinançades pel Fons Social Europeu i
el Ministerio de Empleo y Seguridad Social - Servei Públic d’Ocupació Estatal.
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TERCER.- Donar d’alta a l’esmentat treballador en el Règim General de la Seguretat
Social amb el mateix efecte que el contracte, inscrivint aquest a l’Oficina de Treball corresponent.
QUART.- Aprovar la despesa per a aquesta contractació de 38.038,58€ a càrrec de
les partides pressupostàries habilitades a tal efecte:
-

241.13100. Retribucions personal laboral temporal AODL.
241.16001. Seguretat Social Personal temporal AODL.

CINQUÈ.- Comunicar el present Decret a l’esmentat treballador, perquè en tingui
coneixement i als efectes.
SISÈ.- Informar de la present contractació a la representació del personal.
SETÈ.- Ratificar el present Decret en la propera sessió de la Junta de Govern i del Ple
que se celebrin.”
g) Decret núm. 222/15, de 26 de novembre, relatiu a classificar les proposicions
presentades per les empreses participants en la licitació per a la contractació d’un
servei de transport escolar.
“ Vist que per acord de la Junta de Govern del 19 d’octubre de 2015 es va aprovar
l’inici de l’expedient per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert, del contracte del servei de
transport escolar de les rutes O314B (l’Hospitalet de Llobregat al CEE Pilot de Sant Just Desvern),
O401B (Esplugues de Llobregat al CEE Balmes II de Sant Boi de Llobregat) i NO136 (Molins de Rei al
CEIP Castell Ciuró de Molins de Rei).
Vist que dins del termini de presentació d’ofertes s’han presentat les següent
empreses:
Lot 1: Falck VL servicios sanitarios s.l., Cruz Roja Española i Ute a constituir(( Hispano Igualadina,
Monforte sa i Autobuses Alcala 2010)
Lot 2: Falck VL servicios sanitarios s.l. i Cruz Roja Española
Lot 3: Autocars Calella sl.l i Ute a constituir(( Hispano Igualadina, Monforte sa i Autobuses Alcala 2010)
Vist les actes de la Mesa de contractació de valoració de les ofertes presentades en
els lots núm. 1, 2 i 3, que s’adjunten.
Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat i Polítiques Socials en data
26 de novembre de 2015, que s’adjunta.
Vist que per Decret de Presidència núm. 151/2015, de 24 de juliol, la Presidència
podrà exercir, per raons d’urgència, les competències de la Junta de Govern, donant compte a l’òrgan
competent als efectes de ratificació.
Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc conferides
RESOLC
PRIMER.- Classificar les proposicions presentades per les empreses participants, i que no han
estat declarades desproporcionades o anormals, en la licitació, dividida en tres lots, mitjançant un procediment
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obert no harmonitzat i tràmit ordinari per a la contractació del servei de transport escolar de la ruta O314B
(l’Hospitalet de Llobregat al CEE Pilot de Sant Just Desvern), ruta O401B (Esplugues de Llobregat al CEE
Balmes II de Sant Boi de Llobregat) i ruta NO136 (Molins de Rei al CEIP Castell Ciuró de Molins de Rei), per
ordre decreixent de puntuacions, segons el que es detalla:
Lot núm 1:
1a- UTE A CONSTITUIR: LA HISPANO IGUALADINA,
S.L. EMPRESA MONFORTE S.A. I AUTOBUSES ALCALA 2010 S.L.
2a- FALCK VL SERVICIO SANITARIOS S.L.
3a- CRUZ ROJA ESPAÑOLA

100,00 punts
68,54 punts
37,12 punts

Lot núm 2:
1a- FALCK VL SERVICIO SANITARIOS S.L.
2a- CRUZ ROJA ESPAÑOLA

100,00 punts
68,00 punts

Lot núm. 3:
1a- UTE A CONSTITUIR: LA HISPANO IGUALADINA,
S.L. EMPRESA MONFORTE S.A. I AUTOBUSES ALCALA 2010 S.L.
2a- AUTOCARS CALELLA, S.L.

100,00 punts
70,70 punts

SEGON.- Requerir per al Lot núm 1, ruta O314B i per al Lot núm 3, ruta NO136 a
l’UTE a constituir formada per les empreses l’HISPANO IGUALADINA, S.L., EMPRESA MONFORTE,
S.A. I AUTOBUSES ALCALA, 2010, S.L. amb NIF B27383454, A15019243 i B27413178, i per al Lot
núm 2, ruta O401B a l’empresa FALCK VL SERVICIOS SANITARIOS S.L. amb NIF B58552712 com a
adjudicatàries de la licitació, dividida en tres lots, mitjançant un procediment obert no harmonitzat i
tràmit ordinari per a la contractació del servei de transport escolar de la ruta O314B (l’Hospitalet de
Llobregat al CEE Pilot de Sant Just Desvern), ruta O401B (Esplugues de Llobregat al CEE Balmes II
de Sant Boi de Llobregat) i ruta NO136 (Molins de Rei al CEIP Castell Ciuró de Molins de Rei), per a
què en el termini de 10 dies hàbils a comptar des del següent al de la recepció del requeriment i
d’acord amb l’article 151 del TRLCSP, aporti la documentació especificada en la clàusula 21 del Plec
de clàusules econòmiques i administratives particulars regulador d’aquesta licitació.
L’adjudicació restarà en tot cas condicionada a l’obtenció de la corresponent autorització per a la
prestació del servei de transport, a atorgar per l’autoritat competent (Direcció General de Ports i
Transports, Àrea Metropolitana de Barcelona. Així mateix, l’adjudicació restarà també condicionada a
que a l’inici del servei tots els vehicles que es posaran a disposició del contracte, tant el titulars com el
de reserva, hauran d’ajustar-se a les característiques específiques que, per aquesta tipologia de
transport, recull el Plec de clàusules econòmiques i administratives particulars i el Plec de
prescripcions tècniques reguladors d’aquest contracte.
La no obtenció de la corresponent autorització de l’autoritat competent o la no idoneïtat dels vehicles,
provocarà la resolució d’adjudicació sense derivar cap dret d’indemnització a favor de l’empresa
adjudicatària.
En el cas d’incompliment del requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà que el licitador ha retirat
la seva oferta, procedint en aquest cas a requerir la mateixa documentació al licitador següent, en
l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes.
TERCER.- Les empreses requerides constituiran, a la Tresoreria del Consell Comarcal
del Baix Llobregat, la garantia definitiva que ascendeix segons allò estipulat en la clàusula 22.1 del
Plec de clàusules econòmiques i administratives particulars regulador de la licitació, que ascendeix per
Lot a:
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Núm.
LOT
1
2
3

Import de la GARANTIA DEFINITIVA per LOT
Mil cinc-cents dotze euros (1.512,00 €)
Mil cinc-cents dotze euros (1.512,00 €)
Mil vint-i-vuit euros amb cinquanta cèntims d’euro (1.028,50 €)

QUART.- Publicar el present Decret en el perfil del contractant de l’entitat i comunicarlo a la resta d’empreses licitadores, perquè en tinguin coneixement i als efectes.
CINQUÈ.- Donar compte del present Decret en la propera sessió de la Junta de
Govern i de Ple que se celebrin.”
3.- Donar compte dels acords de la Junta de Govern que a continuació es relacionen:
Sessió del 5 d’octubre
a) Aprovar la subscripció d’un conveni amb la Direcció General de Formació Professional
Inicial i Ensenyaments de Règim Especial de la Generalitat, de col.laboració per a la
formació pràctica d’una alumna a l’Àrea d’Informàtica i Noves Tecnologies.
“Vist que l’acolliment en pràctiques d’alumnes de diferents àmbits educatius és
una pràctica habitual en les administracions públiques, amb l’objectiu de contribuir a la
formació professional de l’estudiant en el seu període de pràctiques, tal i com preveuen els
itineraris formatius d’un gran número de disciplines.
Atès que el Consell Comarcal del Baix Llobregat ha format part en anteriors ocasions i
mitjançant diferents àrees de treball d’aquests programes de pràctiques en col·laboració amb diferents
institucions acadèmiques, havent estat una experiència positiva tant pel que fa a la formació de
l’alumne com pel que fa a la seva col·laboració en les tasques assignades.
Vist que des de fa un temps el Departament d'Informàtica d’aquesta entitat vol acollir
alumnes en pràctiques que col·laborin en les diferents tasques que s’han de portar a terme des del
departament i que s’ha contactat amb la Direcció General de Formació Professional Inicial i
Ensenyaments de Règim Especial de la Generalitat de Catalunya, atès que el seu objectiu és establir
propostes de formació institucional per a una estudiant d’Administració de sistemes informàtics en
xarxa de l’Institut Bernat el Ferrer de Molins de Rei durant el curs escolar 2015-2016.
Vist que, d’acord amb l’informe emès pel Tècnic del Departament d’Informàtica i
Noves Tecnologies d’aquesta entitat en data 17 de setembre de 2015, que s’adjunta a l’expedient,
seria d’interès disposar de l’alumna Macarena Alonso Alvar, perquè realitzi les seves pràctiques
curriculars en el Departament d’Informàtica d’aquest Consell Comarcal.
Vist que per regular l’estada en pràctiques de la referida alumna és necessari la
subscripció d’un conveni de col·laboració amb la Direcció General de Formació Professional Inicial i
Ensenyaments de Règim Especial del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a
través del qual es determinin els compromisos i responsabilitats de les parts, el text del qual s’adjunta
al present acord.
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Vist que l’estada en pràctiques, d’acord amb la normativa vigent, no suposa cap
vinculació ni dret de caire laboral per aquesta entitat i per l’alumne, així com tampoc cap
contraprestació econòmica a favor d’aquesta alumna; i que el Consell Comarcal del Baix Llobregat
actuarà en tot moment com a col·laborador de la Direcció General de Formació Professional Inicial i
Ensenyaments de Règim Especial en la realització de les referides pràctiques.
Vist que per acord de Ple celebrat en data 24 de juliol de 2015, s’ha procedit, entre
d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a favor de la Junta
de Govern, i entre les que es troba la present.
Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels
següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb la Direcció
General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per l’acolliment en règim de pràctiques en el
Departament d’Informàtica i Noves Tecnologies del Consell Comarcal del Baix Llobregat de l’alumna
d’Administració de sistemes informàtics en xarxa de l’Institut Bernat el Ferrer de Molins de Rei,
Macarena Alonso Alvar, amb DNI 47.905.721-X; de conformitat amb la minuta de conveni que
s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament.
L’estada en pràctiques de l’esmentada alumna no suposarà cap vinculació ni dret de caire
laboral per aquesta entitat i per l’alumna, així com tampoc cap contraprestació econòmica a favor
d’aquesta alumna.
SEGON.- Facultar a la Presidència d’aquest Consell Comarcal per a la signatura dels
documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord.
TERCER.- Comunicar el present acord a la Direcció General de Formació Professional
Inicial i Ensenyaments de Règim Especial del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, perquè en tingui coneixement i als efectes.
QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se celebri
per a la seva ratificació.”
b) Aprovar la transferència a Barcelona Activa SPM de l’import corresponent a l’incentiu
econòmic a les empreses seleccionades per la incubadora de l’Agència Europea de
l’Espai del segon trimestre de l’any 2015.
“Vist que en data 3 d’abril de 2013 es va signar un conveni de col·laboració subscrit
amb l’Ajuntament de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Fundació Parc de la
Universitat Politècnica de Catalunya, Caixa Capital Risc S.G.E.C.R., S.A., la Diputació de Barcelona,
l’Àrea Metropolitana de Barcelona i el Consell Comarcal del Baix Llobregat per a la presentació de la
candidatura per acollir un Business Incubation Center de l’Agència Europea de l’Espai (ESA BIC) i el
desenvolupament de les tasques en el marc de l’ESA BIC Barcelona, aprovat per acord de la Junta de
Govern de 8 d’abril de 2013.
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Vist que el pacte primer de l’esmentat conveni estableix que l’objecte del present
conveni és d’una banda el treball conjunt entre les parts per a presentar una candidatura per acollir un
Centre d’Incubació d’Empreses de l’Agència Espacial Europea (ESA BIC) i d’altra banda, un cop
acceptada, regular el funcionament de l’incubadora ESA BIC i el suport a les empreses incubades.
Vist que, d’acord amb el pacte quart de l’esmentat conveni, la responsabilitat de
Secretaria Tècnica l’assumeix Barcelona Activa i entre altres funcions, és el canal únic de comunicació
i de relació amb l’ESA en relació al projecte ESA BIC i activitats derivades d’aquest, realitzant les
documentacions justificatives i atenent els requeriments que aquesta entitat sol·liciti sobre aquest
projecte.
Vist que finalment la candidatura presentada per acollir un Business Incubation Center
va ser acceptada per l’ESA i en data 29 de gener de 2014 es va signar el contracte Nº
4000109600/13/NL/GLC/al entre l’ESA i Barcelona Activa SA SPM per la implementació i gestió de
l’ESA BIC Barcelona; i que en el punt 2.2 del seu annex 2 disposa que es preveu donar suport a unes
40 empreses de base tecnològica, que es seleccionen de manera gradual en els diferents anys de
durada del projecte, des del 2014 i fins al 2018, fent-se aquesta selecció de manera trimestral en els
diferents Tribunals de valoració que es realitzin.
Vist que d’acord amb el conveni de referència, les empreses tindran un incentiu
econòmic de com a màxim 50.000 € per empresa, per tant per la previsió de les 40 empreses hi ha
estimat un pressupost màxim de 2.000.000 €.
Vist que, d’acord amb el pacte tercer del referit conveni, en concret, en l’apartat del
Consell Comarcal del Baix Llobregat, es disposa que haurà d’aportar com a màxim 250.000 €, que
corresponen al 12,50% del pressupost màxim.
Vist que per acord de la Junta de Govern de 6 d’octubre de 2014 es va aprovar la
subscripció de sengles convenis amb els Ajuntaments de Castelldefels, Gavà, El Prat de Llobregat,
Sant Boi de Llobregat i Viladecans de col·laboració pel desenvolupament del Business Incubation
Center de l’Agència Espacial Europea (ESA BIC) Barcelona, on es fixen les aportacions econòmiques
que ha d’assumir cada ajuntament.
Vist que, d’acord amb la clàusula cinquena del conveni de col·laboració subscrit entre
l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona, el Consell
Comarcal del Baix Llobregat, la Universitat Politècnica de Catalunya, Fundació Parc de la Universitat
Politècnica de Catalunya i Caixa Capital Risc i l’annex IV del contracte, el procés de selecció de les
empreses que es beneficiaran del programa d’incubació tindrà tres fases: Fase 1.- Permanent Open
Call (Convocatòria), Fase 2.- TOB – Tender Opening Board i Fase 3.- TEB – Tender Evaluation Board.
Vist que en el segon trimestre del 2015 s’ha realitzat el cinquè procés de selecció
d’empreses candidates i que un cop han estat validades pels membres del TOB, han passat a la
següent fase de valoració del tribunal del TEB; i que en data 16 de juny de 2015 es va reunir el TEB i
va aprovar la incorporació a l’ESA BIC de les 4 empreses validades: Dares, Bound4blue, Tinkerers,
Aistech, amb el següent resultat:
Celebració
TEB 2015

Empreses
validades pel
TOB

Punts

Empreses
seleccionades
pel TEB

Incentiu
econòmic

Aportació
Consell
Comarcal
12,5%
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Juny

Dares
Bound4blue
Tinkerers
Aistech
TOTAL

72
76
64,5
71,5

SI
SÍ
SÍ
SÍ

50.000,00 €
50.000,00 €
50.000,00 €
50.000,00 €
200.000,00 €

6.250,00 €
6.250,00 €
6.250,00 €
6.250,00 €
25.000,00 €

Vist que el pacte sisè del conveni de col·laboració subscrit entre l’Ajuntament de
Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal del Baix
Llobregat, la Universitat Politècnica de Catalunya, Fundació Parc de la Universitat Politècnica de
Catalunya i Caixa Capital Risc disposa que serà Barcelona Activa SA SPM la perceptora dels fons
mitjançant un compte corrent propi, que es destinarà a aquesta finalitat i farà les transferències que
escaigui a les empreses incubades.
Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic
d’aquesta entitat en data 29 de setembre de 2015, que s’incorpora a l’expedient.
Vist que per acord de Ple celebrat en data 24 de juliol de 2015, s’ha procedit, entre
d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a favor de la Junta
de Govern, i entre les que es troba la present.
Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels
següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la transferència a Barcelona Activa SA SPM de l’import de 25.000 €
corresponent als pagaments dels incentius per a les empreses seleccionades per la incubadora de
l’Agència Europea de l’Espai ( ESA BIC) de Barcelona.
SEGON.- El pagament d’aquest incentiu va a càrrec de la partida número 241.46206
del pressupost de despesa del Consell Comarcal del Baix Llobregat.
TERCER.- Comunicar el present acord als ajuntaments de Castelldefels, Gavà, el Prat
de Llobregat, Sant Boi de Llobregat i Viladecans, i a Barcelona Activa, perquè en tinguin coneixement i
als efectes.
QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se
celebri.”
Sessió del 19 d’octubre
c) Aprovar la subscripció d’un conveni amb el Consorci de Turisme del Baix Llobregat, de
col.laboració en l’execució i el finançament del projecte Pla Estratègic del sector turístic
del riu Llobregat. Desenvolupament econòmic i ocupació.
“Vist que per Decret de Presidència núm. 93/2015, de 20 de maig, es va aprovar la
sol·licitud de subvenció al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya de les
actuacions que es detallen a continuació dins del marc de la convocatòria per a la concessió de
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subvencions destinades als programes de suport al desenvolupament local per l’any 2015, regulada
per l’Ordre EMO/258/2014, de 5 d’agost, i per la Resolució EMO/744/2015, de 16 d’abril:
PLA D’ACCIÓ SECTORIAL:
Pla Estratègic del sector turístic del riu Llobregat.
Desenvolupament econòmic i ocupació”
Projecte 1.- -“Pla de gestió del Camí del Llobregat al
Baix Llobregat
Projecte 2.- “Pla estratègic per a la dinamització
econòmica i turística dels Espais Naturals del Delta de
Llobregat”.
TOTAL

Cost

Subvenció
sol·licitada

15.013,68 €
21.656,58 €

36.670,26 €

29.336,21 €

Atès que en data 17 de setembre de 2015 el Servei d’Ocupació de Catalunya de la
Generalitat de Catalunya va resoldre favorablement l’aprovació de la referida subvenció, atorgant al
Consell Comarcal del Baix Llobregat una subvenció per import de 29.336,21€ destinada a finançar el
projecte “Pla Estratègic del sector turístic del riu Llobregat. Desenvolupament econòmic i ocupació”.
Atès que el Consorci de Turisme del Baix Llobregat considera d’interès col.laborar en
l’esmentat projecte i preveu fer una aportació econòmica de la part no finançada per la referida
subvenció, que ascendeix a la quantitat de 7.334,05€; segons consta a l’expedient
Vist que aquest Consell Comarcal va sol·licitar la subvenció de referència d’acord amb
el Consorci de Turisme del Baix Llobregat, es fa necessària la subscripció d’un conveni de
col·laboració entre ambdues entitats tant pel desenvolupament del referit projecte com per l’aportació
que haurà de fer el Consorci de Turisme del Baix Llobregat per al finançament del mateix, segons
consta a l’expedient.
Vist l’informe emès per la Gerent d’aquesta entitat en data 13 d’octubre de 2015, que
s’incorpora a l’expedient.
Vist que per acord de Ple celebrat en data 24 de juliol de 2015, s’ha procedit, entre
d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a favor de la Junta
de Govern, i entre les que es troba la present.
Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels
següents
ACORDS
PRIMER.- Acceptar la subvenció atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya del
Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya per un import de 29.336,21€ (vint-inou mil tres-cents trenta-sis euros amb vint-i-un cèntims d’euro) per a la realització del projecte “Pla
Estratègic del sector turístic del riu Llobregat. Desenvolupament econòmic i ocupació”, dins del marc
de la convocatòria per a la concessió de subvencions destinades als programes de suport al
desenvolupament local per l’any 2015, regulada per l’Ordre EMO/258/2014, de 5 d’agost, i per la
Resolució EMO/744/2015, de 16 d’abril.
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SEGON.- Aprovar la subscripció d’un conveni amb el Consorci de Turisme del Baix
Llobregat de col·laboració en l’execució i el finançament del projecte “Pla Estratègic del sector turístic
del riu Llobregat. Desenvolupament econòmic i ocupació”, de conformitat amb la minuta de conveni
que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament.
TERCER.- Facultar a Sra. Raquel Sánchez Jiménez, 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 Servei d’Ocupació de Catalunya de la
Generalitat de Catalunya, així com al Consorci de Turisme del Baix Llobregat, perquè en tinguin
coneixement i als efectes.
CINQUÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se
celebri per a la seva ratificació.”
d) Aprovar la modificació del conveni subscrit amb l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat,
de col.laboració en el finançament de l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del
Baix Llobregat – III per l’any 2015.
“Vist que per acord de la Junta de Govern de data 8 de juny de 2015 es va aprovar,
per a l’exercici 2015, la pròrroga al conveni de col·laboració regulador del finançament de l’Equip
d’Atenció a la Infància i Adolescència III (EAIA III) del Baix Llobregat, subscrit entre el Consell
Comarcal del Baix Llobregat i l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, entre d’altres.
Atès que en data 6 d’octubre de 2015 aquesta entitat ha rebut escrit de l’Ajuntament
de Sant Boi de Llobregat sol·licitant la modificació de l’import de la pròrroga del conveni de referència,
que ascendia a 4.037,09€, atès que la consignació pressupostària prevista per aquest concepte en el
pressupost municipal de l’exercici 2015 era de 4.000€.
Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals d’aquesta entitat en data 8
d’octubre de 2015, que s’incorpora a l’expedient.
Vist que per acord de Ple celebrat en data 24 de juliol de 2015, s’ha procedit, entre
d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a favor de la Junta
de Govern, i entre les que es troba la present.
Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels
següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la modificació de la pròrroga al conveni de col·laboració regulador
del finançament de l’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència III (EAIA III) del Baix Llobregat, per a
l’exercici 2015, subscrit amb l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, en el sentit de modificar l’import
previst en el conveni, que inicialment era de 4.037,09€, a 4.000€, amb el compromís de l’ajuntament
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d’assumir els 37,09€ restants en la pròrroga per a l’exercici 2016 del conveni de referència; de
conformitat amb la minuta d’annex de pròrroga del conveni que s’adjunta al present acord i s’aprova
simultàniament.
SEGON.- Facultar a la Presidència d’aquesta entitat per a la signatura dels documents
que siguin necessaris per a la formalització del present acord.
TERCER.- Comunicar el present acord a l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat,
perquè en tingui coneixement i als efectes.
QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se
celebri.”
e) Aprovar l’inici del procediment d’inspecció biennal d’ofici de la instal.lació juvenil Casa
de Colònies Can Rigol, de Begues.
“Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat, mitjançant la subscripció d’un
conveni amb la Direcció General de Joventut, té diferents competències delegades entre les que es
troba l’autorització, la inspecció, la sanció i la suspensió de les instal·lacions destinades a activitats
amb infants i joves que regula les característiques i els requisits per a la realització d’activitats
educatives en el temps lliure i activitats de lleure; en virtut del Decret 187/1993, de 27 de juliol, de
delegació de competències en matèria de joventut a les comarques.
Ates que, l’article 10.3 del Decret 140/2003, de 10 de juny, d’aprovació del Reglament
d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves, estableix que, amb independència d’altres
inspeccions puntuals, l’administració competent durà a terme cada dos anys, comptadors a partir de la
data d’autorització o de presentació de la comunicació prèvia, una inspecció d’ofici de les instal·lacions
del seu àmbit territorial, amb l’objectiu de verificar que continuen ajustant-se a la normativa.
Atès que, d’acord amb el capítol quart de la Directriu de la Direcció General de
Joventut als consells comarcals per a l’execució de les potestats d’inspecció i sanció en matèria
d’instal·lacions juvenils de data 17 de juliol de 1995, aquestes inspeccions han de cobrir, com a mínim,
dos àmbits concrets:
1. Aspectes administratius: cal verificar l’existència i la correcció de la documentació
preceptiva de la instal·lació, que ha d’estar a disposició dels usuaris i de les inspeccions
d’acord amb la normativa vigent. Aquesta comprovació pot ser efectuada per la persona
responsable del Servei de Joventut o per personal adscrit al Consell Comarcal.
2. Aspectes tècnics: cal verificar que la instal·lació autoritzada segueixi complint les
normatives tècniques que li són d’aplicació, tant les específiques (superfícies i volums als
dormitoris, ocupació, nombre d’aparells sanitaris, distribució, etc.) com les de tipus general
(accessibilitat a persones disminuïdes, protecció contra incendis, etc.), incloent-hi
l’adequació a la normativa de les instal·lacions tècniques sotmeses a règim d’inspecció
periòdica. Aquestes comprovacions, pel seu caràcter particularment tècnic i per les
responsabilitats que comporta per a la persona que les realitza i per a la pròpia
Administració, ha de ser efectuada per una persona amb la necessària competència
professional, com pot ser un arquitecte, un aparellador, un enginyer o un enginyer tècnic del
Consell Comarcal (o contractat per aquest).
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Atès que la última visita d’inspecció de la casa colònies Can Rigol del municipi de
Begues es va realitzar el dia 30 d’octubre de 2013, i que s’aproxima la data de realització de la
següent, segons consta a l’expedient.
Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic i per la
Coordinadora del Departament de Joventut d’aquesta entitat en data 1 d’octubre de 2015, que
s’adjunta a l’expedient.
Vist que per acord de Ple celebrat en data 24 de juliol de 2015, s’ha procedit, entre
d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a favor de la Junta
de Govern, i entre les que es troba la present.
Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels
següents
ACORDS

PRIMER.- Aprovar l’inici de l’expedient per al procediment d’inspecció biennal de la
instal·lació juvenil casa de colònies Can Rigol del municipi de Begues, per tal de requerir al titular la
documentació i verificar que la instal·lació compleixi amb tots els requisits pertinents per a la realització
de l’activitat; en el marc del Reglament d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves,
aprovat pel Decret 140/2003, de 10 de juny.
SEGON.- Facultar a la Presidència d’aquesta entitat per a la signatura dels documents
que siguin necessaris per a la formalització del present acord.
TERCER.- Notificar el present acord a la casa de colònies Can Rigol, perquè en tingui
coneixement i als efectes.
QUART.- Facultar al President d’aquesta entitat per tancar el referit expedient un cop
s’hagi verificat que l’esmentada instal·lació compleixe els requisits pertinents per a la realització de
l’activitat.
CINQUÈ- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se
celebri.”
f) Aprovar l’inici d’expedient per a l’adjudicació mitjançant procediment obert d’un
contracte de servei de transport corresponent a tres rutes escolars.
“Vist el conveni subscrit entre aquesta entitat i el Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya l’objecte del qual és la delegació al Consell Comarcal del Baix Llobregat de
les competències quant a la gestió del servei de transport escolar i per a la gestió del servei escolar de
menjador i altres prestacions en matèria d’ensenyament.
Vist que per acord de la Junta de Govern de 17 de març de 2014 es va aprovar l’inici
de l’expedient per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert harmonitzat, del contracte de servei de
transport escolar obligatori i no obligatori a centres docents d’ensenyament de la comarca del Baix
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Llobregat per als cursos escolars 2014-2015 i 2015-2016; i que per Decret de Presidència núm.
123/2014, de 25 de juliol, es va aprovar l’adjudicació del referit contracte.
Atès que al llarg del curs escolar es produeixen variacions en les necessitats de
transport escolar col·lectiu de la comarca que afecten a l’itinerari, als horaris, al nombre d’alumnes a
traslladar i/o als acompanyants; i que freqüentment les variacions en les rutes de transport escolar
obligatori es refereixen als alumnes amb necessitats educatives especials que requereixen adaptació
dels serveis de transport per atendre les noves necessitats, com serien les de les rutes O314B
(l’Hospitalet de Llobregat al CEE Pilot de Sant Just Desvern), O401B (Esplugues de Llobregat al CEE
Balmes II de Sant Boi de Llobregat) i NO136 (Molins de Rei al CEIP Castell Ciuró de Molins de Rei).
Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques
Socials d’aquesta entitat en data 13 d’octubre de 2015, que s’incorpora a l’expedient, proposant l’inici
de l’expedient per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert, del contracte del servei de transport
escolar de les referides rutes.
Vist que els plecs de clàusules han estat informats favorablement pel Secretari,
d’acord a la Disposició Addicional 2ª.7 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Vist l’informe de fiscalització prèvia emès per l’Interventor d’aquesta entitat, així com el
certificat d’existència de crèdit, d’acord amb l’article 109.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 i la seva
Disposició Addicional 2ª.7.
Vist el que disposen els articles 138, 157 i ss, i 301 i ss. del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de Llei de
contractes de les Administracions Públiques i el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es
desenvolupa parcialment la Llei 30/2007 de Contractes del Sector Públic.
Vist que per acord de Ple celebrat en data 24 de juliol de 2015, s’ha procedit, entre
d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a favor de la Junta
de Govern, i entre les que es troba la present.
Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels
següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar l’inici de l’expedient per a l’adjudicació, mitjançant procediment
obert, del contracte del servei de transport escolar de les rutes O314B (l’Hospitalet de Llobregat al CEE
Pilot de Sant Just Desvern), O401B (Esplugues de Llobregat al CEE Balmes II de Sant Boi de
Llobregat) i NO136 (Molins de Rei al CEIP Castell Ciuró de Molins de Rei), amb un tipus màxim de
licitació, IVA exclòs, que s’estableix per dia efectiu de servei, entenent que el servei és el conjunt
format pel transport de les persones usuàries d’anada als centres i de tornada dels centres, i que
inclou la totalitat de despeses inherents al servei, d’acord amb el que es detalla a continuació:
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LOT NÚM 1:
Ruta
núm.:
O314B

Preu
servei/dia
(IVA exclòs)
80,00 €

Preu
acompanyant/dia
(IVA exclòs)
25,00 €

Preu
total/dia
(IVA exclòs)
105,00 €

Previsió màxima dies
previstos de servei
contracte
288 dies

Preu
servei/dia
(IVA exclòs)
80,00 €

Preu
acompanyant/dia
(IVA exclòs)
25,00 €

Preu
total/dia
(IVA exclòs)
105,00 €

Previsió màxima dies
de servei contracte

Preu
servei/dia
(IVA exclòs)

Preu
acompanyant/dia
(IVA exclòs)

Preu
total/dia
(IVA exclòs)

Previsió màxima dies
de servei contracte

156,40 €

30,60 €

187,00€

110 dies

LOT NÚM 2:
Ruta
núm.:
O401B

288 dies

LOT NÚM 3:
Ruta
núm.:
NO136

SEGON.- Aprovar el Plec de Clàusules Econòmiques i Administratives Particulars i el
Plec de Prescripcions Tècniques reguladors d’aquest contracte, que s’adjunten com a document annex
i s’aproven simultàniament.
TERCER.- Convocar la concurrència d’ofertes per a l’adjudicació del contracte del
servei de transport escolar de les rutes O314B (l’Hospitalet de Llobregat al CEE Pilot de Sant Just
Desvern), O401B (Esplugues de Llobregat al CEE Balmes II de Sant Boi de Llobregat) i NO136 (Molins
de Rei al CEIP Castell Ciuró de Molins de Rei), mitjançant procediment obert, i publicar el corresponent
anunci en el perfil de contractant d’aquesta entitat (la forma d’accés públic és a través de la web http://
www.elbaixllobregat.cat - apartat Consell - publicacions oficials - Consell Comarcal- perfil del
contractant), i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de conformitat amb el que s’estableix
en els Plecs de Clàusules Econòmiques i Administratives Particulars que regeixen la present
contractació.
QUART.- Declarar la plurianualitat de la despesa de l’expedient de referència; d’acord
amb l’article 174.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals, l’autorització o realització de les despeses de caràcter
plurianual es subordinarà al crèdit que per a cada exercici autoritzin els pressupostos aprovats
d’aquesta entitat.
La despesa plurianual derivada d’aquest contracte, IVA inclòs, es farà efectiva amb càrrec a les
següents partides: Lots 1 i 2: 32622300 i Lot 3: 32622301.
CINQUÈ.- Excloure en aquest expedient de contractació la prestació de la garantia
provisional segons consta en els plecs reguladors del referit contracte. La garantia definitiva s’estableix
en el 5% del pressupost base de licitació, sense les modificacions, que ascendeix per lot, IVA exclòs,
a:
Núm. LOT
PRESSUPOST BASE DE
Import de la GARANTIA
LICITACIÓ, per LOT (sense
DEFINITIVA
modificacions)
per LOT
1
30.240,00
1.512,00
2
30.240,00
1.512,00
3
20.570,00
1.028,50
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SISÈ.- Facultar a la Presidència d’aquesta entitat per fer el requeriment i l’adjudicació
d’aquest contracte, en el cas de que així convingui per raons del calendari de les tramitacions.
SETÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió Plenària que se celebri.”
g) Aprovar la designació de representants del Consell Comarcal del Baix Llobregat en
altres entitats i organismes.
“Vist que constituït el nou Consell Comarcal del Baix Llobregat, en sessió plenària de
data 24 de juliol de 2015, 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.
Vist que per acord de Ple celebrat en data 24 de juliol de 2015, s’ha procedit, entre
d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a favor de la Junta
de Govern, i entre les que es troba la present.
Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels
següents
ACORDS
PRIMER.- Designar els representants d’aquest Consell Comarcal al Consell Plenari i a
la Comissió Executiva del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat que a continuació es relacionen:
Consell Plenari
- Sr. Josep Perpinyà
- Sr. José Angel Carcelén
- Sr. Jesus Blanco
Comissió Executiva
-

Sr. Josep Perpinyà
Sr. Jesus Blanco

SEGON.- Designar els representants d’aquest Consell Comarcal a la Junta de Govern
del Consorci de la Colònia Güell, que a continuació es relacionen:
-

Sr. Josep Perpinyà
Sr. Jesus Blanco

TERCER.- Designar com a membres del Ple i de la Comissió Executiva del Consell
Econòmic i Social del Consell Comarcal, en representació d’aquesta entitat, a les persones que a
continuació es relacionen:
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Ple
- Sr. Josep Perpinyà
- Sr. Jordi Gil
- Sr. Jaume Olivella
- Sr. Jordi Garcia
Comissió Executiva
- Sr. Josep Perpinyà
- Sr. José Angel Carcelén
QUART.- Designar els representants d’aquest Consell Comarcal a la Junta Permanent
i Assemblea del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat, que a continuació es relacionen:
-

Sr. Josep Perpinyà
Sra. Vicky Castellanos
Sra. Alba Martínez
Sr. Lluís Fabrés
Sr. Jaume Casanovas

CINQUÈ.- Aprovar els nomenaments del Sr. Josep Perpinyà, President d’aquesta
entitat, de la consellera comarcal Sra. Vicky Castellanos i de la consellera comarcal Sra. Lidia Muñoz,
que formaran part de la Junta Permanent del Consell de les Dones del Baix Llobregat, així com del
President i de totes les conselleres comarcals de l’entitat com a membres de l’Assemblea del Consell
de les Dones del Baix Llobregat; d’acord amb el Reglament de l’esmentada entitat.
SISÈ.- Designar els Consellers Xavier Paz, Jordi Gil i Jaume Olivella com a
representants a l’Assemblea General del Consell Esportiu del Baix Llobregat i al Sr. Xavi Paz com a
representant en la Junta Permanent.
SETÈ.- Designar el Sr. Josep Perpinyà, President d’aquesta entitat, com a
representant en el Consorci Sanitari Integral, en l’Assemblea General i la Junta Directiva de l’Associació
Cluster de Salut Mental de Catalunya, en la Comissió d’Ordenació Territorial Metropolitana de Barcelona
(nomenant com a suplent el Sr. Jaume Olivella), en la Fundació Utopia d’estudis Socials del Baix Llobregat i el
Consell Assessor del Parc de la Mediterrània de Castelldefels (nomenant en ambdós casos com a suplent el Sr.
Jordi Gil), en el Patronat de la Muntanya de Montserrat (nomenant com a suplent el Sr. Xavier Fonollosa), i en
l’Associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona i en el Pla Estratègic Metropolità de
Barcelona (nomenant en ambdós casos com a suplent el Sr. José Angel Carcelén).

VUITÈ.- Designar els Srs. Josep Perpinyà i Jaume Olivella com a representants en
l’Assemblea General i la Junta Executiva de l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport
Urbà.
NOVÈ.- Designar el Sr. José Angel Carcelén com a representant a l’Associació
Innobaix, i al Sr. Xavier Fonollosa com a representant suplent.
DESÈ.- Designar el Sr. Xavier Paz com a representant a la Fundació Cassià Just, i al
Sr. Jordi Garcia Mas com a representant suplent.
ONZÈ.- Elevar el present acord per a la seva ratificació en la propera sessió plenària
que se celebri.
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DOTZÈ.- Comunicar el present acord, en la part que els afecta, als esmentats
representants, així com a les entitats interessades i als ens que formin part de les referides institucions
i organitzacions públiques o privades, perquè en tinguin coneixement i als efectes.”
Els presents aproven per majoria absoluta la ratificació del present acord amb el vot a favor dels
membres presents dels grups comarcals del PSC-CPM, COALICIÓ ENTESA, ERC-AM, CIU,
Ciutadans, PP i CIU, i l’abstenció del representant del grup comarcal de la CUP

Sessió del 9 de novembre
h) Aprovar la regularització del conveni subscrit amb l’AMPA de l’IES Montserrat Colomer
de Sant Esteve Sesrovires, de col.laboració per a la prestació del servei de transport
escolar no obligatori durant el curs 2013-2014.
“Vist el conveni subscrit en data 26 de juliol de 1996, aprovat en sessió plenària
celebrada el 25 de juny del mateix any, entre aquesta entitat i el Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya l’objecte del qual és la delegació al Consell Comarcal del Baix Llobregat de
les competències quant a la gestió del servei de transport escolar i per a la gestió del servei escolar de
menjador i altres prestacions en matèria d’ensenyament.
Vist que per acord de la Junta de Govern de 17 de febrer de 2014 es va aprovar, entre
d’altres, un conveni de col·laboració amb l’AMPA de l’IES Montserrat Colomer de Sant Esteve
Sesrovires per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori per al curs escolar 2013-2014
mitjançant el qual es preveu que l’esmentada AMPA haurà d’aportar al Consell Comarcal la quantitat
de 3.367,50€.
Atès que al finalitzar el curs escolar 2013-2014 es va portar a terme la regularització
de la quantitat a aportar en funció del nombre d’alumnes totals que van utilitzat el transport i que un
cop comptabilitzats els alumnes totals que varen fer ús del transport escolar en el curs 2013-2014 es
determina que la contraprestació econòmica final ascendeix a la quantitat de 3.079,50€, es proposa,
d’acord amb l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques Socials
d’aquesta entitat, en data 29 de setembre de 2015, que s’incorpora a l’expedient, aprovar la
modificació del referit conveni.
Vist que per acord de Ple celebrat en data 24 de juliol de 2015, s’ha procedit, entre
d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a favor de la Junta
de Govern, i entre les que es troba la present.
Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels
següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la modificació del conveni de col·laboració subscrit amb l’AMPA de
l’IES Montserrat Colomer de Sant Esteve Sesrovires per a la prestació del servei de transport escolar
no obligatori per al curs escolar 2013-2014, en el sentit de regularitzar la quantitat que haurà d’aportar
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a aquest Consell comarcal en el marc del referit conveni i que ascendeix a un import final de tres mil
setanta-nou euros amb cinquanta cèntims d’euro (3.079,50€), d’acord amb les dades d’altes i baixes
que han estat comunicades pel centre escolar al llarg del curs 2013-2014.
SEGON.- Comunicar el present acord a l’AMPA de l’IES Montserrat Colomer de Sant
Esteve Sesrovires, perquè en tingui coneixement i als efectes.
TERCER.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se
celebri.”
i)

Aprovar la convocatòria d’ajuts a empreses i autònoms/es de la comarca en el marc del
projecte Promoure l’ocupació a la indústria local del Baix Llobregat, subvencionat per la
Diputació de Barcelona.

“Vist que en data 23 de desembre de 2014 la Diputació de Barcelona va publicar al
BOPB un anunci d’aprovació de les bases reguladores i convocatòria per a l’atorgament de
subvencions en règim de concurrència competitiva per promoure l’ocupació a la indústria local, que té
com a objecte finançar projectes locals de millora de l’ocupabilitat i d’inserció de persones que tenen
especials dificultats d’inserció, preferentment joves, majors de 45 anys i aturats de llarga durada, en
sectors d’activitat econòmica industrial fortament consolidats al territori i/o amb perspectives de
creixement.
Atès que les entitats beneficiàries d’aquests ajuts seran les entitats locals i comunitats
de municipis de la província de Barcelona, que tinguin un mínim de 30.000 habitants, i si tenen menys
de 30.000 podran presentar-se sempre que ho facin mancomunadament o mitjançant una agrupació
territorial.
Atès que aquest Consell Comarcal, conjuntament amb 25 ajuntaments de la comarca
(Abrera, Castellví de Rosanes, Cervelló, Collbató, Corbera de Llobregat, Esparreguera, Esplugues de
Llobregat, Gavà, Martorell, Molins de Rei, Olesa de Montserrat, Pallejà, la Palma de Cervelló, el Papiol,
el Prat de Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Sant
Esteve Sesrovires, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels
Horts, Vallirana i Viladecans), van acordar presentar a aquesta convocatòria el projecte “Promoure
l’ocupació a la indústria local al Baix Llobregat”, que es centrarà en les activitats econòmiques de les
indústries alimentàries i de begudes, i amb els sector logístic vinculat a aquestes indústries.
Atès que els 25 ajuntaments participants en l’esmentat projecte, conjuntament amb el
Consell Comarcal, també executaran accions dins del projecte, per això la modalitat d’execució és
conjunta.
Vist que per Decret de Presidència núm. 23/2015, de 20 de febrer, es va
aprovar la sol·licitud de la referida subvenció a la Diputació de Barcelona per a la realització
del projecte “Promoure l’ocupació a la indústria local al Baix Llobregat” i que per acord de la
Junta de Govern de data 18 de maig d’enguany es va acceptar l’esmentada subvenció.
Atès que dins de l’eix 3 el projecte contempla donar ajuts econòmics per import de
400€ mensuals, amb un mínim de 3 mesos i a un màxim de 6 mesos, a les empreses que vulguin
contractar a les persones aturades que han participat en el projecte de referència.
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Vistes les bases reguladores per a la sol·licitud i l’atorgament de subvencions a
empreses, entitats sense ànim de lucre i persones autònomes ubicades en la comarca del Baix
Llobregat, que realitzin contractacions en el marc del projecte “Promoure l'ocupació a la indústria local
del Baix Llobregat”, que s’adjunten a l’expedient, i que regulen l’atorgament d’aquests ajuts econòmics.
Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic
d’aquesta entitat en data 26 d’octubre de 2015, que s’adjunta a l’expedient.
Vist que per acord de Ple celebrat en data 24 de juliol de 2015, s’ha procedit, entre
d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a favor de la Junta
de Govern, i entre les que es troba la present.
Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels
següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar inicialment les bases reguladores per a la sol·licitud i l’atorgament
de subvencions a empreses, entitats sense ànim de lucre i persones autònomes ubicades en la
comarca del Baix Llobregat, que realitzin contractacions en el marc del projecte “Promoure l'ocupació a
la indústria local del Baix Llobregat”, d’acord amb el text de bases que s’adjunta al present acord i
s’aprova simultàniament.
SEGON.- Aprovar la convocatòria pública de les subvencions detallades a l’acord
primer, el contingut de la qual consta incorporat a les referides bases i pel termini que en elles s’indica.
TERCER.- Aprovar una despesa per un import màxim de 64.800,00€ que anirà a
càrrec de la partida pressupostària 241.47007 del pressupost previst per enguany.
La concessió de les subvencions restarà condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el
moment de la resolució d'atorgament.
QUART.- Publicar els corresponents anuncis al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, al tauler d’anuncis del Consell Comarcal del Baix Llobregat, i una referència d’aquesta
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Transcorregut el període d’informació pública
de 20 dies sense cap al·legació, les Bases quedaran aprovades definitivament, sense necessitat de
cap altre acord.
CINQUÈ.- Comunicar el present acord a la Diputació de Barcelona i als ajuntaments
participants en l’esmentat projecte, perquè en tinguin coneixement i als efectes oportuns.
SISÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se celebri.”
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j)

Aprovar l’inici del procediment d’inspecció biennal d’ofici de les instal.lacions juvenils
Alberg de Joventut Cal Ganxo, de Castelldefels, i Aula de Natura Can Palós, de Sant Boi
de Llobregat.

“Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat, mitjançant la subscripció d’un
conveni amb la Direcció General de Joventut, té diferents competències delegades entre les que es
troba l’autorització, la inspecció, la sanció i la suspensió de les instal·lacions destinades a activitats
amb infants i joves que regula les característiques i els requisits per a la realització d’activitats
educatives en el temps lliure i activitats de lleure; en virtut del Decret 187/1993, de 27 de juliol, de
delegació de competències en matèria de joventut a les comarques.
Ates que, l’article 10.3 del Decret 140/2003, de 10 de juny, d’aprovació del Reglament
d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves, estableix que, amb independència d’altres
inspeccions puntuals, l’administració competent durà a terme cada dos anys, comptadors a partir de la
data d’autorització o de presentació de la comunicació prèvia, una inspecció d’ofici de les instal·lacions
del seu àmbit territorial, amb l’objectiu de verificar que continuen ajustant-se a la normativa.
Atès que, d’acord amb el capítol quart de la Directriu de la Direcció General de
Joventut als consells comarcals per a l’execució de les potestats d’inspecció i sanció en matèria
d’instal·lacions juvenils de data 17 de juliol de 1995, aquestes inspeccions han de cobrir, com a mínim,
dos àmbits concrets:
3. Aspectes administratius: cal verificar l’existència i la correcció de la documentació
preceptiva de la instal·lació, que ha d’estar a disposició dels usuaris i de les inspeccions
d’acord amb la normativa vigent. Aquesta comprovació pot ser efectuada per la persona
responsable del Servei de Joventut o per personal adscrit al Consell Comarcal.
4. Aspectes tècnics: cal verificar que la instal·lació autoritzada segueixi complint les
normatives tècniques que li són d’aplicació, tant les específiques (superfícies i volums als
dormitoris, ocupació, nombre d’aparells sanitaris, distribució, etc.) com les de tipus general
(accessibilitat a persones disminuïdes, protecció contra incendis, etc.), incloent-hi
l’adequació a la normativa de les instal·lacions tècniques sotmeses a règim d’inspecció
periòdica. Aquestes comprovacions, pel seu caràcter particularment tècnic i per les
responsabilitats que comporta per a la persona que les realitza i per a la pròpia
Administració, ha de ser efectuada per una persona amb la necessària competència
professional, com pot ser un arquitecte, un aparellador, un enginyer o un enginyer tècnic del
Consell Comarcal (o contractat per aquest).
Atès que la última visita d’inspecció de l’alberg de joventut Cal Ganxo del municipi de
Castelldefels i de l’aula de natura Can Palós del municipi de Sant Boi de Llobregat es van realitzar els
dies 4 de desembre de 2013 i 14 de gener de 2014, respectivament, i que s’aproxima la data de
realització de les següents, segons consta a l’expedient.
Vist els informes emesos pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic i
per la Coordinadora del Departament de Joventut d’aquesta entitat en data 23 d’octubre de 2015, que
s’adjunten a l’expedient.
Vist que per acord de Ple celebrat en data 24 de juliol de 2015, s’ha procedit, entre
d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
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pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a favor de la Junta
de Govern, i entre les que es troba la present.
Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels
següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar l’inici de l’expedient per al procediment d’inspecció biennal de la
instal·lació juvenil alberg de joventut Cal Ganxo del municipi de Castelldefels i aula de natura Can
Palós del municipi de Sant Boi de Llobregat, per tal de requerir als titulars la documentació i verificar
que les instal·lacions compleixen amb tots els requisits pertinents per a la realització de l’activitat; en el
marc del Reglament d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves, aprovat pel Decret
140/2003, de 10 de juny.
SEGON.- Facultar a la Presidència d’aquesta entitat per a la signatura dels documents
que siguin necessaris per a la formalització del present acord.
TERCER.- Notificar el present acord a l’alberg de joventut Cal Ganxo i a l’aula de
natura Can Palós, perquè en tinguin coneixement i als efectes.
QUART.- Facultar al President d’aquesta entitat per tancar els referits expedients un
cop s’hagi verificat que les esmentades instal·lacions compleixen els requisits pertinents per a la
realització de l’activitat.
CINQUÈ- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se
celebri.”
k) Aprovar la convocatòria i les bases específiques del procés de selecció per ocupar
plaça vacant de Tècnic/a Superior de plantilla, en torn restringit de promoció
interna/concurs de trasllat en primera instància.
“Havent estat publicada l'oferta pública d'ocupació per a l’any 2015 al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya núm. 6884, de 3 de juny de 2015.
Vist que per acord de la Junta de Govern, en sessió celebrada el 17 de desembre de
2007 es va aprovar la modificació de les Bases generals que hauran de regir els processos selectius
per a l’accés als llocs de treball vacant a la plantilla d’aquest Consell Comarcal, i que la modificació
d’aquestes Bases es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 033, de 7 de
febrer de 2008, i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5060, de 31 de gener de 2008.
D’acord amb la normativa vigent el procés selectiu s’ajustarà al que disposin les bases
de la convocatòria i en tot allò no previst per aquestes serà d’aplicació els articles 18 i 55 i següents de
la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, l’Acord de condicions de treball dels
empleats/des del Consell Comarcal i dels seus organismes autònoms, i el Reial Decret legislatiu
1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors; i
supletòriament serà d’aplicació l’article 89 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, i el Decret 896/1991, de 7 de juny, que estableix les regles bàsiques i els
programes mínims a què s’ha d’ajustar el procediment de selecció dels funcionaris de l'Administració

31

local com a normativa bàsica sobre règim local i funció pública local; l’article 282 i següents del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, l’article 63 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, que aprova el reglament del
personal al servei de les entitats locals, l’article 42 i següents del Decret legislatiu 1/1997, de 31
d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals
vigents a Catalunya en matèria de funció pública, el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l’acreditació
del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de
treball de les administracions públiques de Catalunya, el Decret 66/1999, de 9 de març, sobre l’accés a
la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de valoració multiprofessional, com a
normativa autonòmica en matèria de règim local i funció pública local, i l'article 19 i següents de la Llei
30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció pública com a normativa estatal
d’aplicació supletòria; així com qualsevol altra normativa que en sigui d’aplicació.
Atès que la intervenció ha informat que existeix consignació pressupostària suficient,
atès que la plaça forma part de la corresponent Oferta Pública d’Ocupació de l’entitat:
Oferta Pública d’Ocupació 2015
PERSONAL LABORAL:
 Grup A1: 1 plaça de tècnic/a superior de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic,
concurs oposició - torn restringit (promoció interna/concurs de trasllat) en primera
instància i torn lliure en segona.
Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals en data 18 de setembre
de 2015, que s’incorpora a l’expedient.
Vist que per acord de Ple celebrat en data 24 de juliol de 2015, s’ha procedit, entre
d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya , a favor de la Junta
de Govern, i entre les que es troba la present.
Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels
següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar les bases específiques reguladores del procés de selecció de la
plaça definida a l’Oferta Pública d’Ocupació per a l’any 2015, per a la selecció de forma permanent de
la següent plaça:
PERSONAL LABORAL:
 Grup A1: 1 plaça de tècnic/a superior de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic,
concurs oposició - torn restringit (promoció interna/concurs de trasllat) en primera
instància i torn lliure en segona.
SEGON.- Convocar el concurs-oposició per a la provisió de caràcter permanent de la
plaça que a continuació s’especifica corresponent a l’oferta pública d’ocupació de l’any 2015:
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PERSONAL LABORAL
CONVOCATÒRIA GRUP

CATEGORIA

1/2015

TÈCNIC/A
SUPERIOR

A1

PLACES

1

PROMOCIÓ
SISTEMA
INTERNA/CONCURS SELECCIÓ
DE TRASLLAT
SI
CONCURSOPOSICIÓ

TERCER.- Sol·licitar a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya la designació
dels representants d’aquesta institució i els suplents, que actuaran com a vocals en el Tribunal
Qualificador del procés selectiu.
QUART.- Publicar l’aprovació d’aquestes bases específiques juntament amb
l’aprovació de la convocatòria de selecció per proveir l’esmentada plaça al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de conformitat amb els
articles 76 i 90 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que s’aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals de Catalunya.
CINQUÈ.- Comunicar el present acord a la representació del personal, perquè en
tingui coneixement i als efectes.
SISÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se
celebri.”
l) Aprovar el conveni de col·laboració amb el Consorci de Turisme del Baix Llobregat i
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat per a la creació d’un fons comarcal per a la
realització d’un pla estratègic turístic.
“Vist que per acord de la Junta de Govern de 17 de febrer de 2014 es va aprovar la
subscripció d’un conveni de col·laboració amb el Consorci de Turisme del Baix Llobregat i ajuntaments
de la comarca que recapten l’impost de la taxa turística, per a la creació d’un fons comarcal per a la
realització d’un pla estratègic turístic comarcal.
Atès que a l’esmentat conveni s’acorda que els ajuntaments participants han de fer
efectiva una aportació econòmica al Consorci de Turisme del Baix Llobregat, de l’estimació que faci el
Consorci de Turisme del fons amb destí local que rebin cadascun dels municipis, i que serà el resultat
del càlcul d’un terç d’aquesta previsió i es destinaran a la realització del Pla estratègic Turístic
Comarcal; i així mateix estableix que anualment s’aprovarà una addenda econòmica que regularà
l’import a fer efectiu en cadascuna de les anualitats.
Vist que per acord de la Junta de Govern de 2 de març de 2015 es va aprovar la
subscripció d’una addenda per a l’any 2015 al referit conveni.
Atès que l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat no va aprovar per diferents
circumstàncies ni el referit conveni ni l’addenda per a l’any 2015, per lo que proposa la subscripció d’un
nou conveni per a l’any 2015 en el que es compromet a fer un aportació al Consorci de Turisme del
Baix Llobregat per import de 15.200€; segons consta a l’expedient.
Vist l’informe emès per la Gerent d’aquesta entitat en data 6 de novembre de 2015,
que s’incorpora a l’expedient.
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Vist que per acord de Ple celebrat en data 24 de juliol de 2015, s’ha procedit, entre
d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a favor de la Junta
de Govern, i entre les que es troba la present.
Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels
següents
ACORDS
PRIMER.- Deixar sense efecte el conveni de col·laboració subscrit amb el Consorci de
Turisme del Baix Llobregat i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat per a la creació d’un fons comarcal
per a la realització d’un pla estratègic turístic comarcal aprovat per acord de la Junta de Govern de 17
de febrer de 2014, així com l’addenda per a l’any 2015 al referit conveni aprovat per acord de la Junta
de Govern de 2 de març de 2015.
PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni amb el Consorci de Turisme del Baix
Llobregat i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat de col·laboració per a la creació d’un fons comarcal
per a la realització del pla estratègic turístic comarcal, de conformitat amb la minuta de conveni que
s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament.
SEGON.- Facultar a Sra. Mireia Monfort Sòria, Consellera de Turisme 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 de Turisme del Baix Llobregat i
l’Ajuntament de Cornellà 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.”
Sessió del 23 de novembre
m) Aprovar la subscripció de sengles convenis amb els ajuntaments d’Abrera, Corbera de
Llobregat, Esparreguera i Gavà, de col.laboració en la prestació i finançament del servei
del transport escolar no obligatori corresponent al curs 2015-2016.
"Vist que per acord de Ple de data 21 de juliol de 2014 es va aprovar la subscripció de
sengles convenis de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
i el Consell Comarcal del Baix Llobregat relatius a la delegació de competències quant a la gestió del
servei escolar de transport, del servei escolar de menjador i altres prestacions.
Vist que la clàusula tercera de l’esmentat conveni estableix que el Consell Comarcal
del Baix Llobregat assumeix la competència delegada pel Departament d’Ensenyament de la gestió del
servei escolar de transport que es pugui oferir, quan les necessitats d’escolarització en un determinat
municipi així ho aconsellin i d’acord amb les consignacions pressupostaries existents, a l’alumnat que
cursi el segon cicle d’educació infantil que hagi de desplaçar-se fora del seu municipi de residència o
que s’hagin de desplaçar a centres docents del mateix municipi, però distants del seu lloc de
residència, i a l’alumnat d’educació obligatòria que s’hagi de desplaçar a centres docents del mateix
municipi però distants del seu lloc de residència.
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Vist que el transport de caràcter no obligatori, seguint les indicacions dels Serveis
Territorials d’Ensenyament del Baix Llobregat, comença a ser cofinançat pels ajuntaments i/o famílies
des de fa més d’una dècada a conseqüència de les ampliacions del serveis i/o millores que es
produeixen, i la congelació de la partida econòmica de transport escolar per part de la Generalitat de
Catalunya.
Atès que a l’inici del curs escolar 2012-2013 el Departament d’Ensenyament va
unificar i fitxar el copagament per fer ús dels serveis de transport no obligatori, establint un mínim
d’1,5€ i un màxim de 4€ per alumne/a i dia de transport.
Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat formalitza amb alguns ajuntaments
convenis de col·laboració, mitjançant els quals aquests ajuntaments contribueixen al cofinançament,
amb la finalitat de recaptar l’import mínim exigit pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya per sufragar part de les despeses del transport escolar no obligatori.
Vist que al procés de licitació dels serveis de transport que es va efectuar i a la
proposta econòmica pel curs escolar 2015-2016 s’estableixen els següents preus per als alumnes que
utilitzen el servei de transport escolar no obligatori per al curs 2015-2016, atenent els criteris establerts
pel Departament d’Ensenyament:
1

Per alumnes d’educació infantil de segon cicle, primària i secundària obligatòria:
a. 1 germà/na usuari/a del Transport no Obligatori
1,5 € dia
b. 2on germà/na usuari/a del Transport no Obligatori
1,0 € dia
c. 3er germà/na usuari/a del Transport no Obligatori
0,5 € dia
2 Preu per alumnes de batxillerat, sense dret a transport escolar, només podran utilitzar
places vacants: 1,5 €/dia alumne/a

Atès els criteris establerts pel Departament d’Ensenyament, els preus dels alumnes
del municipi d’Abrera que utilitzen el servei de transport escolar no obligatori per al curs 2015-2016 són
els que consten a continuació, els quals responen als increments de serveis, en els darrers anys, que
van ser assumits per l’esmentat municipi, segons consta a l’expedient:
1

Per alumnes d’educació infantil de segon cicle, primària i secundària obligatòria:
a. 1 germà/na usuari/a del Transport no Obligatori
1,8 € dia
b. 2on germà/na usuari/a del Transport no Obligatori
1,3 € dia
c. 3er germà/na usuari/a del Transport no Obligatori
0,8 € dia
2 Preu per alumnes de batxillerat, sense dret a transport escolar, nomes podran utilitzar
places vacants: 1,8 €/dia alumne/a

Vist els informes emesos per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i
Polítiques Socials d’aquesta entitat en data 16 de novembre de 2015, que s’incorporen a l’expedient.
Vist que per acord de Ple celebrat en data 24 de juliol de 2015, s’ha procedit, entre
d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a favor de la Junta
de Govern, i entre les que es troba la present.
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Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels
següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la subscripció de sengles convenis de col·laboració amb els
Ajuntaments d’Abrera, Corbera de Llobregat, Espareguera i Gavà relatiu al servei de transport escolar
no obligatori durant el curs escolar 2015-2016; d’acord amb la minuta de convenis que s’incorporen a
l’expedient i s’aproven simultàniament.
Les quantitats que hauran d’aportar els referits ajuntaments a aquest Consell Comarcal en el marc dels
referits convenis són les següents:
-

Ajuntament d’Abrera: 78.245,10€
Ajuntament de Corbera de Llobregat: 26.595,00€
Ajuntament d’Esparreguera: 39.067,00€
Ajuntament de Gavà: 13.464,00

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 en la part que correspongui als Ajuntaments
d’Abrera, Corbera de Llobregat, Espareguera i Gavà, perquè en tinguin coneixement i als efectes.
QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se
celebri.”
n) Aprovar el tancament amb informe favorable del procediment d’inspecció biennal de les
instal·lacións juvenils Casa de Colònies Can Mas, de Torrelles de Llobregat, i Alberg
Josep Manyanet, de Begues.
“Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat, mitjançant la subscripció d’un
conveni amb la Direcció General de Joventut, té diferents competències delegades entre les que es
troba l’autorització, la inspecció, la sanció i la suspensió de les instal·lacions destinades a activitats
amb infants i joves que regula les característiques i els requisits per a la realització d’activitats
educatives en el temps lliure i activitats de lleure; en virtut del Decret 187/1993, de 27 de juliol, de
delegació de competències en matèria de joventut a les comarques.
Atès que, l’article 10.3 del Decret 140/2003, de 10 de juny, d’aprovació del Reglament
d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves, estableix que, amb independència d’altres
inspeccions puntuals, l’administració competent durà a terme cada dos anys, comptadors a partir de la
data d’autorització o de presentació de la comunicació prèvia, una inspecció d’ofici de les instal·lacions
del seu àmbit territorial, amb l’objectiu de verificar que continuen ajustant-se a la normativa.
Vist que per Decret de Presidència núm. 138/2015, 10 de juliol, entre d’altres, es va
aprovar l’inici de l’expedient per al procediment d’inspecció biennal de les instal·lacions: casa de
colònies Can Mas del municipi de Torrelles de Llobregat i alberg Josep Manyanet del municipi de
Begues, per tal de requerir als titulars la documentació i verificar que les instal·lacions compleixen amb
tots els requisits pertinents per a la realització de l’activitat; en el marc del Reglament d’instal·lacions
destinades a activitats amb infants i joves, aprovat pel Decret 140/2003, de 10 de juny.
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Atès que en data 3 i 9 de setembre de 2015 es va procedir a visitar les instal·lacions:
alberg Josep Manyanet i casa de colònies Can Mas, respectivament, i que es van detectar algunes
deficiències les quals van ser notificades als titulars de les instal·lacions, perquè es procedís a la
reparació de les mateixes; segons consta a l’expedient.
Vist els informes emesos pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic i
per la Coordinadora del Departament de Joventut d’aquesta entitat en data 13 de novembre de 2015,
que s’adjunten a l’expedient, proposant el tancament dels referits expedients atès que consideren que
no hi ha cap contravenció normativa que impedís el desenvolupament de l’activitat, excepte en el cas
de la casa de colònies Can Mas que no podrà fer ús de la piscina de la instal·lació mentre no es
disposi de l’autorització per part de l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat.
Vist que per acord de Ple celebrat en data 24 de juliol de 2015, s’ha procedit, entre
d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a favor de la Junta
de Govern, i entre les que es troba la present.
Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels
següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar el tancament amb resultat favorable dels expedients per al
procediment d’inspecció biennal de les instal·lacions: alberg Josep Manyanet del municipi de Begues i
casa de colònies Can Mas del municipi de Torrelles de Llobregat, ja que la documentació i la
comprovació tècnica que s’ha fet de les referides instal·lacions compleixen amb tots els requisits
pertinents per a la realització de l’activitat; en el marc del Reglament d’instal·lacions destinades a
activitats amb infants i joves, aprovat pel Decret 140/2003, de 10 de juny.
SEGON.- Facultar a la Presidència d’aquesta entitat per a la signatura dels documents
que siguin necessaris per a la formalització del present acord.
TERCER.- Notificar el present acord en la part que correspongui a l’alberg Josep
Manyanet i a la casa de colònies Can Mas, així com a la Direcció General de Joventut del Departament
de Benestar Social i Família, perquè en tinguin coneixement i als efectes.
QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se
celebri.”
o) Informar favorablement una modificació de franja horària comercial al municipi de
Cornellà de Llobregat.
“Vist que el Consorci per a la Promoció i Dinamització del Comerç de Cornellà de
Llobregat –del qual forma part l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat- en data 10 de novembre de
2015, amb número d’entrada 6201 del Registre General d’aquesta entitat, ha presentat una sol·licitud
de modificació de la franja horària de diversos establiments comercials de venda al públic del municipi
de Cornellà de Llobregat amb motiu de la campanya de Nadal, promoguda juntament amb l’associació
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Cornellà Compra a Casa, per dinamitzar el comerç a peu de carrer de l’esmentat municipi, per al dia 18
de desembre de 2015 on els comerços adherits a la campanya estaran oberts com a màxim fins a la 1
de la matinada per tal de cridar l’atenció dels ciutadans posant un dels seus articles en oferta
espectacular que faci que els clients i clientes es desplacin en aquest horari, i que en compliment del
que disposa l’article 1.4 de la Llei 3/2014, de 19 de febrer, d’horaris comercials i de mesures per a
determinades activitats de promoció, i per tal de que l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat sol·liciti a la
Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya l’autorització de modificació de la franja
horària, establerta a l’apartat 2.a) de l’article 1 de l’esmentada llei, de diversos establiments comercials
del seu municipi, aquest Consell ha d’emetre l’informe sobre l’esmentada modificació.
Atès l’article 1.4 de la Llei 3/2014, de 19 de febrer, d’horaris comercials i de mesures
per a determinades activitats de promoció, que estableix que la Direcció General de Comerç pot
autoritzar la modificació de la franja horària establerta per la lletra a) de l’apartat 2 per als establiments
situats en una zona determinada o per a tot un terme municipal, amb la sol·licitud motivada prèvia de
l’ajuntament, que ha d’aportar delimitació de la zona afectada, si s’escau, i l’informe del Consell
Comarcal, sempre que la modificació no comporti l’increment del temps setmanal autoritzat d’obertura
en dies feiners.
Vist que consultat l’expedient adjunt, no s’aprecia cap raó que aconselli informar
desfavorablement la modificació de la franja horària dels establiments comercials de referència,
d’acord amb l’informe emès per la Tècnica del Departament de Secretaria i Serveis Jurídics de l’entitat
en data 18 de novembre de 2015, que s’incorpora a l’expedient.
Atès l’article 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya i l’article 14 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4
de novembre, que aprova el Text refós de la Llei d’organització comarcal, que atorga al Ple totes
aquelles atribucions que expressament atorguin les Lleis a la comarca i no atribueixi a altres òrgans
comarcals.
Vist que per acord de Ple celebrat en data 24 de juliol de 2015, s’ha procedit, entre
d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a favor de la Junta
de Govern, i entre les que es troba la present.
Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels
següents
ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement la modificació de la franja horària de diversos
establiments comercials en el municipi de Cornellà de Llobregat amb motiu de la campanya de Nadal,
promoguda pel Consorci per a la Promoció i Dinamització del Comerç de Cornellà de Llobregat, per al
dia 18 de desembre de 2015 on els comerços adherits a la campanya estaran oberts com a màxim fins
a la 1 de la matinada; d’acord amb la Llei 3/2014, de 19 de febrer, d’horaris comercials i de mesures
per a determinades activitats de promoció.
SEGON.- Comunicar el present acord al Consorci per a la Promoció i Dinamització del
Comerç de Cornellà de Llobregat, així com a l’Ajuntament del municipi, tot recordant que és aquest
últim qui ha de tramitar la sol·licitud davant la Direcció General de Comerç, perquè en tinguin
coneixement i als efectes previstos.
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TERCER.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se
celebri, de conformitat amb l’acord de Ple celebrat en data 24 de juliol de 2015 de delegació de
competències del Ple a la Junta de Govern.”
4.- Ratificar el nomenament de diferents representants al Plenari del Consell Econòmic i Social
del Baix Llobregat.
Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu:
“Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat, en els articles 24 i ss. del seu
Reglament Orgànic, reconeix la figura del Consell Econòmic i Social (CES) com a òrgan de participació
i representació en matèria econòmico-social.
Atès que el Consell Econòmic i Social des del 17 desembre de 2007, a partir de la
modificació del seu reglament orgànic i de funcionament, que es va ratificar posteriorment en el Ple del
Consell Comarcal del Baix Llobregat de data 21 d’abril de 2008, va assumir les funcions de comissió
de seguiment del Pacte Territorial per al desenvolupament econòmic i l’ocupació del Baix Llobregat,
ens encarregat de concertar les actuacions, programes i projectes a desenvolupar a la comarca en
l’àmbit de la promoció econòmica i l’ocupació.
Vist que per acord de Ple, en sessió celebrada el 20 de desembre de 2010, es va
aprovar la constitució i l’adhesió del Consell Comarcal del Baix Llobregat a l’Acord de Concertació
Territorial per al Desenvolupament Econòmic Local del Baix Llobregat (ACT Baix).
Vist que l’ACT Baix va entrar en vigor el dia 1 de gener de 2011 en substitució del
Pacte Territorial per al Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació de la Comarca del Baix Llobregat; i
que està estructurat en dues esferes organitzatives diferenciades, una política i de govern, que tindrà
com a missió principal definir el model territorial i les estratègies a seguir, i una segona tècnica i de
gestió, que tindrà com a missió la definició i delimitació de les accions a desenvolupar segons el model
de territori definit per la primera.
Atès que es va acordar que aquesta primera esfera política i de govern recaigui sobre
el Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat, donat el seu paper de màxim exponent de la
concertació institucional a la comarca en matèria de desenvolupament econòmic i ocupació.
Atès que per tal de poder assumir aquesta nova funció en la sessió del Ple del Consell
Econòmic i Social celebrada el dia 21 de març de 2011 es va acordar modificar el seu reglament
orgànic i de funcionament per tal de poder canviar la seva composició, per donar entrada als
ajuntaments de la comarca, modificar els representants de les associacions empresarials, i definir les
noves funcions que se li atribueixen un cop assumeix l’esfera de govern del nou Acord de Concertació
Territorial per al desenvolupament econòmic local del Baix Llobregat; i que per acord del Ple del
Consell Comarcal del Baix Llobregat de data 18 d’abril de 2011 es va aprovar la modificació del
Reglament orgànic i de funcionament del Consell Econòmic i Social del Baix.
Vist que actualment formen part del CES, a més del propi Consell Comarcal,
Comissions Obreres (CCOO), Unió General de Treballadors (UGT), la Petita i Mitjana Empresa de
Catalunya (PIMEC) i els ajuntaments de la comarca.
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Vist que en sessió de la Comissió Executiva del CES celebrada el dia 19 de març de
2012, d’acord amb el que disposa l’article 7 del Reglament Orgànic i de Funcionament d’aquest ens, es
va aprovar la incorporació de noves entitats al Ple del Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat, les
quals disposen d’un membre que els representa i són les següents: l’Agència d’innovació – Innobaix, el
Consorci de Turisme del Baix Llobregat, el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, la Unió de
Pagesos, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Cambra de Comerç de Barcelona i l’Associació
Empresarial de l’Hospitalet i del Baix Llobregat (AEBALL).
Vist el que disposen els articles sisè i onzè del Reglament Orgànic i de Funcionament
del Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat, modificats per acord de Ple de data 20 d’octubre.
Atès que en data 24 de maig de 2015 es van celebrar les eleccions municipals i que,
com a resultat de les mateixes, s’han constituït els nous equips de govern dels 30 ajuntaments de la
comarca, diferents ajuntaments del Baix Llobregat han comunicat a aquest Consell Comarcal qui són
els nous càrrecs electes que representen a aquests consistoris dins del Consell Econòmic i Social del
Baix Llobregat.
Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic
d’aquesta entitat en data 15 de desembre de 2015, que s’incorpora a l’expedient.
Per tot això, aquesta Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS

PRIMER.- Ratificar el nomenament dels representants de diversos ajuntaments de la
comarca en el Ple del Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat, d’acord amb el següent detall:
Ajuntament
Begues
Castelldefels
Molins de Rei
Olesa de Montserrat
Pallejà
El Papiol
El Prat de Llobregat
Viladecans

Representant titular al PLE
Sr. Jordi Montaña i Serres
Sra. Eva López Giménez
Sr. Anton Pedrola García
Sr. Dídac Solà Sánchez
Sra. Montserrat Escobedo
Sr. Albert Querol i Lacarte
Sra. Marta Mayordomo Descalzo
Sr. Carles Ruiz Novella

Representant suplent al PLE
Sense nomenar
Sra. Ana Maria Quesada del Águila
Sra. Eva Folquer Alonso
Sr. Joan Segado Cano
Sra. Rebeca Martínez Bernabé
Sense nomenar
Sra. Margarita Garcia Domínguez
Sra. Elena Alarcón Méndez

SEGON.- Comunicar el present acord a les entitats que formen part del Consell
Econòmic i Social del Baix Llobregat”.
El Sr. President dóna la paraula a la Sr. Mª José Diaz, portaveu del grup comarcal del Partit Popular,
que diu:
Nosotros votaremos a favor, no obstante sólo quería reiterar lo que estamos diciendo y lo hemos dicho
desde la primera Junta de Portavoces, y es que nos gustaría que, por pluralidad política, todos los
grupos que formamos este Pleno estuviéramos representados en el Consell Económic i Social.
Els presents aproven per unanimitat el present acord.
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5.- Prendre compte dels informes sobre el compliment de terminis de pagament del sector
públic del Consell Comarcal del Baix Llobregat corresponents als segon i tercer trimestres de
l’any 2015, en el marc de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per la qual s’estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials.
Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu:
“Atès que la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials,
en el seu article 4.3 disposa que els tresorers o, en el seu defecte, interventors de les corporacions
locals elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis previstos en la referida
llei per al pagament de les obligacions pendents en les que s’estigui incomplint el termini.
Vist els informes del segon i tercer trimestre de l’exercici 2015 del Consell Comarcal
del Baix Llobregat, del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat i del Consorci de
Turisme del Baix Llobregat, sobre el compliment de terminis de pagament d’acord amb el que disposa
l’esmentada llei, que s’adjunten a l’expedient.
Vist que l’article 4.4 de la llei de referència disposa que sense perjudici de la seva
possible presentació i debat al Ple de la corporació local, el referit informe haurà de remetre’s, en tot
cas, als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit territorial,
als de les Comunitats Autònomes que, conforme als seus respectius Estatuts d’Autonomia, tinguin
atribuïda la tutela financera de les entitats locals.
Atès que, d’acord al que disposa l’article 5.4 de l’esmentada llei, la intervenció o òrgan
de l’entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat incorporarà a l’informe trimestral al Ple
regulat a l’article 4 de la referida llei una relació de les factures o documents justificatius respecte als
quals hagin transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el referit registre i no s’hagin
tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l’obligació o s’hagi justificat per l’òrgan
gestor l’absència de tramitació dels mateixos.
Per tot això, aquesta Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Prendre compte dels informes del segon i tercer trimestre de l’exercici 2015
del Consell Comarcal del Baix Llobregat, del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix
Llobregat i del Consorci de Turisme del Baix Llobregat, sobre el compliment de terminis de pagament
als efectes del que disposa la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials,
que s’incorporen a l’expedient.
SEGON.- Publicar un informe agregat de la relació de factures i documents que se li
hagin presentat agrupant-los segons el seu estat de tramitació, en el termini de 15 dies contats des del
dia de la reunió en la que es tingui coneixement de la referida informació, d’acord amb el que disposa
l’article 5.4 de la referida llei.”

41

6.- Prendre compte dels informes d’avaluació de compliment d’objectius del sector públic del
Consell Comarcal del Baix Llobregat els segon i tercer trimestres de l’any 2015, en el marc de la
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu:
“ Vist l’Ordre HAP/2105/2012, de 1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions
de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Estabilitat Financera, que estableix les obligacions trimestrals de subministrament
d’informació per les Entitats Locals (article 16), que s’ha d’efectuar per mitjans electrònics a través del
sistema que el Ministeri habiliti a l’efecte.
Vist que amb data 27 de juliol de 2015 des de la intervenció d’aquest Consell Comarcal
es va enviar i signar electrònicament l’execució trimestral del Pressupost referida al segon trimestre de
l’exercici 2015.
Vist que amb data 26 d’octubre de 2015 des de la intervenció d’aquest Consell Comarcal
es va enviar i signar electrònicament l’execució trimestral del Pressupost referida al tercer trimestre de
l’exercici 2015.
Vist que el Ple de la Corporació ha de tenir coneixement de l’informe d’evaluació enviat.
Per tot això, aquesta Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Donar-se per assabentat de l’Informe d’Avaluació de compliment
d’objectius que contempla la Llei Orgànica 2/2012, referits al segon trimestre de l’exercici 2015, del
pressupost de les entitats que formen part del sector Administracions Públiques d’aquesta Corporació.
SEGON TRIMESTRE:
1. Estabilitat pressupostària
Ingrés no
financer

Despesa no
financera

Consorci Turisme Baix
263.915,09
280.063,25
Llobregat
Patronat Comarcal de
serveis a la persona del
3.474.987,26
3.474.987,26
Baix Llobregat
Consell Comarcal del
21.055.710,36 22.148.653,83
Baix Llobregat
Capacitat / necessitat de finançament de la corporació

Ajustament entitat

Capac/ Nec
finançament

16.148,16

0,00

0,00

0,00

1.101.132,37

8.188,90
8.188,90

S’estima que la corporació complirà amb l’objectiu de la regla de la despesa
SEGON.- Donar-se per assabentat de l’Informe d’Avaluació de compliment d’objectius
que contempla la Llei Orgànica 2/2012, referit al tercer trimestre de l’exercici 2015, del pressupost de
les entitats que formen part del sector Administracions Públiques d’aquesta Corporació.
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TERCER TRIMESTRE:
1. Estabilitat pressupostària
Ingrés no
financer

Despesa no
financera

Consorci Turisme Baix
169.877,29
168.823,23
Llobregat
Patronat Comarcal de
serveis a la persona del
3.518.360,81
3.518.360,81
Baix Llobregat
Consell Comarcal del
21.137.932,26 22.237.412,34
Baix Llobregat
Capacitat / necessitat de finançament de la corporació

Ajustament entitat

Capac/ Nec
finançament

16.148,16

17.202,22

0,00

0,00

1.101.132,37

1.652,29
18.854,51

S’estima que la corporació complirà amb l’objectiu de la regla de la despesa
7- Aprovar l’actualització de les retribucions del personal laboral i funcionari, en el marc de les
previsions de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de pressupostos generals de l’Estat per l’any
2016.
Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu:
“ Atès que la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per
l’any 2016, en els seus articles 19 i següents, fa una previsió d’increment de les despeses del personal
al servei del sector públic, disposant que amb efectes ú de gener de 2016 les retribucions íntegres del
personal al servei del sector públic podran experimentar un increment fins a l’1% respecte de les de
l’any 2015.
Vist que per acord de Ple de 24 de juliol de 2015 es va aprovar el nomenament de la
Sra. Eugènia Garcia Puig com a Gerent del Consell Comarcal del Baix Llobregat i del Patronat
Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat així com es va establir les seves retribucions
salarials.
Vist el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya i la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim
Local, modificada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, que atribueixen al Ple la competència per a
l’aprovació de la fixació de les retribucions complementàries fixes i periòdiques del personal.
Vistos els informes emesos per la Responsable del Departament de Recursos Humans
i per la Coordinadora de Serveis Centrals en data 9 de desembre i 15 de desembre de 2015, que
s’incorporen a l’expedient.
Per tot això, aquesta Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents
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ACORDS
PRIMER.- Actualitzar amb efectes de l’1 de gener de 2016 les retribucions del
personal funcionari i laboral d’aquest Consell Comarcal i del seu organisme autònom Patronat
Comarcal de Serveis a la Persona del Bais Llobregat en el sentit d’incrementar-lo un 1%, exceptuant el
personal contractat en virtut de pla d’ocupació o subvenció concreta per a la realització d’un projecte
determinat que provingui de la Generalitat de Catalunya, de la Diputació de Barcelona, de la Unió
Europea o qualsevol altre entitat o institució d’acord amb l’article 2 de l’Acord regulador de les
condicions de treball dels/les empleats/des públics/ques del Consell Comarcal del Baix Llobregat i del
seu organisme autònom, aplicant-se l’esmentat percentatge sobre cadascun dels conceptes retributius
que configuren el salari de cada treballador/a, d’acord amb la relació annexa que s’adjunta al present
acord.
SEGON.- Actualitzar amb efectes de l’1 de gener de 2016 les retribucions salarials de
la Sra. Eugènia Garcia i Puig, Gerent del Consell Comarcal del Baix Llobregat i del Patronat Comarcal
de Serveis a la Persona del Baix Llobregat, en el sentit d’incrementar-lo en un 1% establint-se com a
retribucions salarials la quantitat de 65.421,32€ bruts anuals.
TERCER.- Notificar el present acord al personal afectat pel seu coneixement i efectes.
QUART.- De conformitat amb Llei de Bases de Règim Local el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, publicar la modificació del règim retributiu dels llocs de
treball de personal en el Butlletí Oficial de la Província.”
El Sr. President dóna la paraula al Sr. Roger Castillo, portaveu del grup comarcal de la CUP, que diu:
Nosaltres en aquest punt ens agradaria distingir el punt primer de l’acord del punt segon; en el punt
primer estaríem completament a favor i el punt segon completament en contra. Si no es pot distingir la
votació dels dos punts ens abstindríem.
Intervé el Sr. President, que diu:
Normalment votem tot l’acord conjunt, en tot cas el que sí que pot constar en l’acta és el comentari que
has fet, això segur.
Els presents aproven per majoria absoluta el present acord amb el vot a favor dels
membres presents dels grups comarcals del PSC-CPM, COALICIÓ ENTESA, ERC-AM, CIU, PP i
Ciutadans, i l’abstenció del representant del grup comarcal de la CUP.
8.- Aprovar l’actualització de les retribucions dels Consellers i Conselleres en règim de
dedicació exclusiva i parcial.
Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu:
“Vist que per acord de Ple de 24 de juliol de 2015 es va aprovar la dedicació exclusiva
o parcial, segons els casos, dels Consellers i Conselleres d’aquesta entitat així com les retribucions a
percebre per aquestes activitats.
Vist que per acord de Ple de 21 de desembre de 2015 es va aprovar actualitzar amb
efectes de l’1 de gener de 2016 les retribucions del personal funcionari i laboral d’aquest Consell
Comarcal i del seu organisme autònom Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat
en el sentit d’incrementar-lo un 1%, d’acord amb la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos
Generals de l’Estat per l’any 2016.
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Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, es reconeix als membres de les Corporacions Locals el dret
a percebre retribucions per l’exercici dels seus càrrecs, quan s’exerceixin en règim de dedicació
exclusiva o dedicació parcial, en la quantia que acordi el Ple, amb les limitacions establertes a l’apartat
bis del referit article introduït per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat
de l’Administració Local; i que les esmentades retribucions han de ser consignades en el pressupost
de la Corporació, respectant els límits que, legalment i amb caràcter general s’estableixin.
Vist l’informe de la Gerència, d’acord amb el qual resulta convenient necessari
incrementar les retribucions a percebre pels Consellers/es amb dedicació exclusiva o parcial, segons
els casos, per aquestes activitats.
Per tot això, aquesta Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Actualitzar amb efectes del’1 de gener de 2016 les retribucions a percebre
pels Consellers i Conselleres d’aquesta entitat amb dedicació exclusiva o parcial, segons els casos,
d’acord amb el següent detall:
-

33.321 € amb 15 cèntims la dedicació exclusiva
24.990 € amb 86 cèntims la dedicació parcial del 75% de la jornada
16.660 € amb 58 cèntims la dedicació parcial del 50% de la jornada

SEGON.- Notificar el present acord a tots els/les Consellers/es afectats/des així com
als Departaments d’Intervenció i Recursos Humans.
TERCER.- Publicar l’esmentat acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
i al tauler d’anuncis d’acord amb l’article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.”
El Sr. President dóna la paraula al Sr. Francisco Xavier Alegre, portaveu del grup comarcal de
Ciutadans, que diu:
Nosaltres votarem en contra i votarem en contra una mica en el sentit que vem fer en el Ple de
cartipaç, seguim sense entendre com una administració que pràcticament no té competències, que té
un pressupost del qual el seu 90% és un pressupost finalista, ha de tenir cinc persones a dedicació
exclusiva, és igual cinc que una, dos a mitges, etc; i per tant per la poca feina que fa, per la poca
funcionalitat que té, entenem que això està excessivament retribuït i que per tant qualsevol increment
d’aquesta retribució estarem en contra, perquè estem en contra de que hi hagi persones a dedicació
exclusiva, tenint la estructura gerencial que tenim; per tant votarem en contra.
Intervé el Sr. Roger Castillo, portaveu del grup comarcal de la CUP, que diu:
Pels mateixos motius que vem expressar en el Ple de juliol, votarem en contra.
Els presents aproven per majoria absoluta el present acord amb el vot a favor dels
membres presents dels grups comarcals del PSC-CPM, COALICIÓ ENTESA, ERC-AM, CIU i PP, i
vots en contra dels representants presents del grup comarcal de Ciutadans i de la CUP.
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9.- Aprovar inicialment el pressupost general per l’any 2016, així com les seves bases
d’execució, la plantilla i l’actualització de la relació de llocs de treball.
Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu:
“Vist el Títol VIII de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
el Títol VI del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, que estableix que les entitats locals estan obligades a elaborar i
aprovar anualment un Pressupost general.
Atès que d’acord amb l’article 21 de l’Estatut de l’organisme autònom del Consell
Comarcal del Baix Llobregat Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat, la Junta de
Govern d’aquest últim aprovarà inicialment el pressupost de l'organisme i l'elevarà al Consell Comarcal
per a l'aprovació del Ple del Consell Comarcal, integrat en el pressupost general.
Atès que, en sessió de 21 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.
Vist informe emès per la Intervenció del Consell Comarcal del Baix Llobregat núm.
20/2015, que s’incorpora a l’expedient.
Vista la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en el seu
article 90, l’article 283 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya i el Text refós aprovat pel Reial decret Legislatiu 781/1986,
de 18 d’abril, en el seu article 126, on s’estableix que les plantilles, que hauran de comprendre tots els
llocs de treball degudament classificats reservats a funcionaris, personal laboral i eventual, s’aprovaran
anualment per cada ens local amb ocasió de l’aprovació del pressupost.
Atesa la necessitat d’aprovar la plantilla d’aquesta entitat per l’exercici 2016 i
l’actualització de la relació de llocs de treball, d’acord amb els documents que s’adjunten.
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 2016, aprovada per la seva
Junta de Govern en sessió celebrada el 21 de desembre d’enguany.
Vista la plantilla prevista per a l’exercici 2016 del Consell Comarcal del Baix Llobregat i
el seu organisme autònom, que s’adjunten a l’expedient.
Vist la disposició addicional vigèsima de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, pel que
es regula el règim jurídic i procediment administratiu comú.
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Vist el que disposa la disposició addicional vintena de la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, que preveu que els Consorcis han
de formar part dels pressupostos i s’han d’incloure en el compte general de l’Administració pública
d’adscripció.
Vist el que disposa l’article primer de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, en el que es modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del Règim Local en el sentit, entre d’altres, d’introduir l’article 103 bis relatiu a
l’aprovació anual de la massa salarial del personal laboral del sector públic local.
Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals i la Responsable del
Departament de Recursos Humans en data 10 de desembre de 2015, 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 2016, integrat pels Pressupostos del Consell Comarcal del Baix Llobregat, del
Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat i del Consorci de Turisme 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
Cap. IV Transferències corrents
Cap. V Ingressos Patrimonials
Cap. VII Transferències de Capital
TOTAL INGRESSOS

284.436,04€
17.243.717,33€
559.000,00€
500.000,00€
18.587.153,37€

B/ESTAT DE DESPESES
Cap. I Despeses de Personal
Cap. II Despeses corrents en Béns i Serveis
Cap. III Despeses Financeres
Cap. IV Transferències corrents
Cap. VI Inversions reals
Cap. VII Transferències de Capital
TOTAL DESPESES

2.953.089,19€
4.319.907,64€
3.000,00€
10.779.826,54€
31.330,00€
500.000,00€
18.587.153,37€

47

PRESSUPOST DEL PATRONAT COMARCAL DE SERVEIS A LA PERSONA DEL BAIX LLOBREGAT
A/ ESTAT D’INGRESSOS
Cap. IV Transferències corrents

TOTAL INGRESSOS

3.794.764,20€
3.794.764,20€

B/ESTAT DE DESPESES
Cap. I Despeses de Personal
Cap. II Despeses corrents en Béns i Serveis
TOTAL DESPESES

1.896.039,80€
1.898.724,40€
3.794.764,20€

PRESSUPOST DEL CONSORCI DE TURISME DEL BAIX LLOBREGAT
A/ ESTAT D’INGRESSOS
Cap. III Taxes, preus públics i altres ingressos
Cap. IV Transferències corrents

TOTAL INGRESSOS

13.300,00€
212.846,00€
226.146,00€

B/ESTAT DE DESPESES
Cap. I Despeses de Personal
Cap. II Despeses corrents en Béns i Serveis
TOTAL DESPESES

155.369,71€
70.776,29€
226.146,00€

El Pressupost consolidat quedarà de la següent manera:
PRESSUPOST CONSOLIDAT
A/ ESTAT D’INGRESSOS
Cap. III Taxes, preus públics i altres ingressos
Cap. IV Transferències corrents
Cap. V Ingressos Patrimonials
Cap. VII Transferències de Capital
TOTAL INGRESSOS

297.736,04€
17.904.063,33€
559.000,00€
500.000,00€
19.260.799,37€

B/ESTAT DE DESPESES
Cap. I Despeses de Personal
Cap. II Despeses corrents en Béns i Serveis
Cap. III Despeses Financeres
Cap. IV Transferències corrents
Cap. VI Inversions reals
Cap. VII Transferències de Capital
TOTAL DESPESES

5.004.498,70€
6.289.408,33€
3.000,00€
7.432.562,34€
31.330,00€
500.000,00€
19.260.799,37€

SEGON.- Aprovar les Bases d’Execució del Pressupost General per a l’exercici 2016.
TERCER.- 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 per a l’exercici 2016 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:
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CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT
PLANTILLA 2016
Grup

Places
Ocupades

Vacants

EVENTUAL
Gerent

A1

1

FUNCIONARIS
Funcionaris d'habilitació estatal
Secretari

A1

1

Interventor

A1

1

Tresorer
Escala d'administració general

A1

1

Subescala tècnica

A1

3

Subescala administrativa

C1

1

A1

2

Tècnics superiors

A1

6

3

Tècnics mitjans

A2

5

3

Tècnics auxiliars

C1

1

2

Prospectors

C1

6

0

Administratives
Auxiliars administratives

C1
C2

8
5

0
4

A.PROF

1

1

1

Escala d'administració especial
Subescala tècnica
Tècnics superiors
LABORALS

Personal d'oficis no qualificat

PATRONAT COMARCAL DE SERVEIS A LA PERSONA
DEL BAIX LLOBREGAT
PLANTILLA 2016
Grup

Places
Ocupades

Vacants

LABORALS
Tècnics superiors

A1

08

11

Tècnics mitjans

A2

2

11

Tècnics auxiliars

C1

Administratives

C1

1

2

Auxiliars administratives

C2

2

2

1
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QUART.- Aprovar l’actualització de la relació de llocs de treball del Consell Comarcal
del Baix Llobregat d’acord amb les següents modificacions que a continuació s’indiquen:
PERSONAL LABORAL
a) Amortitzar la plaça de peó/na a jornada completa, corresponent al grup agrupacions
professional, per jubilació.
b) Amortitzar la plaça d’auxiliar administratiu/va a jornada completa, corresponent al subgrup C2
que està en situació de vacant i actualment no està ocupada per cap treballador/a.
PERSONAL FUNCIONARI
a) Suprimir el lloc de treball d’administratiu/va del departament d’educació.
CODI:
F.C1.1.
LLOC DE TREBALL:
ADMINISTRATIU/VA DEPARTAMENT EDUCACIÓ
b) Modificar en la relació de llocs de treball, la dedicació del lloc d’Interventor/a d’habilitació de caràcter
nacional, actualment amb una dedicació del 40% a una dedicació a temps complet, per adaptar-la a
les noves necessitats de l’entitat.
LLOC DE TREBALL:
CODI:

INTERVENTOR/A
FHE interventor/a

REQUISITS:

Habilitació caràcter nacional, categoria 1a. Nivell A

FUNCIONS:
concordant.

-Art. 92 Llei reguladora de les Bases del Règim Local i altra legislació

PROVISIÓ:
Concurs
SITUACIÓ DE LA PLAÇA: Vacant
El salari d’aquest lloc de treball actualitzat amb la jornada completa i amb l’ increment de l’1% per aquest any
2016 d’acord amb la llei 48/2015 de 29 d’octubre, de Pressupost Generals de l’Estat és el següent:
CODI:
FHE interventor/a
Grup de classificació:
A1
Complement de destinació:
30
Complement específic mensual: 1.817,83€
Com. específic dedicació mensual: 101,00€

CINQUÈ.- Aprovar l’actualització de la taula salarial annexa a la relació de llocs de
treball per aquest any 2016 del Consell Comarcal del Baix Llobregat i del seu organisme autònom
Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat amb l’increment de l´1% sobre tots els
conceptes que formen part integrant del salari del personal laboral i funcionari amb efectes de l´1 de
gener de 2016.
Els imports fixats en l’annex de personal i per tant incorporats en les partides pressupostàries
corresponen als imports degudament aprovats per la relació de llocs de treball i responen a les places
contemplades a la plantilla de personal.
SISÈ.- Aprovar la massa salarial del personal laboral del Consell Comarcal del Baix
Llobregat i de l’organisme autònom Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat
d’acord amb el següent detall, i publicar-la a la seu electrònica i al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, de conformitat amb l’article 103 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.
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Massa Salarial 2016
Consell Comarcal del Baix Llobregat
1.427.063,43
Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del 1.231.429,48
Baix Llobregat

SETÈ.- Comunicar el present acord al Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del
Baix Llobregat perquè en tingui coneixement i als efectes.
VUITÈ.- 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.
NOVÈ.- 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. Roger Castillo, portaveu del grup comarcal de la CUP, que diu:
Nosaltres sobre aquest punt del pressupost, en primer lloc volíem disculpar-nos perquè realment tenim
una manca d’hàbit en aquest Consell Comarcal, que hi ha algunes coses que anem una mica perduts
per aquest motiu també hem adreçat diverses preguntes als Serveis Tècnics de la casa i volíem en
primer lloc agrair al personal d’aquí que hagin respost ràpidament a aquestes preguntes i dubtes que
teníem, per entendre algunes partides previstes al pressupost i també alguns indicadors dels quals
teníem dubtes.
Fent una visió general, nosaltres pensem que efectivament el pressupost del Consell Comarcal té
aquesta missió principalment finalista, diners que arriben d’altres administracions, que van lligats a
contractes programa o a serveis que acaben revertint directament en els municipis de la comarca; en
aquest sentit pensem que el pressupost afronta la incertesa de dependre de la resta d’administracions
com la Generalitat, que sabem tots que funciona a partir d’un pressupost prorrogat com a mínim els
primers mesos de l’any 2016. Entenem que aquesta situació ha de ser equiparable a la que ja ha
viscut aquest Consell Comarcal en anys anteriors on la CUP no teníem presència en aquest Ple i
partint de la base que totes les partides previstes com a ingressos, que queden directament afectades
a aquesta idea finalista, s’han fet dins d’uns marges de prudència raonables; partim d’aquesta idea.
Unes de les preguntes que fèiem anava adreçada en referència a Fons de Cooperació Local que
augmenta considerablement la previsió d’ingressos, però que alhora també preveu resoldre la
reivindicació de la totalitat del tram dels Fons destinat a la prestació supramunicipal de serveis dels
ajuntaments de la comarca, que és una xifra superior als 300.000 euros i que esperem que sigui per
tant real a la llarg del 2016 amb aquesta previsió que es fa en aquest pressupost.
Un altre dels aspectes que volíem destacar és el Servei de Control de Mosquits que passarà de rebre
uns 515.000 euros a 450.000 en la previsió d’enguany en la suma d’aportacions fetes des de la
Generalitat i des de la Diputació, que si al final amb aquesta suma surt una davallada econòmica que
evidentment s’ha d’evitar que tingui conseqüències en el mateix servei.
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En relació a un altre dels dubtes plantejats sobre els ingressos, per la concessió administrativa de
100.000 euros corresponent al cànon de l’empresa que gestiona el cementiri de Roques Blanques,
aprofitem aquesta intervenció al Ple per transmetre que ens agradaria consultar tota la documentació
referent a la concessió, disculpeu que no ho hem fet abans per una simple qüestió de temps, però ja
sabeu que en tot cas, com a CUP tenim objectiu evitar externalitzacions innecessàries de serveis, que
podrien acabar degenerant en una doble escala salarial dels treballadors i en unes condicions de
benefici privat a partir de serveis públics que no compartim, però sobre aquest cas concret en tot cas
exposarem el nostre parer després de consultar-ne totes les dades associades.
Més cosetes, teníem dubtes sobre una partida en relació a Barcelona Activa i l’Àgència Europea de
l’Espai, és una partida lligada a un programa d’ocupació que en aquest any passa de 78.000 euros a
50.000. Aquests diners van destinats, com hem vist també en un Decret de Junta de Govern que hem
passat abans per donar compte, a incentius econòmics a les empreses que participen del projecte;
tenim serioses dubtes que aquest sigui el model a fomentar en termes d’ocupació des d’un Consell
Comarcal i així ho plantegem en aquest Ple.
Pel que fa l’estructura política del Consell, com ja vam explicar també en el primer Ple d’aquest
mandat, nosaltres apostem per una reducció del cost d’aquesta estructura política, no només ho fem
per una concepció concreta de la tasca política i més en una institució que és d’elecció indirecta, sinó
també partint de la realitat present en altres consells. Hem estat mirant altres realitats per comparar
una mica la situació del Consell, també pel volum, hem intentat buscar alguna referència similar i ens
hem trobat que les dades són diverses, però que el cas per exemple del Consell Comarcal del Vallès
Occidental compta amb un pressupost molt similar al del Baix Llobregat, també compta amb 39
consellers per un tema de volum de població i un pressupost finalista que segons un informe que tenen
publicat a la pàgina web també ronda el 90%. Per tant podríem dir que és més o menys equiparable al
nostre cas, mes enllà de patronats, consorcis associats, que en tenen una mica més, però en tot cas al
Ple de pressupost que van fer tot just fa dues setmanes, es va aprovar una considerable rebaixa en les
partides d’estructura política, que generaran una despesa sensiblement inferior i que en el cas de les
subvencions als grups politics situarà, en comparació a aquest Consell Comarcal, un estalvi de més
de 40.000 euros. Nosaltres entenem que són xifres que podríem assumir com a pròpies perfectament,
perquè estem parlant de volums similars i que nosaltres defensaríem com un possible acord doncs per
fer una abstenció en aquesta votació. Evidentment generar una estalvi de despesa de 40.000 euros
com a mínim podria suposar revertir-lo en altres programes lligats a transport, ocupació, serveis socials
o qualsevol altre dels que tinguem vigents des d’aquest Consell Comarcal.
Si que volem celebrar en tot cas que augmenten les aportacions destinades al servei d’atenció
domiciliaria, via Patronat, que depèn dels mateixos ajuntaments i que engreixarà més de 200.000
euros per l’any vinent o també el que creixi l’aportació que es fa al servei d’assessorament al SIAD,
que és un servei que considerem absolutament necessari.
Un altre aspecte que considerem interessant, ara que fèiem referència al Patronat, doncs és que
s’afronti la seva pròpia existència com més aviat millor. Aquest Patronat de Serveis a la Persona,
entenem que totes les seves funcions podrien ser assumides directament pel mateix Consell
Comarcal, sabem que l’equip de govern està treballant en aquesta direcció i els animem a resoldre-ho.
Reiterem: nosaltres hem mirat algunes partides pertinents, hem mirat una mica l’estructura general del
pressupost; en principi avui hi votaríem en contra, però entenem que estem en un procés de
coneixement i d’aprenentatge de la pròpia estructura del pressupost d’un consell comarcal de cara al
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2017 i si se’ns ha passat alguna cosa per alt o hem dit alguna incorrecció preguem novament que ens
disculpeu.
A continuació intervé el Sr. Fernando Moya, conseller del grup comarcal del Partit Popular, que diu:
Nosaltres no entrarem al detall de partides pressupostàries, però aprofitant les dates en que estem
doncs ens agradaria fer la carta al reis mags i demanar que a partir d’ara se’ns donin els pressupostos
abans per poder-los estudiar una miqueta. Com és normal nosaltres no votarem a favor d’un
pressupost on no hem intervingut per res i que no hem tingut ni temps de poder estudiar.
El Sr. President dóna la paraula al Sr. Francisco Xavier Alegre, portaveu del grup comarcal de
Ciutadans, que diu:
Jo per començar els hi demanaria que retiressin aquest punt en l’ordre del dia, que el deixin sobre la
taula, per una qüestió de prudència. La Generalitat de Catalunya, que és la primera contribuent de
transferències corrents al pressupost, pensem que el pressupost del Consell Comarcal abans de
consolidar és de 18.587.000 euros; 17.243.000 són ingressos per transferències corrents i d’aquestes
tropecientas mil són de la Generalitat de Catalunya; per tant sabent la situació en la que es troba la
Generalitat de Catalunya, sabent que no s’ha prorrogat el seu pressupost, sabent que el contracte
programa no el tenim signat per l’any que vé, no els hi sembla que seria prudent esperar a fer el
pressupost quan tinguin la certesa de l’arribada de determinats ingressos? No és una mica agossarat
posar-se a fer un pressupost quan la majoria dels ingressos no estan confirmats? Per tant, els hi
demanem que ho retirin de l’ordre del dia i que ho deixin sobre la taula, hasta mejor momento; i en tot
cas, si no ho fan perquè tenen la majoria suficient per fer el que vulguin, sàpiguen que els hi votarem
en contra .
Intervé la Sra. Alba Martínez, portaveu del grup comarcal de Coalició Entesa, que diu:
Creiem que és un pressupost que demostra l’esforç que fa el Consell Comarcal per seguir prestant els
seus serveis, tot i les moltes incerteses que envolten al finançament dels ens comarcals, no només
d’aquest, sinó d’altres que ens consta que passen per les mateixes dificultats que aquest. Però si que
creiem que tenim un compromís que volem complir i que tot i que és un pressupost que és veritat que
es pot veure sotmès a canvis, com ara comentava el portaveu de Ciutadans, doncs nosaltres li
donarem suport com no podia ser d’una altra manera.
Com ja s’ha dit és finalista i això ho sabem tots i en aquest cas, i com se’ns va comentar en la Junta de
Portaveus, doncs si que parteix molt de l’anterior, del de 2015, per tant és un tant continuista, però
creiem que ens hem d’adaptar a les situacions actuals dels pressupostos que nodreixen aquest nostre
i que per tant doncs hem de continuar endavant i el nostre vot serà favorable.
Pren la paraula el Sr. Francisco Xavier Alegre, portaveu del grup comarcal de Ciutadans, que vol fer
una petició:
Nosaltres voldríem tenir copia de l’informe que fa la Interventora en relació a l’aprovació del
pressupost.
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A continuació, pren la paraula el Sr. President per contestar a les intervencions:
Al portaveu de la CUP sobre el Fons de Cooperació, nosaltres no renunciem de cap de les maneres a
recuperar allò que al territori en el seu moment li pertoca; per tant el tram supramunicipal és cert que
el comptem de la forma que l’hem de comptar, no hem de deixar d’exigir i reclamar, ja ho hem fet i han
hagut converses amb el Secretari General. No volem perdre ni com a territori ni com a Consell
Comarcal, també molts alcaldes i alcaldesses han fet escrits directes a la Generalitat per no perdre
aquest tram, aquests diners; per tant el que fem és comptabilitzar-ho.
Per altra banda, recordar que malgrat aquestes incerteses, els programes o les competències que
estem gestionem estan finançades amb els seus documents en el seu moment. Per tant, si hi ha un
govern i un pressupost prorrogats, no és la primera vagada que ha passat això i hem aprovat el
pressupost i els Consells Comarcals han aprovat el pressupost. Podria ser prudent, però potser
podríem estar molt de temps, per tant ja tenim l’experiència en altres exercicis pressupostaris pel
mateix govern, per les circumstàncies o la dificultat dons no ho ha fet i ha aprovat el pressupost i
nosaltres l’hem aprovat. Incerteses però confiant que els contractes, programes i aquelles
competències que en el seu moment es van signar doncs continuen estan finançades; però també és
cert, ho he dit també en algun Plenari i també amb els portaveus, que patim concretament per algun
servei; En tot cas dir que no deixa de ser un pressupost i per tant una previsió, aleshores és evident i
així la Interventora també ho diu, i els portaveus de govern també ho diem, que si al llarg d’aquest
temps veiem, sigui trimestralment, mensualment, que hi ha alguna incertesa i és un problema, doncs
tindrem que prendre decisions pel camí, això és evident però ens sembla que hauríem d’aprovar
aquest pressupost.
D’ingressos patrimonials no només és el capítol dels ingressos del cementiri, sinó que hi ha altres
ingressos que es preveu que podem tenir, que estem treballant força amb altre patrimoni que té el
Consell Comarcal, que en aquest moments no té cap rentabilitat i és molt possible, quasi segur doncs
que podem tenir algun ingrés.
Respecte a les assignacions a consellers i conselleres, podríem estar d’acord però segurament podia
haver-hi un debat d’això. Però també vull recordar al portaveu de la CUP que precisament va ser en el
2013 que aquest Plenari va prendre un acord de reducció de les retribucions i dietes de consellers i
conselleres. En tot cas, jo crec que és un tema que sempre està al damunt de la taula dins dels partits
de govern, si realment hi han unes dificultats extraordinàries o que no podem tirar endavant o per
altres motius, ja es va fer aquest debat, es va prendre un acord en aquest plenari o el va prendre en
aquell moment aquest Plenari.
I per altra banda, respecte al Partit Popular que ha fet una manifestació molt clara, cap inconvenient.
Al portaveu de Ciutadans jo crec que l’he contestat; els programes estan finançats en els seus
contractes en el seu moment i per tant doncs no creiem convenient que tinguem que aturar el
pressupost.
Sabeu, i això és un fet, i ho vaig comunicar a la Junta de Portaveus, que la vaig convocar
expressament perquè era voluntat d’aprovar aquest pressupost a mes de novembre. Encara teníem
alguna incertesa més que ara. S’ha anat treballant i per tant es van resolent temes, però presentem
aquest pressupost perquè s’aprovi.
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Intervé el Sr. Roger Castillo, portaveu del grup comarcal de la CUP, que diu:
Només per fer un parell d’aclariments. A nosaltres no ens sembla malament que el pressupost es
presenti amb incerteses, pensem que és el que passa cada any, visc com funcionen administracions
superiors. Evidentment no hi hem pogut fer aportacions, això és cert, com la resta de grups que estan
en l’oposició o hem tingut poc temps, això ens ha limitat una mica i això ho reconeixem i així ho
traslladem. Si que abans ens havíem deixat un comentari, si hi ha algun escrit del Comitè ens
agradaria disposar-ne abans de començar un Plenari per poder-lo, com a mínim llegir i poder com a
mínim doncs veure que si això ens altera una mica o no el nostre posicionament, el nostre sentit de vot
o els nostres comentaris.
I la referència que fèiem al voltant del cos de l’estructura política, ens referíem en aquesta reducció de
més de 40.000 euros exclusivament a subvencions als grups politics d’aquest Consell Comarcal, que,
francament, des de que estem aquí no entenem quina funció fan que necessitin aquests diners, per
part d’un Consell Comarcal quan ja n’estan rebent des dels seus propis ajuntaments, que és on estan
fent feina dia a dia a peu de carrer; per tant nosaltres posaríem en dubte l’existència d’aquestes
subvencions a grups politics comarcals, però com que entenem que no tenim una majoria ideològica
per defensar-ho aquí, presentem aquesta proposta de reducció al voltant d’això, 40.000 euros que
puguin fer servir per deixar d’amortitzar una d’aquestes tres places de l’àmbit laboral del propi Consell
o, com dèiem abans, per destinar-lo a programes de finançament de transport, d’ocupació, serveis
social o el que pertoqui.
Pren la paraula el Sr. President, que diu:
L’escrit al que feia referència del Comitè de personal no està inclòs en l’expedient, voluntàriament he
volgut expressar això perquè tinguéssiu coneixement. Es refereix directament al desacord amb el fet
d’amortitzar tres places. Respecte a les aportacions als grups politics, em diu la Gerent que també va
haver-hi reducció en el seu moment.
Els presents aproven per majoria absoluta el present acord amb el vot a favor dels
membres presents dels grups comarcals del PSC-CPM, COALICIÓ ENTESA, ERC-AM, CIU i vot en
contra dels representants presents del grup comarcal del Partit Popular, de Ciutadans i de la CUP.
10.- Aprovar la baixa de drets i obligacions reconegudes corresponents a exercicis tancats.
Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu:
“ Atès que a la comptabilitat de la entitat local se ha constatat la impossibilitat de dur a
terme el cobrament i pagament de determinats drets i obligacions per diverses causes com són:
prescripció, excés de drets reconeguts...
Atès per determinar la imatge fidel de la situació patrimonial, financera i
pressupostària, cal determinar si la relació de drets i obligacions reconegudes procedents d’exercicis
anteriors que resten pendents de cobrament i pagament corresponen a drets i obligacions efectivament
exigibles actualment.
Atès que les baixa d’obligacions i drets afecta als Comptes Generals de la Corporació i
que aquesta és una competència plenària l’aprovació de baixes de drets i obligacions també serà
competència d’aquest òrgan
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Vist l’article 25 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària en
relació a la prescripció d’obligacions ja reconegudes i liquidades que estableix que, llevat de lo
establert en lleis especials, el dret a exigir el pagament de les obligacions ja reconegudes o liquidades
prescriu als 4 anys
Vist que l’Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls no ha ingressat l’import de 6.000,00 en
concepte de la seva aportació al conveni subscrit a l’exercici 2007 per l’estudi de les muntanyes del
Baix.
Vist l’acord de la Junta de Govern d’aquest Consell Comarcal de data 9 de novembre
d’enguany que aprova la modificació del conveni de col.laboració subscrit amb l’AMPA de l’IES
Montserrat Colomer de Sant Esteve Sesrovires per a la prestació del servei de transport escolar no
obligatori per al curs escolar 2013/14, en el sentit de regularitzar la quantitat que haurà d’aportar al
Consell Comarcal en el marc del referit conveni que ascendeix a un import final de 3.079,50€ d’acord
amb les altes i baixes que han estat comunicades pel centre escolar i que redueix en 288,00€ la
quantitat prevista inicialment
Vist l’acord de la Junta de Govern d’aquest Consell Comarcal de data 16 de febrer de
2015 que aprova la modificació del conveni de col.laboració subscrit entre altres amb els ajuntaments
de Cornellà de Llobregat, El Papiol i Sant Just Desvern que estableix l’aportació econòmica d’aquests
Ajuntaments per a la realització de la II Marxa Comarcal contra la violència masclista 2014 en 119,95€
el que suposa una reducció de 118,18€ respecte la aprovada inicialment.
Vist l’acord de la Junta de Govern d’aquest Consell Comarcal de 19 d’octubre
d’enguany que aprova una baixa d’ajut individual de menjador de caràcter obligatori per alumnes
escolaritzats en centres públics per al curs 2012-2013 d’un alumne de l’Institut Castelldefels per import
de 220,10€.
Per tot això, aquesta Presidència proposa al Ple la adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la baixa dels drets reconeguts pendents de cobrament, integrades
en l’agrupació de pressupostos tancats d’acord al següent detall:

ANY PARTIDA

NIF

2014

48001

Q0801498G

2014

46215

P0807200A

2014
2014
2007

46215
46215
46219

P0815700J
P0821900H
P0814500E

Deutor
IES Montserrat Colomer Sant
Esteve Sesrovires
Ajuntament de Cornellà de
Llobregat
Ajuntament del Papiol
Ajuntament de Sant Just
Ajuntament d’Olesa de
Bonesvalls
TOTAL

IMPORT
288,00
118,18
118,18
118,18
6.000,00
6.642,54
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SEGON.- Aprovar la baixa d’obligacions reconegudes i pagaments ordenats pendents
de pagament, integrades en l’agrupació de pressupostos tancats d’acord al següent detall:

ANY PARTIDA
2013 326 48110

Creditor
08064911

IMPORT

Institut Castelldefels
TOTAL

220,10
220,10

Els presents aproven per majoria absoluta el present acord amb el vot a favor dels
membres presents dels grups comarcals del PSC-CPM, COALICIÓ ENTESA, ERC-AM, CIU,
Ciutadans i la CUP, i l’abstenció dels representants presents del grup comarcal del Partit Popular.
11.- Aprovar la recuperació i pagament de part proporcional de la paga extraordinària
corresponent al mes de desembre de l’any 2012.
Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu:
“Vist que el Reial Decret-Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir
l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, en el seu article 2 punt 1 establia l’obligació
de reduir les retribucions anuals de l’any 2012 del personal al servei del sector públic, en l’import
corresponent a la paga extraordinària a percebre en el mes de desembre.
Vist que en data 23 d’octubre de 2012 el Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques va publicar una nota on s’afirmava que calia immobilitzar en aquell exercici els crèdits
corresponents previstos per a l'abonament de les esmentades pagues, de forma que en la liquidació
del pressupost de l’exercici 2012 es produís un menor dèficit o un major superàvit a l’inicialment
previst, en termes del Sistema Europeu de Comptes.
Atès que, per tal d’aplicar la immobilització establerta en el Reial Decret-Llei 20/2012,
en les referides notes del Ministeri s’indicava que les entitats locals havien d’adoptar un acord de no
disponibilitat de crèdits per l'import corresponent, de conformitat amb el que es disposa en l’article 33
del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.
Vist que per acord de Ple en sessió celebrada el dia 17 de desembre de 2012 es van
declarar no disponibles els crèdits del Capítol I del pressupost de despeses del Consell Comarcal del
Baix Llobregat i del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat d’enguany
corresponents a la paga extraordinària del personal del mes de desembre, els quals ascendeixen a un
import total estimat de 126.725,33€ per aquest Consell Comarcal i de 88.121,11€ per al Patronat
Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat.
Atès que la Disposició Addicional Dotzena de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2015, estableix que cada Administració Pública podrà
aprovar l’abonament de quantitats en concepte de recuperació dels imports efectivament deixats de
percebre com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària, així com de la paga addicional
de complement específic o pagues addicionals equivalents, corresponents al mes de desembre de
2012, per aplicació del Reial Decret-Llei 20/2012, amb l’abast i límits establerts en la disposició de
referència.
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Vist que per Decret de Presidència 21/2015, de 16 de febrer, es va aprovar
l’abonament al personal de plantilla del Consell Comarcal del Baix Llobregat i del seu organisme
autònom de les quantitats equivalents a la part proporcional corresponent als primers 44 dies de la
paga extraordinària del mes de desembre de l’any 2012, en concepte de recuperació dels imports
efectivament deixats de percebre com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària del
mes de desembre de l’any 2012 per l’aplicació del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de
mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.
Atès l’art. 1 del Reial Decret Llei 10/2015, d’11 de setembre pel que es concedeixen
crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l’Estat i s’adopten altres mesures de
treball públic i estímul de l’economia habilita per l’abonament de 26,23% al personal al servei del sector
públic dels imports deixats de percebre com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària
del mes de desembre de 2012.
Atès que la representació del personal està informada que l’entitat està en condicions
de fer l’abonament al personal de plantilla de l’import corresponent al 26,23% de la paga extraordinària
del mes de desembre de 2012 que es va deixar de percebre.
Vist informe intervenció 19/2015.
Vist l’informe emès per la Coordinadora dels Serveis Centrals i la Responsable del
Departament de Recursos Humans d’aquesta entitat en data 15 de desembre de 2015, que s’incorpora
a l’expedient.
Per tot això, aquesta Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar l’abonament al personal de plantilla del Consell Comarcal del Baix
Llobregat i del seu organisme autònom Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat
de les quantitats equivalents a la part proporcional corresponent al 26,23% de la paga extraordinària
del mes de desembre de l’any 2012, en concepte de recuperació dels imports efectivament deixats de
percebre com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària del mes de desembre de l’any
2012 per l’aplicació del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat
pressupostària i de foment de la competitivitat; d’acord amb el següent detall, i de conformitat amb els
documents que s’adjunten al present acord i s’aproven simultàniament:
- Consell Comarcal del Baix Llobregat:

26.199,96€( personal laboral)
6.463,73€ ( personal funcionari)

- Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat: 23.548,77€
SEGON.- Comunicar el present acord al personal perquè en tingui coneixement i als
efectes.”
Els presents aproven per unanimitat el present acord.
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12.- Ratificar els nous estatuts del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat.
Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu:
“Vist que el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, mitjançant acord del seu
Plenari de data 21 d’abril de 2015, va aprovar inicialment la modificació dels seus estatuts, atès la
necessària adaptació a les modificacions normatives en matèria de règim local, tant en la Llei de Bases
de Regim Local com en la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques, així com la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local i la Llei 15/2014,
de 16 de setembre de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa i a
qüestions pràctiques derivades del funcionament diari observat durant els anys previs d’existència del
Consorci de Turisme del Baix Llobregat.
Vist que l’esmentat expedient es va sotmetre a informació pública mitjançant el
corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el dia 7 de maig de 2015 i al
DOGC NÚM. 6866 de 7 de maig durant un termini de 30 dies hàbils i que durant el referit termini
d’informació pública els Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya van presentar escrit d’al·legacions.
Vist l’acord del Consell Plenari del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, en
sessió celebrada el 12 de novembre de 2015, relatiu a no prendre en consideració la sol·licitud
d’incorporació al Consorci del Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya i desestimar l’al·legació
relativa a la modificació del article 16.3 dels Estatuts i aprovar definitivament la modificació dels
Estatuts del Consorci de Parc Agrari del Baix Llobregat..
Vist l’article 322 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals que estableix que la modificació dels estatuts del consorci,
amb acord previ del seu òrgan superior de govern, ha de ser ratificada pels ens, les administracions i
altres entitats consorciades i acordada amb les mateixes formalitats que les de l’aprovació.
Vista la proposta de modificació dels estatuts, de conformitat amb el document que
s’annexa a aquest acord.
Atès el que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya, els articles 269 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i el 312 i ss.
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals.
Vist que d’acord amb les facultats i competències conferides legalment al Ple de
l’entitat per l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 52
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, la Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar els nous estatuts del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat,
de conformitat amb el text estatutari que s’adjunta com annex al present acord i s’aprova
simultàniament.
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SEGON.- Facultar al Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat perquè dugui a terme
tota la tramitació corresponent a la informació pública d’aquest expedient en representació d’aquest
Consell Comarcal.
TERCER.- Notificar aquest acord al Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat i a la
resta d’entitats consorciades, als efectes corresponents.”
ANNEX
-ESTATUTS DEL CONSORCI DEL PARC AGRARI DEL BAIX LLOBREGATPreàmbul
Títol I. DISPOSICIONS GENERALS
A r t. 1 O b je c te , me mb r e s , n a tu r a le s a i p e r s o n a l ita t ju r íd ic a
A r t. 2 D e n o mi n a c ió
A r t. 3 D o mic il i I c e n tr e g e s to r
A r t. 4 F i n a l it a ts I s e r v e is
Títol II. ÀMBITS TERRITORIAL I FUNCIONAL
A r t. 5 À mb i t te r r i to r ia l
A r t. 6 F u n c io n s
A r t. 7 D u r a d a
Títol III. ÒRGANS DE GOVERN I D’ADMINISTRACIÓ
A r t. 8 Ò r g a n s d e l C o n s o r c i
A r t. 9 E l C o n s e l l P l e n a r i . N a t u r a le s a i c o mp o s i c ió
A r t. 1 0 C o mp e tè n c i e s d e l C o n s e ll P le n a r i
A r t. 1 1 S e s s io n s d e l C o n s e l l P le n a r i
A r t. 1 2 L a P r e s id è n c ia i le s V ic e p r e s id è n c ie s
A r t. 1 3 C o mp e tè n c i e s d e la P r e s id è n c ia
A r t. 1 4 L a C o mis s ió E x e c u tiv a
A r t. 1 5 C o mp o s ic ió d e l a C o m is s ió E x e c u t iv a
A r t. 1 6 S e s s io n s d e la C o mis s ió E x e c u tiv a
A r t. 1 7 L a G e r è n c ia
A r t. 1 8 F u n c io n s d e la G e r è n c ia
A r t. 1 9 E l C o n s e ll A g r a r i
A r t. 2 0 S e c r e ta r ia i In t e r v e n c ió
A r t. 2 1 R è g im d e s e s s io n s
A r t. 2 2 P e r s o n a l
Títol IV. RÈGIM ECONÒMIC I FINANCER
A r t. 2 3 R è g im e c o n ò m ic
A r t. 2 4 P a tr i mo n i d e l C o n s o r c i
A r t. 2 5 R e c u r s o s d e l C o n s o r c i
A r t. 2 6 A p o r ta c io n s d e ls e n s c o n s o r c ia ts
A r t. 2 7 E la b o r a c ió d e l p r e s s u p o s t
A r t. 2 8 C o mp ta b i li ta t d e l C o n s o r c i
A r t. 2 9 E ls b é n s d e l C o n s o r c i
T ít o l V . S E P A R A C I Ó I D IS S O L U C I Ó D E L C O N S O R C I
A r t. 3 0 S e p a r a c ió
A r t. 3 1 D is s o lu c ió
A r t. 3 2 P r o c e d ime n t i e fe c t e s d e la d is s o lu c i ó
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T ít o l V . Mo d if i c a c i ó i e x t in c ió
A r t. 3 3 P r o c e d ime n t d e mo d i fic a c ió d e ls e s ta t u ts
A r t. 3 4 D u r a d a d e l ma n d a t d e l s ò r g a n s d e g o v e r n d e l C o n s o r c i
D IS P O S IC IÓ F IN A L
PREÀMBUL
El Parc Agrari del Baix Llobregat és un espai que forma part de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de
Barcelona, on el desenvolupament de l'activitat agrària, de la funció ambiental i de l'ús social es compatibilitzen amb la
preservació dels recursos naturals, l'equilibri ecològic i el patrimoni cultural.
El Pla Especial de Protecció i Millora del Parc Agrari del Baix Llobregat, aprovat en sessions de data 17 de desembre de
2003 i 16 de juny de 2004 de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, i publicada la seva aprovació en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 4.216 de 10 de setembre de 2004, pàgines 16582-92, és l'instrument jurídic
administratiu que regula les activitats econòmiques compatibles amb la preservació dels recursos naturals, l'equilibri
ecològic i el patrimoni cultural, raó per la qual delimita l'àmbit del Parc, ordena els usos agraris, de lleure i urbanístics, la
creació d'infraestructures i serveis generals i fixa els instruments de gestió.
El Consell de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en sessió de data 16.12.2014, va aprovar provisionalment la
revisió del Pla Especial, promoguda pel Consell Comarcal del Baix Llobregat i tramitada per l'Àrea Metropolitana
de Barcelona.
El Pla de Gestió i Desenvolupament, aprovat definitivament pel Consell Plenari del Consorci del Parc Agrari del Baix
Llobregat en sessió de 5 de juny de 2002, defineix el marc general d'actuació per consolidar i desenvolupar la base
territorial, impulsant programes específics per preservar els valors i desenvolupar les funcions de l'espai agrari en el
marc d'una agricultura que tendeixi cap a la sostenibilitat, integrada en el territori i en harmonia amb el medi natural.
El Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat és l'ens gestor del Pla Especial i ha de vetllar pel compliment de les seves
normatives, i pels objectius específics i les mesures del Pla de Gestió i Desenvolupament, tenint present que el Parc
Agrari del Baix Llobregat és un agroecosistema fràgil, com tots els ecosistemes mediterranis, i sobre el qual cal establir
mecanismes que facin possible la seva conservació així com poder desenvolupar l'activitat que li és pròpia, l'agrària,
sense oblidar les seves funcions ambientals i socials.
El Consorci es va constituir formalment en Sessió Plenària de tots els seus membres el 26 de juny de 1998, previ
haver-se aprovat per tots els ens integrants la constitució de l'ens i els seus estatuts, que van ser publicats el 10 d'abril
de 1998 al BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA de Barcelona. En data 3.11.2007 es va publicar al BOPB una
modificació estatutària motivada per la incorporació de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, i també per l’adaptació a les previsions de la normativa urbanística derivades de
l’aprovació del Pla Especial i a les modificacions legislatives de règim local concernents al Parc.
El Consorci, actualment, es troba format per la Diputació de Barcelona, Consell Comarcal del Baix Llobregat i Unió de
Pagesos, com entitats promotores, conjuntament amb els ajuntaments de El Papiol, Molins de Rei, Sant Feliu de
Llobregat, Sant Joan Despí, Cornellà de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, el Prat de Llobregat, Castelldefels, Gavà,
Viladecans, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Sant Vicenç dels Horts, Pallejà i la Generalitat de
Catalunya, mitjançant el Departament que tingui atribuïdes les competències en agricultura i acció rural.
L’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració
local (LRSAL), el 31 de desembre de 2013, incideix notablement en la regulació dels consorcis, bàsicament,
mitjançant la modificació de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL) i la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú (LRJAPC).
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La Disposició final segona de la LRSAL afegeix una nova Disposició addicional vintena a la LRJAPC que
estableix, entre d’altres, l’obligatorietat de fixar estatutàriament l’Administració pública a la que estarà adscrit
cada Consorci, d’acord amb els criteris fixats a la pròpia LRSAL i referits a cada exercici pressupostari, i conté
d’altres requeriments quant al seu règim orgànic, funcional i financer, raó per la qual és necessària la
corresponent adaptació estatutària. A aquesta necessitat d’adaptació se suma la derivada de l’entrada en vigor,
el 18 de setembre de 2014, de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres
mesures de reforma administrativa, que incorpora diverses previsions referides al dret de separació i dissolució
dels consorcis que han de recollir-se en els seus estatuts.
TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objecte, membres, naturalesa i personalitat jurídica
1. El Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat és un ens consorcial públic de caràcter local i voluntari
l'objecte del qual és l'ordenació, gestió i desenvolupament integrals de l'espai agrari definit pel Pla especial de
protecció i millora del Parc Agrari del Baix Llobregat, així com la promoció dels instruments de cooperació que
garanteixi la participació, el debat i la col·laboració de totes les entitats i agents socials implicats en el marc
d'aquest objecte.
2. El Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat (en endavant, "el Consorci") està integrat per la Diputació de
Barcelona, el Consell Comarcal del Baix Llobregat i la Unió de Pagesos com a entitats promotores, conjuntament
amb els ajuntaments de Pallejà, El Papiol, Molins de Rei, Sant Vicenç dels Horts, Sant Feliu de Llobregat, Santa
Coloma de Cervelló, Sant Joan Despí, Cornellà de Llobregat, Hospitalet de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, El
Prat de Llobregat, Castelldefels, Viladecans i Gavà, i la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament de la
Generalitat de Catalunya que tingui atribuïdes les competències en agricultura i acció rural.
3. El Consorci, a l'empara de les previsions contingudes a la normativa de règim local de Catalunya, té naturalesa
institucional administrativa i associativa, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per a l'acompliment
de les seves finalitats i gestionar serveis i activitats d’interès local o comú, pel compliment de les seves finalitats
generals de conformitat amb els articles dels presents Estatuts.
El Consorci, en l'àmbit determinat pel seu objecte i les seves finalitats, té les potestats prerrogatives de què poden
gaudir els ens locals no territorials en virtut de l'article 8 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
4. El Consorci resta adscrit al sector públic de la Diputació de Barcelona, classificat com a grup 3, d’acord amb allò
previst a la Disposició addicional 12a. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL),
en la redacció operada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració
local (LRSAL).
Tanmateix aquesta adscripció i/o classificació podran ser revisades per a cada exercici econòmic, d’acord amb
les previsions de la Disposició addicional 20a. de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú i la Disposició addicional 12a de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, respectivament.
5. Es podran incorporar al Consorci altres Administracions públiques per a finalitats d'interès comú, així com
entitats privades sense ànim de lucre que tinguin finalitats d'interès públic concurrents amb l'objecte i finalitats del
Consorci, que es comprometin, si així ho acorda el Consell Plenari, a fer aportacions regulars per al seu
funcionament.
La incorporació de nous membres requerirà l'acord de l'òrgan de govern que tingui atribuïda la competència per demanar
la incorporació, amb adhesió expressa als seus estatuts, i l'acord favorable del Consorci i de totes les entitats consorciades.
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Si el Consell Plenari General ha considera necessari, la incorporació de nous membres al Consorci requerirà la
formalització del conveni corresponent, on s'especificaran les condicions d'integració, les aportacions econòmiques i
l'acceptació dels presents Estatuts.
Article 2. Denominació
L'entitat consorciada té el nom de Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat.
Article 3. Domicili i centre gestor
1. El Consorci té el seu domicili a la seu del Consell Comarcal del Baix Llobregat i el centre gestor a la Masia de
Can Comas en el terme municipal de El Prat de Llobregat, i se'n podran establir delegacions en altres municipis
de l'àmbit de gestió del Consorci, per a la millor consecució de les seves finalitats
2. El Consell Plenari podrà modificar el domicili del Consorci, cosa que notificarà a tots els ens consorciats i farà
pública a través del BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i d'un diari de gran difusió, i comunicarà, alhora, a les
Administracions estatal i autonòmica.
Article 4. Finalitats i serveis
Les finalitats a aconseguir i els serveis a prestar pel Consorci són els següents:
a) Gestionar el Pla Especial de protecció i millora del Parc Agrari del Baix Llobregat.
b) Vetllar pel compliment de la legislació sectorial i el planejament vigents en el territori del Parc.
c) Actuar a tots els efectes, com a òrgan de representació dels ens integrants del Consorci, en
relació amb tot el que faci referència al Parc.
d) Emetre informes i dictàmens sobre les activitats que afectin el territori de l'espai natural i requerir a
les administracions competents les actuacions necessàries.
e) Promoure campanyes de sensibilització sobre els valors naturals i culturals i accions de protecció del
Parc de possibles agressions.
f) Elaborar tot tipus d'estudis, informes, plans i projectes sobre el Parc.
g) Establir convenis de col·laboració amb altres entitats publiques i privades sense finalitat de lucre amb
objectius coincidents amb els del Consorci.
h) Promoure els serveis propis del Parc així com la seva difusió i promoció de la utilització.
i) Gestionar l'obtenció de recursos i ajuts tècnics o econòmics procedents d'altres institucions públiques o
privades.
j) I totes aquelles competències que dins del territori del Parc li siguin delegades o encomanades per
les Administracions implicades; així com totes aquelles finalitats que estiguin directament o
indirecta relacionades amb les esmentades als punts anteriors.
TÍTOL II. ÀMBITS TERRITORIAL I FUNCIONAL
Article 5. Àmbit territorial
1. El Consorci té com a àmbit territorial l'àrea delimitada pel Pla Especial de Protecció i Millora del
Parc Agrari del Baix Llobregat.
2. Aquest àmbit podrà ser alterat a proposta dels propis ens consorciats, com a mesura per a incorporar
altres municipis dins el Consorci, prèvia tramitació i aprovació d'una modificació puntual dels límits del Parc
Agrari descrits en el Pla especial de protecció i millora.
Les actuacions del Consorci dins el seu àmbit funcional poden estendre's més enllà del seu àmbit territorial
a petició de l'Ajuntament interessat i previ acord de l'òrgan competent del Consorci.
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Article 6. Funcions
El Consorci realitzarà, per a la consecució de les finalitats esmentades en l'article 4, les funcions següents:
Redactar i/o promoure estudis, plans, cartes i informes relatius al Parc agrari, catàlegs d'edificis o
monuments d'especial protecció així com catàlegs de protecció de patrimoni natural i del paisatge.
2. Gestió del Pla especial de protecció i millora vigent.
3. Assessorament i ajuda tècnica necessària als membres del Consorci.
4. Estudiar, projectar i instal·lar els serveis necessaris al Parc agrari, així com l'arranjament d'infraestructures.
5. Realitzar, contractar i fer el seguiment de les obres i actuacions corresponents, àdhuc els serveis
de manteniment i gestió posterior de les instal·lacions i serveis del Parc agrari.
6. Vetllar pel compliment de la legislació i planejament vigent, podent emetre informes i dictàmens, amb
caràcter previ, sobre qualsevol proposta d'actuació d'iniciativa pública o privada que afecti l'àmbit
d'actuació del requeriment, si s'escau, a l'administració competent pel compliment de les prescripcions
recollides en l'informe o dictamen.
7. Actuar a tots els efectes, com a òrgan de representació dels ens del Consorci, en tot el que faci referència
al Parc Agrari.
8. L'elaboració, control i realització del planejament, gestió i disciplina urbanística dins l'àmbit del Parc
agrari, prèvia delegació si s'escau, dels membres consorciats, així com la formació del patrimoni de
sòl que comporti l'esmentada gestió segons preveu la legislació vigent.
9. Promoure campanyes de sensibilització sobre els valors agraris i naturals i accions de protecció i millora
del Parc agrari.
10. Impulsar accions de foment de les activitats agràries orientades a la seva modernització i adaptació a
les exigències agroambientals així com a la millora de la renda agrària.
11. Establir i potenciar vincles de cooperació amb institucions i entitats associatives públiques o privades,
tant locals com internacionals, que tinguin com objectius la preservació, desenvolupament, custòdia i/o
gestió d'espais agraris, en especial periurbans.
12. Totes les que estiguin, directa o indirectament, relacionades amb les funcions mencionades anteriorment i
d'acord amb els òrgans gestors.
1.

Article 7. Durada
La durada del Consorci és indefinida.
TÍTOL III. ÒRGANS DE GOVERN I D'ADMINISTRACIÓ
Article 8. Òrgans dels Consorci
Els òrgans de govern, administració i participació del Consorci són:
1.
2.
3.
4.
5.

El Consell Plenari.
La Presidència i tres Vicepresidències.
La Comissió Executiva.
La Gerència.
El Consell Agrari.

Article 9. El Consell Plenari. Naturalesa i composició
1. El Consell Plenari és l'òrgan suprem de deliberació i decisió del Consorci. Els seus integrants seran
designats o cessats pels respectius òrgans de govern. En cap cas seran nomenats com a representants
persones no electes en el cas dels ens locals.
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2. El Consell Plenari està integrat per 18 membres , 1 per cadascuna de les 18 entitats consorciades:






Diputació de Barcelona.
Consell Comarcal del Baix Llobregat.
Unió de Pagesos.
Generalitat de Catalunya.
14 Ajuntaments:
 Castelldefels
 Cornellà de Llobregat
 El Papiol
 El Prat de Llobregat
 Gavà
 L'Hospitalet de Llobregat
 Molins de Rei
 Pallejà
 Sant Boi de Llobregat
 Sant Feliu de Llobregat
 Sant Joan Despí
 Sant Vicenç dels Horts
 Santa Coloma de Cervelló
 Viladecans

El representant de la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, la Unió de Pagesos i la
Generalitat de Catalunya tindran 3 vots cadascun i la resta de membres tindrà 1 vot cadascun.
3. Les entitats consorciades designaran lliurement un titular i un suplent en representació seva.
4. L’assistència al Consell Plenari té caràcter personal i el vot és indelegable.
5. Quan alguna persona que formi part del Consell Plenari, cessés del seu càrrec o lloc dels respectius
organismes que integren el Consorci, cessarà automàticament del seu càrrec en els òrgans del Consorci,
anul·lant la seva representació i podrà, en aquest cas, l'organisme a on pertany, anomenar-ne una altre
que la substitueixi. De la mateixa manera es procedirà en cas de mort, malaltia, absència i dimissió d'un
membre del Consell Plenari.
6. A petició d'algun dels membres consorciats, el Consell podrà convocar, si ho considera oportú, a més
dels membres que l'integren, uns altres representants amb veu però sense vot, que tindran la consideració
de convidats, per tractar temàtiques concretes.
Article 10. Competències del Consell Plenari
Són competències del Consell Plenari:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Exercir el control i la fiscalització de la resta d'òrgans del Consorci.
Aprovar i modificar els Estatuts.
Aprovar els reglaments, les ordenances i l'inventari general.
Aprovar el pressupost anual del Consorci, i també les seves modificacions i liquidacions així com la
plantilla del personal i les bases reguladores de les subvencions.
Censurar i aprovar els comptes.
Disposar i alienar bens i drets del Consorci.
Adquirir béns immobles.
Aprovar les formes de gestió dels serveis i la creació d'òrgans desconcentrats.
Acceptar la delegació de competències i l'encàrrec de gestió i de funcions fetes per altres
Administracions públiques diferents de les consorciades.

65

10. Aprovar la relació de llocs de treball.
11. Atorgar la concessió de béns o serveis per més de cinc anys, sempre que la seva quantia excedeixi
del 20% dels recursos ordinaris del pressupost del Consorci.
12. Adquirir béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost, en els
termes previstos a la legislació vigent.
13. Determinar els recursos propis de caràcter tributari, i imposar i ordenar les taxes, si escau, dels serveis
que es prestin.
14. Alienar béns i drets quan la seva quantia excedeixi del 20% dels recursos ordinaris del pressupost, en
els termes previstos a la legislació vigent.
15. Alterar la qualificació jurídica dels béns demanials propis.
16. Aprovar la cessió gratuïta de béns immobles, a títol de propietat, a altres Administracions o institucions
públiques.
17. Aprovar les operacions de crèdit quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost del
Consorci, i concertar les operacions de tresoreria, en els termes previstos a la legislació vigent
18. Adoptar els acords del Consorci en relació amb:
a)
La integració de noves entitats i la separació dels membres del Consorci.
b)
La modificació dels Estatuts.
c)
La dissolució i liquidació del propi Consorci.
19. Aprovar la tramitació de la revisió o modificacions puntuals del Pla Especial de protecció i millora del Parc
Agrari del Baix Llobregat.
20. Aprovar la tramitació i la redacció, revisió i/o modificació puntual de les Ordenances del Parc Agrari del Baix
Llobregat.
21. Aprovar els Plans de gestió i desenvolupament i els Plans i Programes previstos en el Pla especial de
preservació i millora del Parc Agrari del Baix Llobregat.
22. Aprovar el Pla d'actuacions biennal que desenvolupa el Pla de gestió i desenvolupament i la memòria de gestió anual.
23. Escollir i nomenar les persones titulars de la Presidència i de les Vicepresidències, d’entre els membres de les
entitats promotores del Consorci i el Departament de la Generalitat de Catalunya que tingui atribuïdes les
competències en agricultura i acció rural.
24. Rebre compte del nomenament, per part de la Presidència, del càrrec de Gerent/a del Consorci del Parc Agrari.
25. Exercir aquelles altres competències que, essent inherents a les comeses pròpies del Consorci, la Llei 7/1985, de
2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, atribueixi al Ple de l'entitat local amb el caràcter
d'indelegables.
Article 11. Sessions del Consell Plenari
El Consell Plenari es reunirà com a mínim dues vegades a l'any, en sessió ordinària. En sessió extraordinària,
totes les vegades que sigui necessari, prèvia convocatòria per la Presidència o bé, quan ho proposin la tercera
part dels seus membres.
2. Les sessions es podran celebrar tant en la seu del Consorci com en la seu dels ens consorciats.
3. La Presidència enviarà les convocatòries de la reunió als membres del Consell Plenari, com a mínim amb una
setmana d'antelació. En la corresponent convocatòria de les sessions, la Presidència assenyalarà la data,
('hora, el lloc i l'ordre dels temes a tractar en la mateixa, aixecant-ne la Secretaria l'acta corresponent.
4. El Consell Plenari s'entendrà vàlidament constituït amb la presència, en primera convocatòria, d'un terç dels seus
membres, i, en segona convocatòria, pels membres presents, que en cap cas no podrà ser inferior a tres membres.
5. L'ordre del dia de les sessions ordinàries, en cas d'urgència, pot ésser ampliat si el Consell Plenari ho acorda
per majoria absoluta, a proposta del president o presidenta, o d'una quarta part dels membres.
6. En cas de què, per no assolir-se el quòrum exigit, no es celebrés la sessió del Consell Plenari, podrà
tenir lloc una reunió informativa per donar compte als presents dels assumptes que havien estat
inclosos a l'ordre del dia.
De concórrer les circumstàncies indicades al paràgraf anterior, quedaran acreditades les raons d'urgència per tal
que la Presidència del Consorci, si així ho considera oportú, exerceixi les competències del Consell Plenari, al
qual se'n donarà compte, a la següent sessió que celebri, a l'efecte de ratificació.
7. A les sessions de l'òrgan hi assistiran, amb veu i sense vot, les persones que exerceixen els càrrecs de
Secretaria i Intervenció o funcionaris en qui hagin delegat, la Gerència i la Direcció.
1.
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8.

A criteri de la Presidència podran ser convocats altres persones del Consorci o persones alienes, que tindran la
consideració de convidats amb veu però sense vot, que informaran o assessoraran al Consell Plenari sobre els
assumptes per als quals es requereixi la seva presència.
En tot el que no s'oposi als presents Estatuts, el seu règim de funcionament s'acomodarà al que disposa la
legislació de règim local per als plens municipals.

Article 12. La Presidència i les Vicepresidències
1. Les persones titulars de la Presidència del Consorci, que ho serà dels seus òrgans col·legiats, i les de la
Vicepresidència primera, segona i tercera seran escollides entre els membres de les tres entitats promotores del
Consorci i el Departament de la Generalitat de Catalunya que tingui atribuïdes les competències en agricultura i acció
rural.
2. La Vicepresidència primera substituirà la Presidència en els casos d'absència, vacant o malaltia, en les
competències d'aquesta, a l'igual que la Vicepresidència segona respecte de la Vicepresidència primera, i la
Vicepresidència tercera respecte de la Vicepresidència segona.
Article 13. Competències de la Presidència
Són competències de la Presidència:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.
a.
b.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Exercir la representació institucional i l'alta direcció del Consorci.
Dirigir i supervisar les diferents àrees i línies d'actuació en ordre a la realització de les finalitats del
Consorci.
Convocar, presidir, suspendre i aixecar les reunions del Consell Plenari, de la Comissió Executiva i del
Consell Agrari, dirigir-ne les deliberacions i decidir els empats amb vot de qualitat.
Atorgar la concessió de béns o serveis per un període no superior a cinc anys, sempre que la seva quantia
no excedeixi del 20% dels recursos ordinaris del pressupost del Consorci.
Alienar béns i drets quan la seva quantia no excedeixi del 20% dels recursos ordinaris del pressupost, en els
termes previstos a la legislació vigent.
Adquirir béns i drets, quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, en els termes
previstos a la legislació vigent.
Aprovar la cessió temporal de béns en el marc de les finalitats estatutàries.
Exercir en cas d'urgència les funcions encomanades al Consell Plenari i a la Comissió Executiva,
donant compte de les resolucions que adopti a la següent reunió d'aquests òrgans col·legiats, per a la
seva ratificació.
Nomenar la persona titular de la Gerència, nomenament del qual en donarà compte al Consell Plenari.
Exercir la direcció superior del personal, que inclou l'acomiadament i la imposició de sancions del personal
propi, en els termes previstos a la legislació vigent, i la proposta a l'Administració matriu de la imposició de
sancions al personal adscrit, donant-ne compte al Consell Plenari en la primera sessió que tingui lloc.
En matèria de personal, també:
Nomenar els càrrecs de comandament del Consorci, d'acord amb les previsions estatutàries.
Resoldre els expedients d’incompatibilitats.
Exercir les accions judicials i administratives i la defensa del Consorci, i, a aquest efectes judicials, administratius
i representatius, comparèixer sense necessitat de poder previ davant iota classe d'autoritats, tribunals i jutjats de
qualsevol ordre o jurisdicció, així com davant de tot tipus de persones públiques, privades, físiques i jurídiques.
En casos d'urgència, l'exercici d'accions judicials o administratives en matèries del Consell Plenari.
Aprovar les operacions de crèdit quan el seu import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost
del Consorci.
Elevar al Consell Plenari el projecte de pressupost, amb tots els seus annexes, que inclouen la memòria que
l'ha d'acompanyar.
Aprovar la liquidació del pressupost i l’establiment de preus públics.
Ordenar els pagaments i donar compte de l'administració del patrimoni i la gestió del pressupost.
Declarar la lesivitat dels actes del Consorci.
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19. Elaborar l'ordre del dia de les reunions del Consell Plenari i de la Comissió Executiva.
20. Publicar, executar i fer complir eis acords del Consell Plenari i de la Comissió Executiva, i dictar les
disposicions particulars que exigeixi el seu milior compliment.
21. Les que li siguin delegades pel Consell Plenari o per la Comissió Executiva.
22. Les competències no atribuïdes a la resta d’òrgans.
23. Totes aquelles altres competències que, essent inherents a les comeses pròpies del Consorci, la Llei 7/1985, de
2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, atribueixi a la Presidència de l'entitat local amb
el caràcter d'indelegables.
Article 14. La Comissió Executiva
1. La Comissió Executiva és un òrgan operatiu, l'objecte del qual és fer el seguiment i establir els mecanismes
de posta en marxa de les decisions preses en el Consell Plenari.
2. Les seves competències seran l'aprovació de projectes i inversions i la contractació d'obres, serveis,
subministraments, consultoria i assistència tècnica, així com aquelles competències que expressament li siguin
delegades pel Consell Plenari del Consorci o la Presidència.
Mitjançant aquests Estatuts, s'atorguen a la Comissió Executiva les competències específiques següents:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Aprovar l'oferta pública d'ocupació i les seves bases, d'acord amb la plantilla i pressupost aprovats
L'aprovació de les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs
de treball
La contractació del personal laboral
L'aprovació de convenis interadministratius o amb associacions i entitats sense ànim de lucre, sempre que
el seu contingut no faci referència a matèries no delegables o no delegades.
L'aprovació dels expedients de modificació de crèdits.
La sol·licitud i acceptació de subvencions.
La convocatòria de subvencions i les seves bases reguladores.

3. En qualsevol cas, la Comissió Executiva, si així ho considera oportú, podrà delegar en la Gerència en els
límits que consideri oportuns, aquelles competències pròpies.
Article 15. Composició de la Comissió Executiva
1. La Comissió Executiva es formarà a proposta de la Presidència i amb l'aprovació del Consell Plenari.
2. La seva composició es fixarà en dos membres de la Diputació de Barcelona, dos del Consell Comarcal del
Baix Llobregat, un membre de la Generalitat de Catalunya, dos de la Unió de Pagesos i dos membres dels
municipis consorciats.
3. L'assistència a la Comissió Executiva té caràcter personal i el vot és indelegable.
Article 16. Sessions de la Comissió Executiva
1. La Comissió Executiva es reunirà com a mínim amb una periodicitat trimestral per tractar els assumptes de la
seva competència.
2. Les sessions de la Comissió Executiva es tramiten per la Secretaria i es convoquen per ordre de la
Presidència; les convocatòries de la reunió s'enviaran als seus membres amb una setmana d'antelació com a
mínim. En la corresponent convocatòria de cada sessió, la Secretaria assenyalarà la data, l'hora, el lloc i l'ordre
dels temes a tractar-hi, i, després de la seva celebració, n'aixecarà l'acta corresponent.
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3. La Comissió Executiva s'entendrà vàlidament constituïda amb la presència, en primera convocatòria, d'un terç
dels seus membres, i, en segona convocatòria, pels membres presents, que en cap cas podrà ser inferior a tres
membres.
4. Al igual que en el Consell Plenari, seran d'aplicació per a les sessions de la Comissió Executiva els apartats 6 i 7 de
l'article 11 dels presents Estatuts.
Article 17. La Gerència
1. La Gerència és l'òrgan d'administració que assumeix la direcció i la coordinació de la gestió del Consorci.
2. La gestió del Consorci es durà a terme a través dels serveis propis de la Diputació de Barcelona, amb la
participació dels del Consell Comarcal. La Diputació proposarà a la Presidència per al seu nomenament la
persona que consideri més adient per ocupar el càrrec. Del nomenament se'n donarà compte al Consell Plenari.
Article 18. Funcions de la Gerència
Les funcions de la Gerència són:
Coordinació amb els ens consorciats.
Col·laborar en la confecció de l'ordre del dia als efectes de la convocatòria, per part de la Secretaria i
per ordre de la Presidència, de les sessions dels òrgans col·legiats.
3. Executar els acords del Consell Plenari i de la Comissió Executiva del Consorci.
4. Elaborar l'avantprojecte de pressupost anual per presentar a la Comissió Executiva, el qual haurà de ser
aprovat pel Consell Plenari.
5. Presentar a la Comissió Executiva i/o Consell Plenari propostes de programa d'inversions i de finançament,
el balanç, la memòria corresponent així com la memòria de gestió anual.
6. Desenvolupar la gestió econòmica i la tramitació dels expedients de despeses i d'ingressos, conforme al
pressupost aprovat i les seves bases d'execució.
7. Actuar com a Tresorer del Consorci.
8. Proposar la plantilla de personal del Consorci i exercir la gestió ordinària del personal del Consorci, signant
els contractes de treball, autoritzant els pagaments de nòmines
i assentaments i realitzant els altres actes necessaris per a la gestió del personal.
9. Exercir d'òrgan de contractació quan l'import no superi els 12.000 EUR, inclosos els contractes de caràcter
plurianual de no més de quatre anys, sempre i quan l'import acumulat de totes les seves anualitats no
ultrapassi la quantia indicada.
10. Autoritzar despeses amb càrrecs a crèdits pressupostaris del Consorci fins a un import que no superi els
límits que s'estableixin reglamentàriament.
11. Altres funcions en què el Consell Plenari o la Comissió Executiva la faculti expressament.
1.
2.

Article 19. El Consell Agrari
1. El Consell Agrari és l'òrgan on s'integraran els sectors socials, professionals, econòmics i entitats privades del
sector agrari, que persegueixin finalitats d’interès general concurrents amb les pròpies del Consorci.
2. El Consell Agrari es regirà pel seu reglament propi, que aprovarà el Consell Plenari, el qual també aprovarà
les seves competències i la seva composició.
3. Tanmateix, entre d'altres, les funcions d'aquest Consell seran les d'informació, consulta i assessorament
respecte al Pla d'actuacions i inversions del Consorci.
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Article 20. Secretaria i Intervenció
1. El Consorci estarà assistit de Secretari/a i Interventor/a que seran nomenats lliurement pel Consell Plenari
d'entre els Secretaris i Interventors dels ens consorciats, els quals podran designar el funcionari que pugui
suplir-los, i tot això d'acord amb la normativa que regeix l'exercici de les funcions públiques necessàries
2. La persona titular de la Secretaria assistirà amb veu però sense vot a les reunions del Consell Plenari i de la
Comissió Executiva, i n'aixecarà les Actes corresponents, les quals, un cop aprovades, seran transcrites al llibre
corresponent i signades per les persones titulars de la Presidència i de la Secretaria.
3. La persona titular de la Secretaria assessorarà a la Presidència i als diferents òrgans de govern i
d'administració quan sigui requerida, i assumirà aquelles altres funcions que li siguin conferides pel Consell
Plenari.
Així mateix, la persona titular de la Intervenció podrà assistir a les sessions del Consell Plenari i de la Comissió
Executiva, amb veu però sense vot.
Article 21. Règim de sessions
El règim de sessions i l'adopció d'acords dels diversos òrgans de govern i assessorament s'ajustaran al que
disposa la legislació de règim local.
Article 22. Personal
1.
2.
3.

4.

El Consorci ha de disposar del personal necessari per a l’adequat compliment de les seves finalitats. El
personal del Consorci podrà ser propi, en els termes fixats en aquest article, o adscrits per les entitats
consorciades en règim funcionarial o laboral.
El personal funcionari i laboral que hagi de prestar serveis al Consorci porvindrà de qualsevol de les
Administracions públiques consorciades a través dels procediments de provisió i mobilitat i amb les
requisits disposats en la legislació vigent, i si s’escau, en el conveni col·lectiu que pugui resultar d’aplicació.
El personal laboral existent a la plantilla del Consorci a 31 de desembre de 2013, data d’entrada en vigor
de la LRSAL, mantindrà la seva realaicó d’ocupació amb el Consorci en els termes i condicions amb què
aquella fou establerta i conservarà, si s’escau, les seves expectatives de promoció professional i la resta
de drets reconeguts a la legislació vigent i en el conveni col·lectiu que pugui resultar d’aplicació.
El Consorci no pot tenir personal eventual.

TÍTOL IV. RÈGIM ECONÒMIC I FINANCER
Article 23. Règim econòmic
El règim econòmic-financer del Consorci serà l'establert a la normativa vigent per als ens locals en matèria
pressupostària, de control i comptabilitat. El Consorci resta subjecte al règim de pressupostos, comptabilitat i
control de l’Administració d’adscripció. En tot cas, s’ha de portar a terme una auditoria dels comptes anuals que
és responsabilitat de l’òrgan de control de l’Administració a què s’hagi adscrit el Consorci. El Consorci haurà de
formar part del pressupost i incloure’s en el compte general de l’Administració pública d’adscripció.
Article 24. Patrimoni del Consorci
Constituiran el patrimoni del Consorci:
a) Bens immobles que li adscrigui els ens consorciats.
b) Els que el propi Consorci adquireixi mitjançant qualsevol títol legítim.
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Article 25. Recursos del Consorci
Per a la realització dels seus fins, el Consorci disposarà dels recursos següents:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Aportacions dels ens consorciats.
Productes del seu patrimoni.
Rendiments dels seus serveis.
Subvencions i altres ingressos de dret públic o privat.
Emprèstits i préstecs.
Altres recursos que puguin establir-se-li d'acord amb la Llei.

Article 26. Aportacions dels ens consorciats
Les aportacions econòmiques dels ens integrants en el Consorci vindran establertes en els programes plurianuals i
pressupostos dels ens consorciats. En el seu defecte, s'establiran en els programes plurianuals i pressupostos del
Consorci. En aquest últim cas caldrà la ratificació expressa dels òrgans de govern dels ens consorciats. Així mateix hi
cap l'aportació mitjançant la prestació de serveis i l'ajuda tècnica.
Article 27. Elaboració del pressupost
El Consorci elaborarà i aprovarà un pressupost anual, que s'ajustarà a la normativa vigent sobre hisendes locals. La
Gerència en prepararà l'avantprojecte, basant-se en les aportacions dels membres consorciats i, un cop la Comissió
Executiva hi hagi donat el vist-i-plau, s'elevarà al Consell Plenari per a la seva aprovació.
Article 28. Comptabilitat del Consorci
El règim de comptabilitat i de rendició de comptes del Consorci serà el de la comptabilitat pública local.
Així mateix, la contractació del Consorci s'adequarà a la legislació de contractes de les Administracions públiques, i
la prestació de serveis públics per part del Consorci s'atindrà a la normativa reguladora dels serveis públics.
Article 29. Els béns del Consorci
1. Els béns adscrits al Consorci pels diferents ens consorciats conserven la seva qualificació i titularitat originària. Les
facultats de disposició limitades que es puguin reconéixer al Consorci sobre els béns esmentats seran les que constin als
acords de cessió corresponents i es limitaran sempre a les finalitats estatutàries del Consorci.
2. Els béns adquirits pel Consorci s'integren en el seu patrimoni, al qual seran d'aplicació les normes reguladores del
patrimoni dels ens locals i de la qualificació jurídica dels seus béns.
TÍTOL V. SEPARACIÓ I DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI
Article 30. Separació
1. Cadascun dels ens consorciats podrà separar-se del Consorci, sempre que doni un preavís al mateix Consorci amb un
mínim de sis mesos d'antelació, que estigui al corrent en el compliment de les obligacions i els compromisos anteriors i
que garanteixi el compliment dels pendents.
2. Un cop rebut el preavís de separació d'algun membre, es reunirà el Consell Plenari per tal d'impulsar, si s'escau, les
modificacions estatutàries i pressupostàries oportunes o, eventualment, la dissolució del Consorci.
3. L’exercici del dret de separació produeix la dissolució del Consorci excepte que la resta dels seus membres
acordin la seva continuïtat, sent necessària, en tot cas, la permanència en el Consorci de dues Administracions,
o dos entitats o organismes públics vinculats o dependents de més d’una Administració.
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4. Quan l’exercici del dret de separació no comporti la dissolució del Consorci, s’aplicaran les regles següents:
a)

Es calcularà la quota de separació que li correspongui a qui exerciti el dret de separació, d’acord amb la
participació que li hagués correspost en el saldo resultant del patrimoni net si s’hagués dissolt el Consorci,
tenint en compte tant el percentatge de les aportacions que hagi efectuat qui exerceix el dret de separació
als fons patrimonials del Consorci, com el finançament concedit cada any.
Si el membre del consorci que se separa no ha fet aportacions per no estar-hi obligat, el criteri de
repartiment ha de ser la participació en els ingressos que, si s’escau, hagués rebut durant el temps que ha
pertangut al consorci.
S’acordarà pel Consorci la forma i condicions en què es farà el pagament de la quota de separació, en el
supòsit que resulti positiva, així com la forma i condicions de pagament del deute que correspongui a qui
exerceixi el dret de separació si la quota és negativa.
L’efectiva separació del Consorci es produirà una vegada determinada la quota de separació, en el supòsit
que aquesta resulti positiva, o una vegada s’hagi pagat el deute, si la quota és negativa.

b)

Si el Consorci estigués adscrit a l’Administració que ha exercit el dret de separació, s’haurà d’acordar a
quin de la resta d’ens consorciats que continuen en el Consorci s’adscriu en aplicació dels criteris
establerts a la Llei.

Article 31. Dissolució
La dissolució del Consorci es produirà:
a)
b)
c)
d)
e)

Per disposició legal.
Per impossibilitat d'acomplir les finalitats que li són pròpies.
Per acord unànime dels ens consorciats.
Per separació d'un o diversos ens consorciats, si amb això el Consorci esdevé inoperant.
Per transformació del Consorci en un altre ens.

Article 32. Procediment i efectes de la dissolució
1. La dissolució del Consorci, acordada pel seu màxim òrgan de govern, per majoria absoluta, produeix la seva
liquidació i extinció, i ha de ser ratificada pels òrgans competents dels ens consorciats.
2. El màxim òrgan de govern del Consorci, a l’adoptar l’acord de dissolució, nomenarà un liquidador.
3. El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspongui a cada membre del Consorci que es durà a
terme d’acord amb la participació que li correspongui en el saldo resultant del patrimoni net després de la
liquidació, tenint en compte tant el percentatge de les aportacions que hagi efectuat cada membre del Consorci
al fons patrimonial del mateix, com el finançament concedit cada any.
Si algun dels membres del Consorci no ha fet aportacions per no estar-hi obligat, el criteri de repartiment és la
participació en els ingressos que, si s’escau, hagués rebut durant el temps que ha pertangut al Consorci.
En tot cas, s’haurà de determiner la destinació del personal del Consorci, amb respecte a tots els seus drets.
4. S’acordarà pel Consorci la forma i condicions en què es farà el pagament de la quota de liquidació en el
supòsit que resulti positiva.
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5. Els ens consorciats podran acordar, per majoria absoluta, la cessió global dels actius i passius a una altra
entitat jurídicament adequada amb la finalitat de mantenir la continuïtat de l’activitat i aconseguir els objectius del
Consorci que es liquida.
TÍTOL VI. MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS, DURADA DEL MANDAT DELS ÒRGANS DE GOVERN DEL
CONSORCI
Article 33. Procediment de modificació dels estatuts
La modificació dels Estatuts del Consorci, amb l'acord previ del Consell Plenari adoptat per la majoria absoluta del
nombre legal dels seus membres si escau, ha de ser ratificada per les entitats consorciades i acordada amb les
mateixes formalitats que per a l'aprovació.
Article 34. Durada del mandat dels òrgans de govern del Consorci
La finalització del mandat dels òrgans de govern unipersonals i dels membres dels col·legiats coincidirà amb la de
les Corporacions Locals. No obstant això, continuaran en les seves funcions sols per a l'administració ordinària fins a
la renovació dels membres, i, en tot cas, fins que les Administracions que formen el Consorci hagin fet les
corresponents designacions.
DISPOSICIÓ FINAL
Els presents Estatuts entraran en vigor una vegada hagin estat complerts els requeriments establerts a la
legislació i publicats en el Butlletí Oficial de la Província els acords relatius a la seva aprovació definitiva i el seu
text íntegre, excepció feta de la nova composició del Consell General que es farà efectiva un cop celebrades les
eleccions locals de 24 de maig de 2015.

El Sr. President dóna la paraula al Sr. Fernando Moya, conseller del grup comarcal del Partit Popular,
que diu:
Nosaltres tenim dubtes en el sentit del nostre vot en aquest apartat, perquè ens hagués agradat que
s’haguessin acceptat les esmenes de ASAJA. Ja sabem que van arribar tard, però ens hagués
agradat. La nostra pregunta és: ¿si haguessin arribat a temps s’haurien aprovat?
A continuació pren la paraula el Sr. Secretari, que diu:
Conec evidentment les al·legacions, però no hi hem entrat a fons, ja que des de fa poc la Secretaria
del Consorci es porta des de la Diputació de Barcelona. Nosaltres tenim coneixement d’això com a
Consell Comarcal i com a exsecretari del Consorci, però tampoc no hem entrat a fons a mirar el
contingut, que correspòn al Consorci.
Intervé el Sr. Roger Castillo, portaveu del grup comarcal de la CUP, que diu:
Nosaltres ens abstindrem en aquesta ratificació no tant perquè els estatuts del Consorci pensem que
estiguin mal fets, sinó en tant que no som part del govern, que no tenim la responsabilitat d’executarho, que es ratifiqui aquí l’acord en el Consell Comarcal i per tant aprofitem que simbòlicament tenim
l’opció de fer-ho per fer una abstenció contra la llei, contra la LRSAL, que també ens porta que al final
quedi adscrit en un espai, una institució, com és la Diputació de Barcelona, que entenem que no li
pertoca pas ser la capdavantera d’un Consorci com el Parc Agrari del Baix Llobregat. I afegir que tant
de bò aquest Pla Director Urbanístic que s’està debatint ara acabi afectant al propi Parc Agrari en
funció de que no guanyi terreny, que és una cosa que sempre ho veiem en negatiu, en un patiment pel
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que pot acabar passant pels terrenys del Parc Agrar. Perquè en aquest cas doncs tant de bò en totes
les al·legacions i esmenes que estan presentat diversos grups d’ecologistes de la comarca tinguin prou
ressò i prou rellevància perquè acabin repercutint en que quan els estatuts del Consorci del Parc Agrari
defineixin tota la participació o la gent que vagi allà i participi pugui debatre una mica més del territori
de la nostra comarca dedicat a terrenys agrícoles.
Els presents aproven per majoria absoluta el present acord amb el vot a favor dels
membres presents dels grups comarcals del PSC-CPM, COALICIÓ ENTESA, ERC-AM, CIU,
Ciutadans i PP, i l’abstenció del representant del grup comarcal de la CUP.
13.- Aprovar la modificació de determinats articles de l’Acord regulador de les condicions de
treball dels/les empleats/des públiques de l’entitat i el seu organisme autònom 2015-2019, per
esmenes del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.
Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu:
“Vist que per acord de Ple de 16 de febrer de 2015 es va aprovar l’Acord regulador de
condicions de treball pel personal laboral i funcionari del Consell Comarcal del Baix Llobregat i dels
seus organisme autònoms.
Vist que d’acord amb l’art. 38 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de
l’empleat públic, l’art. 2.1 a) del Reial Decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit dels
convenis i acords col·lectius de treball, el Decret 352/2011, de 7 de juny de reestructuració del
Departament d’Empresa i Ocupació, i altres normes d’aplicació, es va procedir al tràmit de registre i
publicació.
Vist l’art.2 del RDL 10/2015, d’11 de setembre, que estableix la recuperació dels dies
d’assumptes particulars a partir de complir sis triennis, amb l’increment, com a màxim d’un dia
addicional per cada trienni complit a partir del vuitè, en còmput anual.
Vist que per acord del 28 de setembre de la Comissió de Seguiment de l’Acord
regulador es va aprovar recuperar aquests dies addicionals d’assumptes propis i incorporar-los a l’art.
11 de l’Acord que regula els permisos retribuïts.
Vist que en data 25 de setembre de 2015 es van rebre a través de l’autoritat laboral
diferents propostes d’esmena a l’Acord regulador de les condicions de treball i que en data 19
d’octubre de 2015, segons consta a l’expedient, es va reunir la Comissió de seguiment i interpretació
de l’Acord regulador de les condicions de treball dels/de les empleats/des públics/ques del Consell
Comarcal i dels seus organismes autònoms i va acordar suprimir de l’article 11 de l’acord el permís
retribuït per matrimoni d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat, modificar l’art. 26 de l’Acord
de condicions de treball establint en un 7% la reserva de places per a persones amb discapacitat,
modificar l’art. 38, apartat d’encàrrecs de categoria superior, establint que no poden tenir una durada
superior a 6 mesos durant un any o de vuit mesos durant dos anys i modificar el contingut de l’art. 63
de l’Acord establint que els empleats/des públics de l’entitat poden convocar assemblea en número no
inferior al 33% de la plantilla.
Ateses les esmenes i modificacions produïdes acordades per la comissió de
seguiment de l’Acord regulador de les condicions de treball dels/de les empleats/des públics/ques del
Consell Comarcal i dels seus organismes autònoms.
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Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals en data 14 de desembre
de 2015, que s’incorpora a l’expedient.
Per tot això, aquesta Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la modificació dels articles 11, 26, 38 i 63 de l’Acord regulador de
condicions de treball dels empleats/des públics/ques del Consell Comarcal i dels seus organismes
autònoms, derivades de les esmenes realitzades per l’autoritat laboral acordats per les parts així com
l’aplicació de l’acord adoptat en matèria dels dies addicionals per assumptes propis.
La redacció dels articles contemplarà:
Art. 11.
Eliminar apartat : Permís retribuït per matrimoni d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat.
Incorporar al permís Per assumptes particulars.
El permís per assumptes particulars de què pot disposar el personal inclòs dins l’àmbit
d’aplicació d’aquest Acord serà el vigent per normativa. Per aquest any 2015 són cinc els dies per cada
any complet de servei o la part proporcional que correspongui si el temps de treball és inferior.
Així mateix, el personal podrà disposar de dies addicionals de permís per assumptes
particulars a partir de complir sis triennis, amb l’increment, com a màxim d’un dia addicional per cada
trienni complit a partir del vuitè, en còmput anual.
Els dies es podran gaudir a opció del interessat o de la interessada prèvia sol·licitud al
responsable immediat i comunicació al Departament de Recursos Humans.
La concessió d’aquest permís que no requereix de justificació, queda subjecte a les
necessitats del servei en tot moment. El període de gaudiment del permís per assumptes particulars
amb caràcter general és el comprès entre l’1 de gener d’un any i el 15 de gener de l’any següent.
Art. 26
Modificar el percentatge de reserva
Art. 26. Reserva de places per a persones amb discapacitat.
El Consell Comarcal i el seu organisme autònom, prestaran els recursos necessaris
per tal que les persones amb discapacitat puguin exercir els drets com a qualsevol ciutadà, d’acord
amb el que disposa l’article 49 de la Constitució i així com ho estableix la Llei 13/1982, de 7 d’abril,
d’integració social dels discapacitats.
Per tal de fer efectiva la integració laboral de les persones amb discapacitat, amb la
finalitat de mantenir que el 2% de la plantilla de l’entitat es cobreixi per persones amb discapacitat que
tinguin reconeguda la condició legal de discapacitat, es reservarà fins a un 7% de les places incloses
en les ofertes d’ocupació pública en els termes i condicions que estableix el Decret legislatiu 1/1997,
de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals
vigents a Catalunya en matèria de funció pública, quan així calgui per complir amb aquest percentatge.
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Aquesta reserva podrà ser substituïda per la contractació administrativa amb
empreses externes que treballin amb persones amb discapacitat o bé amb centres especials
d’ocupació, d’acord amb el que determini en cada moment la normativa vigent en aquesta matèria.
Art. 38
Modificar de l’apartat segon la durada d’aquest tipus d’encàrrecs.
Art. 38 . Mobilitat funcional.
La mobilitat funcional implica un canvi de lloc i de funcions.
Encàrrecs de categoria superior
Per necessitats del servei, l'Administració pot encarregar al seu personal l'exercici de
funcions corresponents a una categoria professional superior dins de la mateixa àrea funcional o, si és
en una altra àrea funcional, en el grup immediatament superior. Aquesta situació comporta la reserva
del lloc d'origen i dóna dret a la percepció de la diferència retributiva.
Aquest encàrrec no pot tenir una durada superior a sis mesos en un any o vuit en dos
anys per treballador/a.
Aquests treballs s'han de realitzar per torns rotatius entre tot el personal de la unitat
afectada que reuneixin els requisits necessaris (titulació, etc.). El criteri per establir l’ordre de rotació
serà pel mèrit i capacitat del personal.

Art. 63
Modificar l’apartat corresponent al percentatge no inferior de la plantilla que pot convocar assemblea.
Art. 63. Assemblea.
Estan legitimats a convocar assemblea, a més a més de les organitzacions sindicals,
directament o a través dels delegats sindicals:
- Els/les delegats/des de personal
- Les juntes de personal
- Els comitès d’empresa
- Els/les empleats/des públics de l’entitat en número no inferior al 33 per 100 de la
plantilla.
La convocatòria d’una assemblea, amb l’expressió de l’ordre del dia proposat, es
comunicarà al Consell Comarcal amb un mínim de 48 hores d’antelació a la data de la mateixa. Si la
comunicació es formula el dia anterior a un festiu, ha de comunicar-se a la vegada verbalment. Així
mateix, si escau, es comunicarà la presència de persones que no pertanyin al Consell Comarcal o al
seu organisme autònom.
La representació del personal serà la responsable del correcte desenvolupament de la
mateixa. El lloc de l’assemblea serà el centre de treball, si les condicions ho permeten, i es celebraran
fora de les hores de treball, excepte si hi ha acord amb l’entitat per realitzar-la en un altre horari.
SEGON.- Prendre com a nova referència normativa el Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic,
que deroga la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, a tots els articles als
quals el text de l’Acord en faci referència, així com realitzar les aplicacions de manera directa que com
a norma bàsica així s’estableixin.
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TERCER.- Incorporar a l’expedient el text modificat consolidat i publicar i registrar les
actualitzacions aprovades, si escau.
QUART.- Comunicar el present acord a la representació del personal perquè en tingui
coneixement i als efectes.”
Els presents aproven per unanimitat el present acord.
14.- Donar suport a una Moció de la Unió General de Treballadors – Baix Llobregat, relativa a la
creació de la prestació Garantia +55.
Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu:
“MOCIO DE SUPORT A LA CREACIÓ DE LA PRESTACIÓ “GARANTIA +55”.
Atès el context de massiva desocupació en que ens trobem on el 19,6% de la població
activa major de 55 anys es troba a l’atur, amb escasses perspectives de recuperació d’una activitat
laboral amb garanties després de perdre el lloc de treball, amb menys capacitat per a modificar les
seves trajectòries laborals i empentats a un retir avançat del mercat de treball, és essencial que hi hagi
una major vinculació entre les polítiques d’ocupació i les de protecció per desocupació.
Donat que el col·lectiu de persones desocupades de més de 55 anys és més
vulnerable a caure a l’atur de molt llarga durada, composen el 54,2% del total d’atur de molt llarga
durada, és evident que en poc temps gran part d’aquest col·lectiu passaran d’un nivell de protecció
contributiu a un d’assistencial, en el millor dels casos, i deixaran de cotitzar a efectes d’una futura
possible pensió de jubilació, excepte els que tinguin dret a rebre el subsidi de majors de 55 anys que
cotitzaran tan sols per la base mínima de cotització.
Ja que les darreres reformes normatives relatives a la percepció de subsidis per
desocupació, a partir dels Reials Decret-Llei 20/20012 i 5/2013, s’han dirigit en reduir la intensitat de la
protecció elevant l’edat de les persones beneficiàries del subsidi de majors de 52 anys a 55, passant a
computar els ingressos de tota la unitat familiar per accedir-hi, limitant el temps durant pel qual es pot
cobrar i reduint la cotització per jubilació del subsidi de majors de 55 anys, què és l’únic subsidi que
cotitza, del 125% de la base mínima de cotització al 100%, podem suposar una altra ràpida reducció
de la cobertura de la protecció per desocupació en els majors de 55 anys.
També és una realitat que les darreres reformes en la protecció per desocupació han
prioritzat la suficiència econòmica del sistema de prestacions per desocupació. Entenem doncs, que
s’ha deixat sense protegir adequadament a les persones majors de 55, i fins i tot de més de 45 anys,
oblidant-se de tot un col·lectiu que pot quedar fins i tot fora del sistema de protecció o deixar-lo al
marge dels sistemes assistencials i empènyer-les a futures pensions de jubilació per sota de mínims,
fins i tot després de llargues carreres de cotització.
Constatem que aquestes reformes han trencat el trànsit cap a la jubilació d’aquelles
persones que són expulsades del mercat de treball en edats pròximes a la jubilació, limitant les
estratègies d’accés a una pensió de jubilació més avantatjosa en funció de les trajectòries laborals
personals i possibilitats individuals.

77

Constatem que aquests fets afecten directament a les rendes actuals d’aquest
col·lectiu de persones que en moltes ocasions tenen encara càrregues familiars, acabant la seva vida
activa cobrant, si compleix requisits, un subsidi de 426 euros mensuals. Però que també afecta als
seus futurs drets de jubilació i a la quantia d’aquesta, doncs els anys en desocupació en un context on
s’ha augmentat l’edat ordinària de jubilació els penalitzarà durament, ja sigui perquè augmentaran
proporcionalment els anys de cotització mínima per al càlcul de la base reguladora de pensió, o perquè
hi hauran més llacunes de cotització que s’ompliran fins i tot amb la meitat de les bases mínimes de
cotització, o be perquè se’ls aplicarà coeficients reductors de pensió perquè hauran d’anticipar les
seves jubilacions.
Gairebé 8 de cada 10 persones a l’atur de més de 55 anys o bé cobren un subsidi de
més de 426 euros mensuals, o bé reben la renda mínima d’inserció o algun altre ajut econòmic, o bé
no cobren res. Entenem que aquest col·lectiu és molt més vulnerable a patir la pobresa i l’exclusió
social
Aquest que col·lectiu voreja l’edat de jubilació, entenem que és especialment
important que es prioritzin actuacions que reforcin la seva contribuïtat al sistema de la Seguretat Social
per tal que se’ls asseguri unes pensions dignes.
El Ple de l’Ajuntamentd’Abreraacorda donar suport a la proposta impulsada per la UGT de Catalunya,
anomenada "Garantia +55" i que significa:
1. Crear la prestació "Garantia +55" per a les persones de més de 55 anys que es trobin en
situació de desocupació, tinguin cotitzats un mínim de 15 anys i hagin exhaurit la prestació per
desocupació contributiva. Aquesta prestació serà una proposta integral i que contempla:
a. Una prestació econòmica igual al SMI vigent.
b. el manteniment d’entre un 90 i el 100% del còmput de les bases de cotització en la
mateixa quantia que la darrera prestació contributiva per desocupació durant la
percepció d’aquesta prestació, a efectes del càlcul de les prestacions de Seguretat
Social per IP, mort i supervivència i jubilació.
2. Apostar per un SMI de 1.000 euros que ens apropi als estàndards dictats per la Carta Social
Europea.
3. Afrontar la gran complexitat i fragmentació dels diferents sistemes de protecció. Cal simplificar
i racionalitzar l’actual sistema de prestacions, i cal fer-ho amb la col·laboració de
l’administració central. En conseqüència, abordar i millorar les iniquitats de les prestacions, i
assegurar la compatibilitat de les prestacions econòmiques amb altres rendes (salarials o no).
4. Finalitzar amb l’estigmatització de les persones desocupades en general i, concretament, de
les majors de 55 anys. Només d’aquesta manera podrem millorar l’ocupabilitat d’aquestes
persones.
5. Analitzar l’eficiència dels programes d’inserció i apostar per accions d’inserció i deformació
amb continguts reals”.
Pren la paraula el Sr. Roger Castillo, portaveu del grup comarcal de la CUP, que diu:
Nosaltres en primer lloc agrair a la gent d’UGT la redacció d’aquesta Moció. Nosaltres ens abstindrem,
tot i que compartim la voluntat de donar protecció a tot el col·lectiu de treballadors i treballadores
majors de 55 anys i volem incidir en destacar què ha estat el causant i quins han estats els
responsables polítics d’aquesta situació de desprotecció dels majors o les majors de 55 anys.
En primer lloc, si a dia d’avui ens trobem amb una menor protecció dels treballadors i les treballadores
de més de 55 anys és perquè vam tenir l’aprovació del Reial Decret 20/2012 i el Reial Decret Llei
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5/2013. Tots dos són decrets lleis que tenien una afectació clara sobre treballadors, no únicament més
de 55 anys, sinó també de més de 52, evidentment el donar la consideració per rebre el subsidi no a la
persona sinó a l’unitat familiar quan se superen els 490 euros condiciona totalment el rebre o no
aquest subsidi. Ja ens explicarà algú dels qui va aprovar aquesta normativa com es pot viure dues
persones o en poden viure dos o tres o quatre amb aquesta quantia i no cobrar el subsidi, que l’història
del subsidi de més de 52 anys es traslladés a la normativa del subsidi per majors de 55, evidentment
també ha estat una retallada claríssima pels treballadors en aquest franja.
La reducció a les bases de cotització de subsidi no únicament té afectació en la percepció o no
percepció sinó que afectarà a les pensions del futur d’una manera encara gairebé incalculable però si
de minoració d’aquestes a la baixa.
Intento explicar-ho de manera resumida, abans si un treballador o treballadora podia cobrar el subsidi
als 59 anys o als 60 fins als 62 percebia aquest subsidi, amb els canvis normatius que va aprovar el
govern del Partit Popular en el moment que es perd la primera situació possible de jubilació ja no et
paguen el subsidi, i la situació que genera evidentment és que amb 61 anys alguns treballadors deixen
de rebre directament el subsidi o no li aproven i s’han de jubilar, per tant amb una minoració entre el 20
i el 30 % de les seves pensions. Pensem que això és fonamental, no únicament que abordem els
defectes, que evidentment són dramàtics, sinó també que assenyalem d’una manera molt contundent
els responsables polítics d’aquesta situació i també una dada que s’ha donat d’una manera general,
però que nosaltres volíem concretar avui. La realitat de Catalunya, la realitat que ha aprovat doncs
aquestes contrareformes laborals, en aquest cas de la Seguretat Social del govern del Partit Popular,
el que signifiquen en l’actualitat és que hi hagin més de 100.000 persones, 100.456 a Catalunya
segons les ultimes dades, que o no cobren res o cobren únicament els 426 euros i estem parlant de
100.000 persones, de fet aquesta xifra doncs és prou significativa per si mateixa.
I la clau dels nostres dubtes, en el sentit del vot, d’iniciar la tramitació del que es coneix com a
“Garantia +55” amb aquesta exigència que marca els acord de la moció dels 15 anys de cotització,
l’efecte que haurà de tindre és que simplement es veuran afectades 1.940 persones a Catalunya i per
nosaltres, que és una mesura positiva, però una mesura que no pal·lia el que suposa pel conjunt dels
catalans i les catalanes que pateixen aquesta situació, que evidentment és un problema diari. I en
aquest sentit, evidentment el que platejaríem és que seria bo eliminar aquest requisit mínim dels 15
anys de cotització. Hi ha qui pot estar pensant ara mateix que gairebé tothom té 15 anys cotitzats i que
perquè s’hauria de demanar per exemple aquesta mesura. Aquesta era la realitat que es tenia a l’inici
d’aquest segle, podríem dir, per la majoria d’homes i per un bon grapat de dones però la realitat que
s’està implantant en l’actualitat i la tendència als propers anys és que amb 55 anys hi hauran moltes
persones, molts treballadors i treballadores, que no arribaran a aquests 15 anys cotitzats d’aquesta
exigència mínima; i per tant la mesura, que evidentment és positiva, que evidentment és progressista i
que va en la bona línea, pensem que no pal·lia suficientment aquest gran número de treballadors i
treballadores que es troben en aquesta situació.
A continuació intervé el Sr. Fernando Moya, conseller del grup comarcal del Partit Popular, que diu:
Jo faré una petita aclaració, perquè ningú ens tatxi d’incoherents. Sé que a alguns pobles, algun
company meu s’ha abstingut en la votació d’aquestes mocions. Però jo manifestaré aquí el que és el
sentit de la majoria dels nostres companys i pobles. I jo, com al meu poble vaig votar a favor, nosaltres
ho farem també ara aquí.
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Pren la paraula el Sr. Francisco Xavier Alegre, portaveu del grup comarcal de Ciutadans, que diu:
Repeteixo aquesta intervenció, perquè també la vaig fer en el Ple del meu ajuntament. Nosaltres,
Ciutadans, ens abstindrem en la votació de la proposta. Ja li vaig explicar en el seu moment al
Secretari comarcal, que no és que estiguéssim en contra del contingut, estem en contra d’una part del
contingut, que és l’increment de salari mínim interprofessional a 1.000 euros. Creiem que aquesta no
és una solució, la nostra proposta no passa per incrementar els costos directes de treball sinó que
nosaltres hem fet una proposta d’un salari social a través de la declaració de renda per garantir una
renda mínima. En tot cas no estem en contra. Sabem que en aquests moments el principal problema
de les persones de més de 55 anys, i que per tant formen el gruix de les persones aturades de llarga
duració, els porta a una situació d’incertesa davant de la seva propera jubilació. Però en tot cas no
estem en contra, però no podem estar a favor d’una mesura que implica o que proposa l’ampliació del
salari mínim a 1.000 euros; per això ens abstindrem.
Intervé el Sr. Andreu Pérez, portaveu del grup comarcal de Coalició Esquerra Republicana de
Catalunya-Acord Municipal, que diu:
Nosaltres, igual que vam fer a l’Ajuntament de Gavà, aquí també li donem suport.
Intervé la Sra. Alba Maríinez, portaveu del grup comarcal de Coalició Entesa, que diu:
Agrair a l’UGT la formulació i la presentació d’aquesta Moció que, com s’ha dit, ja ha passat per molts
dels nostres plenaris municipals i a la que avui, com a grup comarcal d’Entesa, també donarem suport.
Donem suport a aquesta proposta perquè, tot i fixar-se només en una de les moltes parcel·les que
necessiten de revisió i millora, fa una proposta amb la que estem d’acord i que va en la línia i que és
paral·lela a moltes altres lluites, com per exemple el dret a una renda bàsica mínima, a una renda
garantida, ho diu el nostre Estatut de Catalunya i hauria de ser un compromís de tots caminar cap a la
consecució d’aquest dret de totes les persones, independentment de la seva edat, per tenir un ingrés
mínim.
També som conscients però que cal afrontar la gran complexitat, la fragmentació i la insuficiència dels
diferents sistemes de protecció actuals, però tot i això creiem que aquesta proposta para atenció en un
col·lectiu, com ja s’ha dit també, extremadament vulnerable que es veu expulsat del mercat laboral i
que amb moltes dificultats podrà recuperar algun dia una activitat laboral. Per tant, des del nostre grup
i des de les forces polítiques que l’integrem sempre hem defensat aquesta lluita per una renda bàsica
garantida, per la seva corresponent dotació pressupostària i per fer-la possible, si que creiem que és
una proposta raonable, que és de mínims però amb la que estaríem d’acord. No és qüestió de
plantejar un subsidi, que també, com hem dit abans l’obligació que tenim de revisar la gran complexitat
que tenim dels sistemes protecció social sinó també una qüestió de justícia social i que aquelles
persones que durant molts anys han contribuït amb la riquesa i el benestar del nostre país puguin
mantenir una dignitat en les seves vides.
Pren la paraula el Sr. José Angel Carcelén, portaveu del grup comarcal del PSC–CPM, que diu:
Reiterar l’agraïment a la Unió General de Treballadors de la iniciativa per redactar i per lluitar per
aquest col·lectiu que està patint situacions de molta injustícia social.
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El grup socialista comarcal donarà ple suport aquesta Moció per tres raons bàsicament. La primera és
denunciar la situació d’aquestes persones de més de 55 anys que estan patint una situació d’injustícia
social i que alhora també estan en situació, sinó exclosa, en risc d’exclusió i amb moltes necessitats.
La segona, la Moció també denuncia les darreres reformes que el Partido Popular ha fet en els últims
temps, són reformes que estan generant desigualtats, que estan generant injustícia social i que estan
portant a moltes persones a situacions de necessitats extremes. Aquesta crisi ha destruït moltes
empreses, ha destruït també molts llocs de treball però també acompanyant d’aquestes reformes que
ha fet el Partido Popular està destruint també moltes persones. La Moció denuncia aquestes situacions
i això també és una altra raó.
La tercera és que fa proposta, no ens quedem en l’anàlisi, en la diagnosi i en dir la fotografia de la
societat, sinó que fa una proposta, que jo diria molt necessària, per donar resposta a les necessitats
d’aquestes persones. La situació econòmica potser repuntarà i potser baixaran les taxes d’atur però
mantindrem un problema greu que són l’atur de llarga durada, el mercat de treball absorbirà aquelles
persones més qualificades, absorbirà aquelles persones que poden tenir un potencial més gran, però
deixarà a l’estacada a moltes persones.
Hi ha persones que difícilment per sobre dels 55 anys d’aquí a la jubilació tindran oportunitats de
treball, oportunitats de reinserció en el mercat de treball. La proposta dóna resposta a això, d’atendre
les necessitats d’aquestes persones de més de 55 anys i ajudar en el seu procés cap a la jubilació, a
tenir una jubilació més digna. Alhora pensem que no és una mesura suficient, que no és la mesura que
ha de resoldre tot. Han de ser més mesures complementàries, com les rendes garantides de
ciutadania per abordar les necessitats de les persones que estan patint les conseqüències d’aquesta
situació econòmica que estem vivint.
Per aquestes raons, perquè denuncia situacions d’injustícia social, perquè denuncia lleis que generen
desigualtats i perquè fa propostes per aquelles persones més vulnerables, el grup comarcal socialista
donarà ple suport a la iniciativa d’UGT.
Els presents aproven per majoria absoluta el present acord amb el vot a favor dels
membres presents dels grups comarcals del PSC-CPM, COALICIÓ ENTESA, ERC-AM, CIU i PP, i
l’abstenció dels representants presents del grup comarcal de Ciutadans i del representant de la CUP.
A continuació el Sr. President diu que queda clar aquest suport i es donaria per tancat aquest punt.
15.- Precs i preguntes.
El Sr. President dóna la paraula al Sr. Carlos de Pablo Torrecilla, Secretari Comarcal de la Unió
General de Treballadors del Baix Llobregat, present entre els asistents i que intervé per presentar el
contingut de la Moció.
Bona tarda a tothom. Primer de tot dues qüestions: Sr. President, Srs. Consellers i Sres. Conselleres.
Agrair el primer el haver admès a tràmit la Moció que hem presentat al Ple del Consell Comarcal, i
agrair molt la seva aprovació, de la mateixa manera que agraïm l’aprovació a la totalitat dels municipis
del Baix Llobregat.
Avui podem dir nosaltres com UGT del Baix Llobregat que és l’únic sindicat comarcal que tots els seus
municipis i el Ple del seu Consell Comarcal ha aprovat aquesta Moció.
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Ja l’hem explicat en els municipis, i avui en el Ple el contingut de la Moció, l’hem debatut, vostès a
més, els hi agraeixo que se l’hagin estudiat a fons i l’hagin valorat fent aportacions, recolzant-la i fins i
tot posant en dubte algunes de les mesures que nosaltres considerem que són justes com l’increment
del salari interprofessional a 1.000 euros, que a més és una mesura transversal i que no només afecta
en aquesta qüestió, sinó que afecta per exemple en les negociacions col·lectives i a la fixació de
salaris dignes en els convenis col·lectius i no trobar-nos amb treballadors i treballadores amb salaris de
600,700 euros treballant jornades completes.
Ahir van haver eleccions a l’Estat espanyol. En aquest moment la competència per fer les reformes
que nosaltres demanem en aquesta garantia corresponen a l’Estat Espanyol, al Parlament Espanyol. I
ja hem fet les eleccions. A més a més del que ha manifestat algun grup, que no només s’havia
abstingut en algun Ple d’algun Ajuntament sinó que havia votat en contra. Ara hi ha majoria suficient
dels grups polítics que van recolzar, tant a nivell estatal tant a nivell nacional, com per Ple dels
Ajuntaments del Baix Llobregat i de tota Catalunya, majoria suficient al Parlament Espanyol per tirar
endavant aquesta mesura.
Jo ara el que els hi demano és una altra qüestió, hi ha urgència, perquè en tot aquest temps que hem
presentat la Moció en els Ajuntaments la gent continua patint i patint molt, hi ha urgència per rescatarlos. Per lo tant, el que els hi demano és que una de les primeres mesures que es prenguin en el
Parlament espanyol sigui posar en funcionament aquesta Moció i el seu contingut. De la mateixa
manera que durant quatre anys hem trobat que els divendres, via Decret, s’han fet reformes de
caràcter urgent, moltes d’elles que nosaltres no consideràvem necessàries, més be el contrari, aquesta
és imprescindible. I els hi demano, tal i com avui el nostre Secretari General Confederat, ha demanat
també que per via d’urgència es prenguin mesures en tots els col·lectius, els hi demano que això sigui
una mesura d’urgència per rescatar aquesta gent, perquè està patint i perquè és una qüestió de
justícia. Moltes gràcies.
I no havent altres assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de la Presidència
a les dinou hores i quaranta-quatre minuts, signant aquest acta el President del Consell Comarcal
juntament amb mi, el Secretari Accidental, que ho certifico.

82

