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CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT 
 

PLE  
 

ACTA NÚM. 1/2015 
 

 
A la ciutat de Sant Feliu de Llobregat, el dia 16 de febrer 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 
 
LOURDES BORRELL MORENO (PSC-CPM) 
Regidora de Sant Feliu de Llobregat 
 
XAVIER FONOLLOSA I COMAS (CIU)   
Regidor de Martorell 
 
CANDELA LÓPEZ TAGLIAFICO (ICV-EUIA-EPM) 
Regidora de Castelldefels 
 
JORDI ALBERT I CABALLERO (ERC-AM) 
Regidor de Sant Andreu de la Barca 
 
CONSELLERS/ES ASSISTENTS 
 
PSC – CPM. 
 
ROSA BOLADERAS SERRAVIÑALS  
Regidora de Corbera de Llobregat 
 
ROSER BROSED YUSTE  
Regidora de Sant Esteve de Sesrovires 
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JAVIER GONZÁLEZ ABAD  
Regidor de Martorell  
 
MIGUEL COMINO HARO 
Regidor de Sant Vicenç dels Horts  
 
JOSÉ GARCÍA PÉREZ 
Regidor de El Prat de Llobregat 
 
MARIA SOLER SALA  
Alcaldessa d’Abrera 
 
LLUIS TOMÁS MORENO  
Alcalde de Castellví de Rosanes 
 
MARIA MENA GALINDO  
Regidora d’Esplugues de Llobregat 
 
MARIA ASUNCIÓN MIRANDA CUERVAS   
Regidora de Castelldefels  
 
RUTH MORENO SALAZAR   
Regidora de Vallirana 
 
CiU. 
 
MONICA BADIA I CORTADA 
Regidora de Cornellà de Llobregat 
 
JESÚS AREVALO I BRAVO  
Alcalde de Cervelló 
 
MARIA ROSA GONZÁLEZ I UREÑA  
Regidora de El Prat de Llobregat 
 
MARIA TERESA CASTELLNOU I GUILERA  
Regidora de Sant Joan Despí 
 
JORDI GARCÍA I MAS  
Regidor de Sant Boi de Llobregat  
 
ICV-EUiA-EPM.     
 
LIDIA  MUÑOZ CÁCERES  
Regidora de Sant Feliu de Ll. 
 
JOSÉ ANTONIO RUBIO LEIVA  
Regidor de Pallejà 
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JESÚS BLANCO FLOREZ 
Regidor de Santa Coloma de Cervelló  
 
ELISA CORRAL LOZANO  
Regidora de Cornellà de Llobregat 
 
FRANCISCO JOSÉ ROSA GUTIÉRREZ  
Regidor d’Olesa de Montserrat 
 
PP.  
 
SERGI JIMÉNEZ CERVERA 
Regidor de Sant Feliu de Llobregat 
 
MARIA JOSÉ DIAZ ALGARIN 
Regidora de Viladecans 
 
JORDI ALSINA FELIP 
Regidor de Sant Andreu de la Barca 
 
JORDI MANFREDI LÓPEZ 
Regidor d’Olesa de Montserrat 
 
LUÍS ORTEGA LAZARO  
Regidor d’Esplugues 
 
MARINA LOZANO ILLESCAS  
Regidora de Sant Boi de Llobregat 
 
ERC-AM.    
 
JAUME OLIVELLA I RIBA  
Regidor de Begues 
 
ADOLF BARGUÉS I ASTURIAS  
Regidor de Martorell 
 
PxC. 
 
DAVID PARADA PÉREZ   
Regidor de Sant Boi de Llobregat  
 
CONSELLERS/ES QUE EXCUSEN ASSISTÈNCIA 
 
LLUÏSA  MORET SABIDÓ (PSC-CPM) 
Regidora de Sant Boi de Llobregat 
 
DAVID CASTELLAR MILLÁN (PSC-CPM) 
Regidor de Sant Andreu de la Barca 
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XAVIER GÓMEZ REVUELTA (ICV-EUiA-EPM). 
Regidor de Martorell 
 
CATERINA MESTRES I GUASCH (CiU) 
Regidora de Sant Vicenç del Horts  
 
LLORENÇ REY I CASAS (CiU) 
Regidora de Sant Just Desvern 
 
SECRETARI ACCIDENTAL 
 
Sr. Lluis González Roig 
 
INTERVENTORA 
 
Sra. Zaida de la Hera Justicia 
 
1.- Aprovar l’acta núm. 6/14, corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 15 de desembre. 
  
Els presents aproven per unanimitat l’acta núm. 6/14, corresponent a la sessió celebrada el dia 15 de 
desembre. 
 
2.- Donar compte dels Decrets de la Presidència que a continuació es relacionen: 
 

a) Decret núm. 194/14, de 11 de desembre, relatiu a aprovar la modificació de crèdits 
9/2014. 

 
“Vista la resolució atorgament de la Directora del Servei d’Ocupació de Catalunya que 

atorga a aquest Consell Comarcal una subvenció de 296.515,00€  per a la realització del programa 
Joves per l’Ocupació. Convocatòria 2014  amb número d’expedient JPO-49-2014 i vist l’informe del 
coordinador de l’Àrea de desenvolupament estratègic en relació a la habilitació de les partides 
necessàries per portar a terme el projecte. 

 
Vist que es necessari incrementar el crèdit de  la partida 920 35200 interessos de demora 

en un import de 1.457,90€ per fer front al pagament dels interessos de demora corresponents a l’impost 
de bens immobles dels exercicis 2006 i 2007 de les finques del Carrer Frederic Monpou 57-59 i  del 
Carrer Camí del Llor 6-8 de Sant Boi de Llobregat i vist que d’acord amb les previsions de despesa de 
l’exercici es pot transferir  crèdit de la partida 920 63500 “Mobiliari” en la mateixa quantia. 

 
Vist l’informe De la responsable del Departament de Recursos Humans  d’aquest 

Consell Comarcal que posa de manifest la necessitat de transferir crèdit entre diferents partides del 
Capítol I per tal d’adequar les partides a les previsions de despesa. 

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

aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i les Bases d’execució del Pressupost. 
 
Vist l’informe de la gerent. 
 
Vist l’informe d’intervenció. 
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HE RESOLT 
 

PRIMER.- Aprovar la modificació de crèdits 9/2014  de crèdits generats per 
compromisos d’ingrés i transferència de crèdits entre partides de la mateixa àrea de despeses i del 
capítol I d’acord al que  s’estableix l’article 179 i següents  del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que 
aprova el text refós de Llei  Reguladora de les Hisendes Locals 
 
1. CRÈDITS GENERATS    
     
DESPESES  Crèdit inicial Altes Crèdit final 
     
241 13182 RET. PERS.-JPO-49-2014 0,00 102.000,00 102.000,00 

241 16082 SEG. SOCIAL- JPO-49-2014 0,00 43.575,00 43.575,00 

241 22682 DESP. FUNCIONAMENT –JPO-49-2014 0,00 102.280,00 102.280,00 

241 23182 LOCOMOCIO-JPO-49-2014 0,00 150,00 150,00 

241 48082 AJUTS INDIVIDUALS-JPO-49-2014 0,00 48.510,00 48.510,00 

 
 

Total despeses 0,0 296.515,00 296.515,00 

INGRESSOS Crèdit inicial Altes  Crèdit final 
     
45082 GENERALITAT-JPO-49-2014 0,00 296.515,00 296.515,00 
     

     
 Total ingressos 0,0 296.515,00 296.515,00 

 
2. TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS     
      
DESPESES  Crèdit inicial Altes Baixes  Crèdit final 
      
241 16001 Seg. Social - AODL 0,00 9.384,36 0,00 9.384,36 
241 23101 Locomoció AODL 0,00 100,00 0,00 100,00 
241 23120 Locomoció. Promoció econ. 0,00 250,00 0,00 250,00 
241 16000 Seg. social 42.351,46 0,00 8.000,00 34.351,46 
241 13000 Retrib. Personal prom. econ 107.098,28 0,00 1.734,36 105.363,92 
241 35200 Interessos de demora 2.000,00 900,00 0,00 2.900,00 
241 22606 Func. Consell econòmic i soc 1.000,00 0,00 900,00 100,00 
313 13100  Retribució peons SCM 38.458,10 698,65 0,00 39.156,75 
313 13101 Retrib. Pers. Temporal SCM 0,00 4.026,48 0,00 4.026,48 
313 13000 Retrib. Pers. Laborals SCM 281.384,64 0,00 4.725,13 276.659,51 
324 22301 Transport escolar Castellciuró 0,00 11.313,50 0,00 11.313,50 
324 22300 Transport escolar 3.527.051,91 0,00 11.313,50 3.515.738,41 
920 13100 Retrib. Personal laboral temp. 0,00 26.000,00 0,00 26.000,00 
920 13000 Retrib. bàsiques 802.672,11 0,00 26.000,00 776.672,11 
 Total despeses 4.802.016,5 52.672,99 52.672,99 4.802.016,5 
 

SEGON.- Donar compte  del  present Decret en la propera sessió  de la Junta de Govern 
i del Ple del Consell Comarcal del Baix Llobregat que es celebri.” 
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b) Decret núm. 198/14, de 18 de desembre, relatiu a revisar, els preus unitaris del contracte 
de serveis relatius a l’operador de telecomunicacions d’aquesta entitat subscrit amb 
l’empresa France Telecom España. 

 
“Vist que per Decret de Presidència núm. 163/2011, de 12 d’agost, es va adjudicar a 

l’empresa France Telecom España, S.A. el contracte de serveis relatiu a l’operador de 
telecomunicacions del Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
 

Vist que en data 8 de setembre de 2011 es va formalitzar amb l’empresa France 
Telecom España, S.A. el contracte de referència, amb una durada inicial de 3 anys a comptar des de la 
data d’inici del servei, que va ser el dia 1 de novembre de 2011, amb possibilitat d’una pròrroga d’1 any 
com a màxim per acord de l’òrgan de contractació. 
 

Atès que la clàusula 27 del Plec de clàusules econòmiques i administratives 
particulars regulador del referit contracte estableix que els preus no es revisaran durant les dues 
primeres anualitats del contracte i a partir de la tercera anualitat del contracte els preus es revisaran 
anualment de conformitat  amb el 85% de l'índex nacional de preus per Grups COICOP en el apartat 
de Comunicacions que publica l'Institut Nacional d'Estadística (INE) en la seva pàgina web del període 
anual immediatament anterior. 

 
Vist que per acord de la Junta de Govern de data 20 de gener de 2014 es va aprovar 

revisar, amb efectes retroactius des del dia 1 de novembre de 2013, els preus unitaris del contracte de 
referència i que per acord de la Junta de Govern de data 3 de novembre de 2014 es va prorrogar 
l’esmentat contracte per un termini màxim de 2 mesos, fins a l’entrada en servei dels nous operadors 
de telecomunicacions d’aquest Consell Comarcal. 

 
Vist l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics d’aquesta entitat en data 12 

de desembre de 2014, que s’adjunta a l’expedient, proposant la revisió dels preus del contracte de 
referència. 
 

Vist que no hi ha previst sessió de la Junta de Govern fins a finals del mes de gener i 
que és necessari, segons consta en l’expedient, aprovar la revisió de preus del contracte de referència, 
es considera convenient aprovar-ho per Decret de Presidència ratificant-lo en la propera sessió de la 
Junta de Govern que se celebri. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 151/2011, de 22 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.- Revisar, amb efectes retroactius des del dia 1 de novembre de 2014 i fins al 
final del contracte, els preus unitaris del contracte de serveis relatiu a l’operador de telecomunicacions 
del Consell Comarcal del Baix Llobregat subscrit amb l’empresa France Telecom España, S.A., amb 
NIF A-82009812, aplicant una reducció del -10,115% (s’acumulen 2 revisions de preus respecte a 
l’adjudicació) sobre els preus d’adjudicació, que restarien de la manera següent:  
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Apartat 1- Funcionalitat de telefonia de veu Emplaçament 1 (inclou Grup 1 de telefonia mòbil) 
Emplaçament 1      
Concepte A qualsevol mòbil Qualsevol fix Internacionals Xarxa intel·ligent 
Trucades des de fixos A Orange A resta       
Establiment trucada 
€/trucada 0,02695 0,04671 0,00000 0,00000 0,00000 
Servei trucades €/minut 0,02695 0,04671 0,01347 0,02695 0,20658 
Concepte A qualsevol mòbil Qualsevol fix Internacionals Xarxa intel·ligent 
Trucades des de mòbils A Orange A resta       
Establiment trucada 
€/trucada 0,02695 0,04671 0,02695 0,20209 0,00000 
Servei trucades €/minut 0,02695 0,04671 0,02695 0,21556 0,20658 
SMS 0,06736 0,06736       
      
 
      
Apartat 2- Funcionalitat de telefonia de veu Emplaçament 2 (inclou Grup 2 de telefonia mòbil) 
Emplaçament 2      
Concepte A qualsevol mòbil Qualsevol fix Internacionals Xarxa intel·ligent 
Trucades des de fixos A Orange A resta       
Establiment trucada 
€/trucada 0,02695 0,04671 0,00000 0,00000 0,00000 
Servei trucades €/minut 0,02695 0,04671 0,01347 0,02695 0,20658 
Concepte A qualsevol mòbil Qualsevol fix Internacionals Xarxa intel·ligent 
Trucades des de mòbils A Orange A resta       
Establiment trucada 
€/trucada 0,02695 0,04671 0,02695 0,20209 0,00000 
Servei trucades €/minut 0,02695 0,04671 0,02695 0,21556 0,20658 
SMS 0,06736 0,06736       

 
 
Apartat 3- Quotes i despeses fixes tot inclòs   
Quotes i despeses tot inclòs €/mes accés directe €/mes accés indirecte 
Quota mensual d'1 Primari o tecnologia equivalent 231,73 no 
Quota mensual 1 XDSI o tecnologia equivalent   - 
Quota mensual 1 XTB o tecnologia equivalent   12,26 
Quota mensual 1 ADSL 6 Mb o tecnologia equivalent 88,92 - 
Quota mensual 1 ADSL 20 Mb o tecnologia equivalent 88,92 - 
Quota mensual 1 enllaç simètric 20 Mb o tecnologia equivalent 1.411,03 no 
Quota mensual 1 enllaç simètric 2 Mb  o tecnologia equivalent 0,00 - 
Quota mensual 1 enllaç simètric 512 K o tecnologia equivalent o superior 
en emplaçament 2 176,94 - 
Alta 1 Primari addicional  o tecnologia equivalent 0,00 - 
Alta 1 XDSI addicional  o tecnologia equivalent  0,00 - 
Alta 1 XTB addicional  o tecnologia equivalent 0,00 - 
Alta 1 ADSL 6 Mb o superior  o tecnologia equivalent 0,00 - 
Alta 1 ADSL 20 Mb o superior  o tecnologia equivalent 0,00 - 
Alta 1 enllaç simètric 20 Mb o tecnologia equivalent 0,00 - 
Alta 1 enllaç simètric 2 Mb o superior  o tecnologia equivalent 0,00 - 
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Apartat 4- Despeses de manteniment del sistema  
Concepte €/mes 
Quota mensual de manteniment centraleta i equips emplaçament 1 - SIEMENS HICOM 3800 374,24 
Quota mensual de manteniment centraleta i equips emplaçament 2 - Netcom DKDA Milenium IZ 
i terminals - 
Quota mensual equip susbtitutiu centraleta i equips emplaçament 1 - SIEMENS HICOM 3800 - 
Quota mensual equip susbstitutiu centraleta i equips emplaçament 2 - Netcom DKDA Milenium 
IZ i terminals 58,38 

 
 
Apartat 5 -Ampliació optativa de l'enllaç de dades a l'emplaçament 1 en funció de les necessitats del 
Consell  
Quota mensual d'ampliació escalable de l'enllaç simètric de dades de 20 Mb de l'Emplaçament 1  
Concepte €/cada 2 Mb   
Quota mensual €/cada 2Mb simètrics d'ampliació fins a 34 Mb 76,34   
Alta d'ampliacions enllaç 20 Mb €/cada 2 Mb fins a 34 Mb 0,00   

 
 
Apartat 6 - Accés a internet mòbil escalable en funció de les necessitats del Consell durant el contracte 
Quotes €/mes servei d'accés a Internet mòbil i €/dispositiu    
Concepte €/mes   
Quota mensual d'accés a Internet mòbil fins a 1 Gb en dispositiu tipus 1, 2, 3, 4 i 5 8,98  
  0,00  
Quota mensual d'accés a Internet mòbil en PC fins a 10 Gb 26,95  
Quota mensual d'accés a Internet mòbil en PC fins a 5 Gb 19,76  
Quota mensual d'accés a Internet mòbil en PC fins a 1 Gb 14,37  
  €/dispositiu  
Alta en servei d'accés a internet mòbil de dispositius de tipus 1, 2, 3 i 4 0,00  
Alta en servei d'accés a internet mòbil de PC's 0,00  

 
 
Apartat 7 - Grup 3 de telefonia mòbil     

Concepte A qualsevol mòbil 
Qualsevol 

fix Internacionals Xarxa intel·ligent 
Trucades des de mòbils A Orange A resta       
Establiment trucada 
€/trucada 0,02695 0,04671 0,02695 0,20209 0,00000 
Servei trucades €/minut 0,02695 0,04671 0,02695 0,21556 0,20658 
SMS 0,06736 0,06736       

 
Nota: Preus sense IVA inclòs. 
 

SEGON.- Comunicar el present Decret a l’empresa France Telecom España, S.A., 
perquè en tingui coneixement i als efectes. 
 

TERCER.- Ratificar el present Decret en la propera sessió de la Junta de Govern i del 
Ple que se celebrin.” 
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c) Decret núm. 200/14, de 18 de desembre, relatiu a aprovar la subscripció de sengles 
convenis amb els Ajuntaments d’Abrera i de Corbera de Llobregat, de col·laboració en 
el desenvolupament del Servei Comarcal d’Informació i Assessorament per a Dones 
Baix Llobregat per l’any 2015. 

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

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

Vist el que disposa l’article 54 de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a 
eradicar la violència masclista, el SIAD és un dels recursos que formen part de la Xarxa d’Atenció i 
Recuperació Integral per a les dones en situacions de violència masclista. 
 

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

Atès que està previst la continuïtat del servei dins del contracte programa de Benestar 
Social i Família de la Generalitat de Catalunya fins a l’any 2015.  
 

Vist que per acord de la Junta de Govern de data 7 de novembre de 2011, 5 de maig 
de 2012 i 17 de desembre de 2012 es va aprovar la subscripció de sengles convenis amb els 
Ajuntaments d’Abrera i de Corbera de Llobregat, de col·laboració en el desenvolupament del Servei 
Comarcal d’Informació i Assessorament per a Dones (SIAD), així com l’establiment del punt d’actuació 
del Consell Comarcal del Baix Llobregat per a la prestació del Servei Comarcal d’Informació i 
Assessorament per a Dones. 
 

Atès que des del dia 7 de novembre de 2011 fins al dia 30 d’abril de 2012 es va 
realitzar la prova de l’experiència pilot a la comarca, i l’any 2012, 2013 i 2014 s’ha prestant el servei en 
tres punts d’actuació: Abrera, Corbera de Llobregat i Sant Feliu de Llobregat (Consell Comarcal). 

 
Vist que per Decret de Presidència núm. 241/2013, de 30 de desembre, es va 

adjudicar el contracte per a la realització del servei psicològic i jurídic del Servei d’Informació i 
Assessorament a Dones (SIAD) del Baix Llobregat per a l’any 2014 i que per Decret de Presidència 
núm. 191/2014, de 5 de desembre, s’ha aprovat la pròrroga del contracte per a la realització del servei 
psicològic i jurídic del Servei d’Informació i Assessorament a Dones (SIAD) del Baix Llobregat per al 
període de l’1 de gener fins al 31 de desembre de l’any 2015. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials d’aquesta entitat en data 18 de desembre de 2014, que s’incorpora a l’expedient, proposant la 
subscripció dels convenis amb els ajuntaments d’Abrera i Corbera de Llobregat per actuar com a punts 
d’actuació del Servei psicològic i jurídic emmarcat en el servei d’informació i assessorament a dones 
del Baix Llobregat, SIAD 2015.  
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Vist que no hi ha previst sessió prèvia de la Junta de Govern i que és necessari, 
segons consta en l’expedient, aprovar la subscripció dels convenis de referència, es considera 
convenient aprovar-ho per Decret de Presidència ratificant-lo en la propera sessió de la Junta de 
Govern que se celebri. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 151/2011, de 22 de juliol, la Presidència 
podrà exercir, per raons d’urgència, les competències de la Junta de Govern, donant compte a l’òrgan 
competent als efectes de ratificació. 
 

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

RESOLC 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció de sengles convenis amb els Ajuntaments d’Abrera i 
de Corbera de Llobregat, de col·laboració en el desenvolupament del Servei Comarcal d’Informació i 
Assessorament per a Dones Baix Llobregat (SIAD) per a l’any 2015; de conformitat amb la minuta de 
convenis que s’adjunten al present Decret i s’aproven simultàniament.  
 
El servei resta condicionat al finançament del contracte programa 2015 amb el Departament de 
Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya. 
 

SEGON.- Aprovar la continuïtat del punt d’actuació del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat per a la prestació del Servei Comarcal d’Informació i Assessorament per a Dones. 
 

TERCER.- Comunicar el present Decret als Ajuntaments d’Abrera i de Corbera de 
Llobregat, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 
  QUART.- Ratificar el present Decret en la propera sessió de la Junta de Govern i del 
Ple que se celebrin.” 

 
d) Decret núm. 203/14, de 22 de desembre, relatiu a aprovar la modificació dels 

nomenaments temporals de les funcionàries interines que actualment estan 
desenvolupant les tasques adscrites al programa Joves per l’Ocupació. 

 
“Vist que per Decret de Presidència núm. 124/2012, de 17 de desembre, es va aprovar 

l’inici del procés del selecció per al nomenament temporal d’un/a funcionari/ària interí/a per al projecte 
“Aturats de llarga durada” i 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 que per Decret de Presidència núm. 2/2013, 
de 7 de gener, es va nomenar temporalment funcionàries interines a la Sra. Beatriz Blecua Longás, a 
la Sra. Montserrat Fuentes Arrévola, a la Sra. Macarena Casielles Morales i a la Sra. Maria Nieves 
Mola Albiol, a partir del dia 8 de gener de 2013 i amb data màxima del dia 27 de març de 2014. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 155/2013, de 14 d’octubre, es va nomenar 
temporalment funcionària interina a la Sra. Cristina Ferré Espín, des del dia 21 d’octubre de 2013 i fins 
la data màxima del dia 27 de març de 2014, en substitució de la Sra. Montserrat Fuentes Arrévola que 
va causar baixa voluntària del programa. 
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Vist que per Decret de Presidència núm. 232/2013, de 20 de desembre, es va aprovar 
la modificació dels referits nomenaments pels períodes compresos entre els dies 23 de desembre de 
2013 i 13 de març de 2014, i els dies 14 de març de 2014 i com a màxim fins al dia 30 d’abril de 2015. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 150/2014, de 30 de setembre, es va aprovar 
la sol·licitud de subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya dins la 
convocatòria de subvencions per a la realització del Programa d’Experiència professional per a 
l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’ocupació” i s’obre la convocatòria per a l’any 2014 i la 
convocatòria anticipada per al 2015, aprovada per l’Ordre EMO/251/2014, de 4 d’agost; i que per 
Decret de Presidència núm. 193/2014, d’11 de desembre, entre d’altres, es va acceptar la referida 
subvenció, així com es va aprovar com a data d’inici del programa el dia 15 de desembre de 2014. 
 

Atès que, d’acord a la resolució d’atorgament, el nombre de persones joves atorgades 
és de 70 i per tant cal disposar de quatre persones tutores, per assegurar el rati màxim de 20 joves per 
personal tutor 
 

Vist la sol·licitud del Coordinador de l’Àrea i en virtut de l’opció que el Servei 
d’Ocupació de Catalunya ha marcat en la “Guia de prescripcions tècniques entitats locals. Joves per 
l’ocupació. Programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya, convocatòria 
2014”. Versió 1.0 de data 7 d’agost de 2014, on indica, a la seva pàgina 5, que: 

 
“Les entitats locals beneficiàries hauran d’iniciar el programa en el termini màxim d’un mes des de la 
recepció de la resolució d‟atorgament i abans del 31 de desembre de 2014. En la majoria de casos, 
aquest fet pot suposar un solapament de tasques pels tutors/es que es troben executant el programa 
de JPO en la seva convocatòria 2013 i que finalitzen el seu contracte en data 30 d’abril 2015.  
Si l’entitat preveu que aquests mateixos tutors continuïn portant a terme les seves tasques en la 
convocatòria JPO-2013 caldrà fer una modificació del contracte encara vigent, que inclogui una 
referència a les convocatòries JPO-2013 i 2014. 
Així doncs, en la modificació del contracte, hi haurà de constar una clàusula, especificant el percentatge 
de temps de treball i en quin període (del que resta del contracte) el professional dedicarà a la 
convocatòria de JPO 2013 i quin a la convocatòria de JPO 2014. Si en alguna de les clàusules del 
contracte s’especifica que aquest es realitza en el marc de la convocatòria 2013, també caldrà 
esmenar-ho. 
Aquesta modificació no ha d’alterar la data de finalització del contracte. Una cop acabat el contracte del 
tutor realitzat per la convocatòria 2013, caldrà subscriure un nou contracte per a l’execució de la nova 
convocatòria del 2014.  
El programa corresponent a la convocatòria 2014 s’iniciarà quan l’entitat beneficiària comuniqui que ha 
iniciat alguna de les actuacions previstes.  
En aquests casos, per tal de comunicar l’inici l’entitat podrà utilitzar el contracte del tutor modificat 
sempre i quan aquest hagi començat a treballar per la convocatòria 2014 abans de 31 de desembre i 
així consti a la modificació del contracte. Si no és així, caldrà comunicar l’inici del programa amb altres 
actuacions subvencionades, com per exemple la prospecció.” 

 
Atès que aquesta opció de pròrroga també es contempla en els casos del personal 

que estigui nomenat com a funcionari interí de programes tal i com va confirmar el Servei d’Ocupació 
de Catalunya per a la convocatòria de l’any 2013 i per a aquesta; que el personal actualment nomenat 
per al desenvolupament del projecte Joves per l’Ocupació pot realitzar part de les tasques del nou 
projecte corresponent als anys 2014-2015 durant el període en el qual els dos projectes estan actius 
(des del dia 22 de desembre de 2014 i fins al dia 30 d’abril de 2015); i que el nombre de tècnics/ques 
atorgats està en funció del rati d’alumnes, 70 en total, que correspon a 1 tutor/a per cada fracció de 20 
alumnes. 
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Atès que el nomenament de cada treballadora no supera el temps màxim establert de 
3 anys al programa, segons disposa l’article 10.1 c) de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic, modificat per l’article 28 de  la Llei 15/2014, de 16 de setembre. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals d’aquesta entitat en data 
19 de desembre de 2014, que s’adjunta a l’expedient. 
 

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

RESOLC 
 

PRIMER.- Aprovar la modificació dels nomenaments temporals de les funcionàries 
interines que actualment estan desenvolupant les tasques adscrites al programa “Joves per 
l’Ocupació”, per repartir la dedicació de la seva jornada laboral entre el programa antic i el nou, d’acord 
amb el que es detalla: 
 
- Període comprés entre el 22 de desembre de 2014 i el 30 d’abril de 2015: 
 

NOM I COGNOMS DNI Jornada dedica al 
JPO 2013-15 

Jornada dedicada 
al JPO 2014-15 

Macarena Casielles Morales 38791421 N 75% 25% 
M. Nieves Mola Albiol 46644655 B 75% 25% 
Beatriz Blecua Longás 36980459 R 75% 25% 

 
- Període comprés entre el dia 1 de maig i el 31 de desembre de 2015: 

 
Tècnica DNI Jornada dedicada al 

JPO 2014-15 
Macarena Casielles Morales 38791421 N 100% 
M. Nieves Mola Albiol 46644655 B 100% 
Beatriz Blecua Longás 36980459 R 100% 

 
- Lloc de treball: Tècnic/a superior, Escala d’Administració Especial, subescala tècnica, categoria 
tècnic/a superior grup A1, adscrit/a a l’Àrea de Desenvolupament Estratègic del Consell Comarcal del 
Baix Llobregat. Sou brut/mes: 2.046,73€ (1109,05€ de salari base, 473,35€ de complement de destí - 
nivell 21 i 464,33€ de complement específic). Jornada de 37h. 30m. setmanals. Les retribucions 
s’abonaran per catorze mensualitats amb els imports que la Llei de Pressupostos estableixi per a la 
retribució mensual i les pagues en el període del nomenament.  
 
- Els nomenaments tindran vigència durant l’execució dels projectes esmentats als quals estiguin 
adscrites les funcionàries interines a partir del dia 22 de desembre de 2014 i fins la data màxima 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 la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. 

 
SEGON.- Donar d’alta a les esmentades treballadores en el Règim General de la 

Seguretat Social. 
 

TERCER.- Disposar notificar aquests nomenaments a les esmentades treballadores, 
perquè prenguin possessió d’aquestes places. 
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QUART.- Publicar els esmentats nomenaments en el Butlletí Oficial de la Província, 
d’acord amb el que disposa l’article 82 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals. 
 

CINQUÈ.- Donar compte d’aquests nomenaments en la propera sessió del Ple que se 
celebri.”  
 

e) Decret núm. 205/14, de 29 de desembre, relatiu a aprovar la contractació laboral 
temporal de la Sra. Mercè Pérez Cereza, vinculada a les tasques de suport a la gestió 
Programa d’Experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya 2014-2015 
Joves per l’ocupació. 

 
“Vist que per Decret de Presidència núm. 150/2014, de 30 de setembre, es va aprovar 

la sol·licitud de subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya dins la 
convocatòria de subvencions per a la realització del Programa d’Experiència professional per a 
l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’ocupació” i s’obre la convocatòria per a l’any 2014 i la 
convocatòria anticipada per al 2015, aprovada per l’Ordre EMO/251/2014, de 4 d’agost; i que per 
Decret de Presidència núm. 193/2014, d’11 de desembre, entre d’altres, es va acceptar la referida 
subvenció (núm. d’expedient: JPO-49-2014). 
 

Atès que el referit projecte s’ha iniciat, seguint les instruccions del Servei d’Ocupació 
de Catalunya en data 15 de desembre de 2014 i que la seva data de finalització serà el 31 de 
desembre de 2015. 
 

Atès que l’esmentat programa contempla la contractació de quatre tutores, una d’elles 
al 50% de la jornada, per atendre als 70 joves participants, amb un rati de 20 joves per tutora al 100% 
de jornada; i que un cop endegat el projecte, i donat totes les feines que cal realitzar per donar-li inici i 
la seva posterior gestió, es considera necessari, segons consta a l’expedient, incorporar amb caràcter 
d’urgència un/a tècnic/a superior que faci les funcions de coordinació de l’equip tècnic i de supervisió i 
gestió de les diferents actuacions a realitzar, amb la finalitat de gestionar el servei amb la major 
eficàcia i eficiència, garantint un bon aprofitament del recurs cap als usuaris. 
 

Vist que aquesta persona a contractar s’assignarà al projecte com a tècnica de 
coordinació i seguiment, funcions que no poden ser assumides ni realitzades per les tècniques tutores 
que tenen d’altres tasques assignades en el seu pla de treball, i que les funcions principals a 
desenvolupar per a aquest lloc de treball són: 

 
- Coordinació i seguiment de les 4 tècniques tutores del programa. 
- Relació amb el departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a la gestió 

i participació dels joves en la IOC i en les escoles d’adults. 
- Gestió de la formació professionalitzadora. 
- Coordinació i relació amb els 19 ajuntaments participants en el projecte (gestió d’espais, 

derivació i preselecció de joves, coordinació amb d’altres servies ocupacionals...) 
- Gestions tècniques del programa d’acord a les pautes fixades pel Servei d’Ocupació de 

Catalunya. 
- Justificació tècnica i econòmica del programa. 

 
Vist que el perfil de la persona a contractar és el següent: 

- Llicenciada en psicologia, pedagogia, sociologia o similar. 
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- Experiència laboral en la gestió de polítiques actives d’ocupació vinculades amb l’àmbit de 
l’orientació laboral, la formació i la inserció laboral. 

- Experiència laboral en la coordinació i gestió d’equips tècnics. 
- Experiència laboral en la coordinació i gestió de projectes amb entitats sòcies col·laboradores. 
- Experiència laboral en la justificació econòmica i tècnica de programes amb finançament d’entitats 

externes. 
 

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 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 que un dels serveis declarats 
com essencial i prioritari d’aquesta entitat amb l’objecte de possibilitar la contractació temporal va ser 
el del personal tècnic adscrit a l’Àrea de Desenvolupament Econòmic.  
 

Atès que la Sra. Mercè Pérez Cereza ha estat treballadora d’aquesta entitat fins 
aquest mes de desembre d’enguany contractada com a AODL, amb la categoria de tècnica superior, 
desenvolupant tasques de gestió, coordinació de les sol·licituds, execució i justificació dels projectes 
de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic de Promoció Econòmica, i entre d’altres projectes ha estat 
contractada com a tècnica superior pel programa “Joves per l’Ocupació” de la convocatòria 2012, 
desenvolupant les tasques de suport a la gestió, coordinació i justificació del mateix. 
 

Atès que la Sra. Pérez és llicenciada superior i ha realitzat formació complementària 
vinculada a aquest lloc de treball, superant diferents processos selectius en aquesta administració, 
desenvolupant les seves tasques satisfactòriament al llarg d’aquests anys a l’entitat, i actualment es 
troba amb disponibilitat d’incorporació immediata i posseeix l’experiència necessària i la titulació per 
cobrir el lloc de treball necessari; segons consta a l’expedient. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals d’aquesta entitat en data 
29 de desembre de 2014, que s’incorpora a l’expedient, proposant contractar amb caràcter d’urgència a 
la Sra. Mercè Pérez Cereza com a tècnica superior per a la gestió del programa de referència.  
 

Vist que per tal de poder realitzar la contractació de referència de manera àgil i per 
cobrir aquesta necessitat urgent i immediata, és necessari agilitzar el procés, essent la normativa 
d’aplicació amb caràcter general la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic 
(EBEP), la Llei 7/1985, de 2 d’abril, en aquells preceptes no derogats per l’EBEP, el Títol V del Reial 
Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril,  pel qual s’aprova el Text Refós de les disposicions vigents 
en matèria de règim local i qualsevol altra normativa a aplicar de caràcter supletori. 
 

Vist l’article 291 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 94 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, 
pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals i l’article 125 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. 
  

Vist que per Decret de la Presidència d’aquesta entitat número 151/02011, de 22 de 
juliol, s’ha procedit, entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes a la 
Presidència de les corporacions, d’acord amb l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local i d’acord amb l’article 54 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
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qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a favor de la Junta de 
Govern, i entre les que es troba la present, llevat en cas d’urgència. 
 

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

RESOLC 
 

PRIMER.- Aprovar la contractació laboral temporal a jornada completa de 37,5 hores 
setmanals, mitjançant contracte per obra o servei, de la Sra. Mercè Pérez Cereza, amb DNI 
36.930.352B, amb la categoria de tècnica superior, vinculada a les tasques de suport a la gestió 
Programa d’Experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya 2014-2015 “Joves per 
l’ocupació” promogut pel Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, des del dia 
30 de desembre de 2014 i amb un salari brut mensual de 2.387,85€ per dotze mensualitats. 

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

Social amb el mateix efecte que el contracte, inscrivint aquest a l’Oficina de Treball corresponent. 
 

TERCER.- Imputar les despeses derivades d’aquesta contractació a càrrec de les 
següents partides habilitades a tal efecte del pressupost de despesa del 2014 d’aquest Consell 
Comarcal: 
 

- Núm. 241.13182 “Ret. Pers. JPO-49-2014” 
- Núm. 241.16082 “Quotes socials JPO-49-2014” 

 
QUART.- Comunicar el present Decret a l’esmentada treballadora, perquè en tinguin 

coneixement i als efectes. 
 
CINQUÈ.- Publicar la present contractació en el Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya i en el Butlletí Oficial de la Província, als efectes previstos a l’article 291.3 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya i a l’article 94.3 de del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals. 

 
SISÈ.- Donar compte del present Decret en la propera sessió del Ple que se celebri.”  
 

f) Decret núm. 8/15, de 20 de gener, relatiu a sol.licitar a la Direcció General 
d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya l’autorització i nomenament de la 
Sra. Zaida de la Hera Justicia, per ocupar en règim de comissió de servei la plaça 
d’Interventora en aquesta entitat. 

 
“Vist que la plaça d’Interventor del Consell Comarcal del Baix Llobregat es troba en 

situació de vacant i estava ocupada fins al moment en règim d’accidentalitat pel funcionari d’aquesta 
entitat Sr. José Luis Sanz Arranz. 
 

Atès que l’esmentat funcionari ha comunicat la seva renúncia a continuar 
desenvolupant les tasques d’Intervenció. 
 

Vista la necessitat de procedir a la cobertura de la plaça, així com les diferents 
possibilitats i la prelació de les mateixes que preveu el 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 de Catalunya.  
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Atès que mentre la plaça no es cobreixi definitivament mitjançant el corresponent 

concurs, l’article 29 preveu la possibilitat de que la Direcció General d’Administració Local autoritzi 
comissions de serveis de funcionaris que compleixin determinats requisits, amb la conformitat del 
funcionari o funcionària afectat i de l’entitat local on presti els seus serveis. 
 

Vist que la senyora Zaida de la Hera Justicia és funcionària amb habilitació de caràcter 
estatal pertanyent a la subescala de secretaria-intervenció, que per Resolució de la Dirección General 
de la Función Pública del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques de 5 de març de 2014, se li 
va adjudicar amb caràcter definitiu la plaça de secretària-interventora a l’Ajuntament d’Olesa de 
Bonesvalls. 
 

Vist que en l’actualitat l’esmentada funcionària es troba ocupant el mateix lloc de 
treball a l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat, en règim de comissió de serveis. 
 

Atès que la Sra. Zaida de la Hera compleix els requisits necessaris per desenvolupar 
les tasques de la plaça d’Intervenció al Consell Comarcal del Baix Llobregat, havent manifestat la 
funcionària el seu interès en ocupar-la. 
 

Vist l’article 92 bis de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local. 
 

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

RESOLC 
 

PRIMER.- Sol.licitar a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de 
Catalunya l’autorització i nomenament de la Sra. Zaida de la Hera Justicia, amb DNI 47834907-J, per 
ocupar en règim de comissió de servei la plaça d’Interventora al Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
 

SEGON.- Demanar la conformitat per aquesta comissió de servei a l’Ajuntament d’Olesa 
de Bonesvalls, entitat on la funcionària té actualment concedida plaça definitiva, i a l’Ajuntament de 
Sant Climent de Llobregat, entitat on presta actualment el seus serveis. 
 

TERCER.- Manifestar que, en la mesura del possible i per raons d’organització interna, 
seria d’interès per aquesta entitat que la funcionària pogués incorporar-se a les seves tasques el 
proper dia 1 de febrer de 2015. 
 

QUART.- Comunicar el present Decret a la Direcció General d’Administració Local, als 
Ajuntaments d’Olesa de Bonesvalls i Sant Climent de Llobregat i a la Sra. Zaida de la Hera Justicia, pel 
seu coneixement i efectes.” 
 

g) Decret núm. 13/15, de 27 de gener, relatiu a aprovar la modificació de crèdits 1/2015. 
 

“Atès que durant l'exercici proppassat no pogueren estar realitzats la totalitat dels 
projectes i les activitats amb finançament afectat consignats en el Pressupost. 
 

Atès  que  l'article 182.3 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós 
de Llei  Reguladora de les Hisendes Locals, estableix que els crèdits per a projectes finançats amb 
ingressos afectats hauran d’incorporar-se obligatòriament, excepte quan es desisteixi total o parcialment 
d’iniciar o continuar l’execució de la despesa. 
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Vist l’informe de la Gerent. 

 
Vist l’informe d’intervenció. 

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

 
RESOLC 

 
PRIMER.- Aprovar la modificació de crèdits 1/2015 d’incorporació al Pressupost de 

2015 dels romanents de crèdits de despeses amb finançament afectat de l'exercici immediat anterior i 
el seu finançament, de conformitat amb el que estableix l’article 182.3 del Reial Decret 2/2004, de 5 de 
març, que aprova el text refós de Llei  Reguladora de les Hisendes Locals; d’acord al següent detall: 
 

1. DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT 
 

DESPESES  Crèdit inicial 
Incorporació 
romanents Crèdit final 

     

231 46200 Ajuntaments immigració 36.649,00 34.429,97 71.078,97 

231 46201 Ajuntaments – prof. equips bàsics fitxa 1  1.508.458,96 1.106.421,03 2.614.879,99 

231 46202 Ajuntaments – transport adaptat 368.467,86 354.014,96 722.482,82 

231 62200 Edificis i altres construccions 0,00 437.500,00 437.500,00 

231 62301 
Maquinaria, instal.lacions tècniques i utillatge- 
Patronat 

0,00 33.367,70 33.367,70 

241 13175 Ret. Pers.-2014/ PMRI/SPO/0026 0,00 21.645,06 21.645,06 

241 13176 Ret. Pers.-2014/PANP/SPO/0027 0,00 102.031,00 102.031,00 

241 13179 Ret. Pers- JPO-62-2013 0,00 36.464,22 36.464,22 

241 13182 Ret. Pers- JPO-49-2014 0,00 99.268,82 99.268,82 

241 16075 Seg. Social- 2014/PMRI/SPO/0026 0,00 6.890,00 6.890,00 

241 16076 Seg. Social-2014/PANP/SPO/0027 0,00 46.290,93 46.290,93 

241 16079 Seg. Social JPO-62-2013 0,00 34.860,64 34.860,64 

241 16082 Seg. Social- JPO-49-2014 0,00 42.969,39 42.969,39 

241 16275 Formació- 2014/PMRI/SPO/0026 0,00 700,78 700,78 

241 16276 Formació-2014-PANP-SPO-0027 0,00 8.805,38 8.805,38 

241 22679 Despeses funcionament JPO-62-2013 0,00 13.347,01 13.433,97 

241 22682 Despeses funcionament JPO-49-2014 0,00 101.865,27 101.865,27 

241 23182 Locomoció –JPO-49-2014 0,00 150,00 150,00 

241 46206 Barcelona Activa (ESA BIC) 0,00 2.875,00 2.875,00 

241 48079 Ajuts individuals JPO-62-2013 0,00 5.875,50 5.875,50 

241 48082 Ajuts individuals JPO-49-2014 0,00 48.510,00 48.510,00 

410 22707 Les muntanyes del Baix 0,00 13.220,00 13.220,00 

942 46200 Ajuntaments AOC 0,00 6.000,00 6.000,00 

942 76217 PUOSC 500.000,00 1.020.000,00 1.520.000,00 

 Total despeses 2.413.575,82 3.577.502,66 5.991.165,44 

     

INGRESSOS Crèdit inicial 
Incorporació 
romanents Crèdit final 

     
45005 Generalitat Immigració 36.649,00 34.429,97 71.078,97 
45002 Generalitat atenció social primària 3.530.354,50 1.460.435,99 4.375.331,52 
76101 Diputació- Implantació patronat edifici històric 0,00 470.867,70 470.867,70 

45075 Generalitat 2014 PMRI/SPO/0026 0,00 29.235,84 29.235,84 

45076 Generalitat 2014 PANP/SPO/0027 0,00 157.127,31 157.127,31 
45079 Generalitat 2014 JPO-62-2013 0,00 90.547,37 90.547,37 
45082 Generalitat 2014 JPO-49-2014 0,00 292.763,48 292.763,48 
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46206 Ajuntaments ESA BIC 0,00 2.875,00 29.235,84 

87010 
Romanent de tresoreria despeses amb 
finançament afectat 0,00 1.039.220,00 1.039.220,00 

 Total ingressos 0,00 3.577.502,66 979.003,1 
 

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

h) Decret núm. 16/15, de 30 de gener, relatiu a aprovar la modificació del contracte del 
servei de neteja d’edificis subscrit amb l’empresa LA BRUIXA, Neteges generals i 
manteniments, S.L. 

  
"Vist que per acord de la Junta de Govern de data 20 de febrer de 2012 es va aprovar 

l’adjudicació a l’empresa LA BRUIXA, Neteges generals i manteniments, S.L., del contracte de serveis 
de neteja dels edificis del Consell Comarcal del Baix Llobregat ubicats al recinte de Torreblanca, que 
tindrà una durada de quatre anys a comptar des de la data real d’inici del servei que va ser l’1 de març 
de 2012. 

 
Vist que per acord de la Junta de Govern de data 16 de juny de 2014 es va revisar, 

amb efectes des de l’1 de març de 2014 i fins al 28 de febrer de 2015, el preu del contracte de 
referència, resultant una facturació mensual per import de 3.429,08€/mes, IVA inclòs. 

 
Atès el que s’estableix en els Plecs de clàusules Administratives Particulars reguladors 

de la licitació de referència, el Consell Comarcal del Baix Llobregat podrà modificar, per raons d’interès 
públic, les característiques del servei contractat, en els termes establerts a l’article 219 del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de Contractes de les 
Administracions Públiques.    

 
Vist l’informe emès pel Coordinador Serveis Tècnics d’aquesta entitat en data 30 de 

gener de 2015, que s’incorpora a l’expedient, proposant la modificació del contracte de referència en el 
sentit de reduir la prestació del servei per raons de contenció pressupostària i d’acord amb els motius 
que especifica els Plecs.  
 

Vist que no hi ha previst sessió de la Junta de Govern fins al mes de febrer i que és 
necessari, segons consta en l’expedient, aprovar la modificació del contracte de referència, es 
considera convenient aprovar-ho per Decret de Presidència ratificant-lo en la propera sessió de la 
Junta de Govern que se celebri. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 151/2011, de 22 de juliol, la Presidència 
podrà exercir, per raons d’urgència, les competències de la Junta de Govern, donant compte a l’òrgan 
competent als efectes de ratificació. 
 

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

RESOLC 
 

PRIMER.- Aprovar la modificació del contracte del servei de neteja dels edificis del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat ubicats al recinte de Torreblanca subscrit amb l’empresa LA 
BRUIXA, Neteges generals i manteniments, S.L., amb NIF B-61399408, amb efectes des del dia 9 de 
febrer de 2015, en el sentit de reduir el servei en un 14% quedant el servei amb la següent distribució 
horària:  
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Servei modificat    
Operaria 1 dilluns - divendres   
Dia Entrada Sortida Hores servei 
Dilluns 14,00 18h 12min 4 h 12 min 
Dimarts 14,00 18,00 4,00 
Dimecres 14,00 17,00 3,00 
Dijous 14,00 17,00 3,00 
Divendres 14,00 17,00 3,00 

Hores setmanals servei netejadora 1: 17 h 12 min 
    
Operaria 2 i 3  dilluns - divendres  
Dia Entrada Sortida Hores servei 
dilluns 15,00 18 h 54min 3 h 54min 
dimarts 15,00 18,00 3,00 
dimecres 15,00 18,00 3,00 
dijous 15,00 18,00 3,00 
divendres sense servei sense servei 0,00 
   12h 54 min 
  x 2 operaries 25h 48 min 

Hores setmanals servei operaries 2 i 3: 25h 48 min 
    
Total hores de servei setmanals   43 h 

 
La facturació mensual serà de 2.949,01€/mes, IVA inclòs, sense perjudici de l’aplicació de les revisions 
de preus aplicables en el seu moment d’acord amb els plecs que regulen el servei. 

 
SEGON.- Comunicar el present Decret a l’empresa LA BRUIXA, Neteges generals i 

manteniments, S.L., perquè en tingui coneixement i als efectes. 
 

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

i) Decret núm. 17/15, de 4 de febrer, relatiu a donar compte del cessament del Sr. José 
Luis Sanz Arranz en les funcions d’Interventor Accidental d’aquesta entitat i del seu 
organisme autònom, així com donar compte de la concessió d’una comissió de serveis 
per ocupar el lloc de treball d’intervenció a aquesta entitat i al seu organisme autònom a 
la Sra. Zaida de la Hera Justicia. 

 
“Vist que per acord de la Comissió de Govern en sessió celebrada el dia 14 de gener 

de 1997 es va nomenar al Sr. José Luis Sanz Arranz com a Interventor Accidental d’aquesta entitat, i 
que per Decret de Presidència núm. 29/1999, de 24 de maig, se li va nomenar com a Tècnic 
d’Administració Especial-Economista, subescala tècnica, grup A de la plantilla orgànica de funcionaris 
d’aquest Consell Comarcal desprès de superar el concurs-oposició per a la provisió en propietat de la 
referida plaça. 
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Atès que en data 6 de novembre de 2014 el Sr. Sanz va manifestar la seva renúncia a 
continuar exercint les tasques d’Interventor Accidental del Consell Comarcal del Baix Llobregat per 
motius personals amb efectes a partir del mes de gener d’enguany.  
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 8/2015, de 20 de gener, es va sol·licitar a la 
Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya l’autorització i nomenament de 
la Sra. Zaida de la Hera Justicia per ocupar en règim de comissió de servei la plaça d’Interventora al 
Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
 
  Vist la Resolució de la Direcció General d’Administració Local de data 4 de febrer de 
2015 de concessió a la senyora Zaida de la Hera Justicia, funcionària amb habilitació de caràcter 
nacional de la subescala de secretaria-intervenció, d’una comissió de serveis per ocupar el lloc de 
treball d’interveció al Consell Comarcal del Baix Llobregat per un període màxim d’un any prorrogable, 
prèvia sol·licitud, per un any més en cas de no haver-se cobert el lloc de treball amb caràcter definitiu. 
 
  Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals i per la Responsable de 
Recursos Humans d’aquesta entitat en data 4 de febrer de 2015. 
 
  Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc conferides 
 

RESOLC 
 

PRIMER.- Donar compte del cessament del Sr. José Luis Sanz Arranz, amb DNI 
45.420.964-N, Tècnic d’Administració Especial-Economista d’aquesta entitat, en les funcions 
d’Interventor Accidental del Consell Comarcal del Baix Llobregat i del seu organisme autònom, amb 
efectes des del nomenament de la Sra. Zaida de la Hera Justicia com a Interventora d’aquest Consell 
Comarcal i del seu organisme autònom; d’acord amb l’acta de cessament que s’adjunta.  
A partir d’aquest moment les tasques a desenvolupar pel del Sr. José Luis Sanz Arranz seran les 
pròpies i específiques vinculades a la plaça de Tècnic d’Administració Especial-Economista 
especificades en la relació de llocs de treball de l’entitat. 

 
SEGON.- Donar compte de la concessió d’una comissió de serveis per ocupar el lloc 

de treball d’intervenció al Consell Comarcal del Baix Llobregat i al seu organisme autònom,  a la Sra. 
Zaida de la Hera Justicia, amb DNI 47.834.907-J, funcionària amb habilitació de caràcter nacional de la 
subescala de secretaria-intervenció, des del dia 9 de febrer de 2015 i per un període màxim d’un any 
prorrogable, prèvia sol·licitud, per un any més en cas de no haver-se cobert el lloc de treball amb 
caràcter definitiu, amb una dedicació a temps parcial del 40% de la jornada, i amb les condicions 
econòmiques que es detallen: 
 
Grup de classificació:                   A1 
Complement destinació:               30 
Complement específic:                719,93€ 
C. específic dedicació:                  40,00€ 

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

Seguretat Social. 
   

QUART.- Comunicar el present Decret al Sr. José Luis Sanz Arranz i a la Sra. Zaida 
de la Hera Justicia, perquè en tinguin coneixement i, en el cas de la Sra. de la Hera, als efectes de 
prendre possessió de la referida plaça.  
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CINQUÈ.- Trametre còpia de l’acta de cessament i de la presa de possessió a la 

Direcció General d’Administració Local dintre dels tres dies hàbils següents al dia que es produeixin. 
 
  SISÈ.- Donar compte del present Decret a la propera sessió de la Junta de Govern i 
del Ple que se celebrin.” 
 

j) Decret núm. 18/15, de 9 de febrer, relatiu a delegar en el funcionari Sr. José Luis Sanz 
Arranz les funcions d’Intervenció del Consorci de Turisme del Baix Llobregat i del 
Consorci de la Colònia Güell. 

 
“Vist que d’acord al que disposa l’article 22 dels Estatuts del Consorci de Turisme del 

Baix Llobregat aquest Consorci estarà assistit d’una Intervenció i que la persona que desenvolupi 
aquesta tasca serà nomenada lliurement pel Consell Plenari d’entre les persones que ocupen les 
Intervencions dels ens consorciats, els quals podran designar el/la funcionari/a que pugui suplir-los; i 
que per acord del Consell Plenari de l’esmentat Consorci de data 23 d’octubre de 2003 es va nomenar 
a l’interventor del Consell Comarcal del Baix Llobregat com Interventor del Consorci de Turisme. 

 
Vist que d’acord al que disposa l’article 24 dels Estatuts del Consorci de la Colònia 

Güell la Junta de Govern designarà, per unanimitat dels seus membres de ple dret propietaris, un 
Interventor General, podent recaure aquest nomenament, en qualsevol dels Interventors dels ens 
consorciats o dels Municipis de l’àmbit territorial del Consorci; i que per acord de la Junta de Govern de 
l’esmentat Consorci de data 6 d’octubre de 2003 es va ratificar el nomenament del Sr. José Luís Sanz 
Arranz, Interventor Accidental del Consell Comarcal del Baix Llobregat, com a Interventor del Consorci 
de la Colònia Güell. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 17/2015, de 4 de febrer, es va donar compte 
de la concessió d’una comissió de serveis per ocupar el lloc de treball d’intervenció al Consell 
Comarcal del Baix Llobregat i al seu organisme autònom a la Sra. Zaida de la Hera Justicia, 
funcionària amb habilitació de caràcter nacional de la subescala de secretaria-intervenció, amb efectes 
des del dia 9 de febrer de 2015, data en que ha pres possessió de la plaça. 

 
Atès que aquest nou nomenament no afecta el fet de que l’Intervenció dels esmentats 

Consorcis hagi estat encomanada a la del Consell Comarcal del Baix Llobregat, ocupada a partir de la 
data citada per la Sra. Zaida de la Hera. 

 
Atès que la Sra. de la Hera desenvoluparà la seva tasca en una jornada de treball 

reduïda, així com el seu necessari període d’adaptació a les competències, gestió, circuits i 
dinàmiques de treball del Consell Comarcal i dels altres ens dels quals forma part, resulta convenient 
mantenir la Intervenció dels dos Consorcis en la situació actual. 

 
Vist que el Sr. José Luis Sanz ha cessat en les tasques relatives a la Intervenció 

comarcal però continua ocupant la seva plaça definitiva de funcionari Tècnic d’Administració Especial - 
economista en la plantilla del Consell Comarcal, que la descripció del seu lloc de treball permet el 
desenvolupament de tasques relacionades amb la Intervenció i que els corresponents estatuts dels 
consorcis permeten la figura de la delegació en funcionari o funcionària adient. 

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

PRIMER.- Delegar en el funcionari Sr. José Luis Sanz Arranz, amb DNI 45.420.964-N, 
Tècnic d’Administració Especial-Economista d’aquesta entitat, les funcions d’Intervenció del Consorci 
de Turisme del Baix Llobregat i del Consorci de la Colònia Güell, amb efectes del dia 9 de febrer de 
2015. 

SEGON.- Fer constar el vist-i-plau de la Interventora del Consell Comarcal, Sra. Zaida 
de la Hera, manifestada mitjançant la signatura del present acord. 

 
TERCER.- Condicionar les esmentades delegacions a la ratificació per part dels 

òrgans competents del Consorci de Turisme del Baix Llobregat i del Consorci de la Colònia Güell. 
 
  QUART.- Comunicar el present Decret a la Sra. Zaida de la Hera Justicia i al Sr. José 
Luis Sanz Arranz, així com al Consorci de Turisme del Baix Llobregat i al Consorci de la Colònia Güell, 
perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 
  CINQUÉ.- Donar compte del present Decret a la propera sessió de la Junta de Govern 
i del Ple que se celebrin.” 
 
3.- Donar compte dels acords de la Junta de Govern que a continuació es relacionen: 
 

Sessió del 15 de desembre 
 

a) Aprovar la subscripció de sengles convenis amb els ajuntaments de Viladecans, El Prat 
de Llobregat, Castelldefels, Sant Vicenç dels Horts i Gavà, de col.laboració en la gestió 
del servei d'assessoria de mobilitat internacional per l’any 2015.  

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

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

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

Vist que per acord de la Junta de Govern de data 23 d’abril de 2012 es va aprovar el 
Pla d’Actuació 2012 del Servei Comarcal de Joventut, elaborat pel Departament de Joventut, on 
s’estructura aquest nou Servei Comarcal de Joventut al voltant de tres eixos bàsics d’actuació: 
Polítiques d’Informació i Planificació, Polítiques d’Emancipació i Serveis de suport als municipis.  
 

Atès que aquest Pla comarcal s’operativitza mitjançant l’elaboració d’un pla d’actuació 
anual que recull les activitats, programes i actuacions previstes dins de cadascuna de les tres línies 
prioritàries que vertebren les accions que desenvolupa el Servei Comarcal de Joventut; i recull les 
competències que en matèria d’instal·lacions juvenils i d’activitats d’educació en el lleure té delegades 
el Consell Comarcal per part de la Generalitat de Catalunya. 
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Atès que en la línia d’actuació de donar suport a l’elaboració dels Plans locals de 
Joventut, el Consell Comarcal del Baix Llobregat va posar en marxa un servei d’assessoria de mobilitat 
internacional per a joves de la comarca des del mes de setembre de 2012 i fins al mes de desembre 
de 2012, i que ha tingut continuïtat durant els anys 2013 i 2014; i que ha comptat amb la participació 
dels Ajuntaments de Castelldefels, Gavà, el Prat de Llobregat, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels 
Horts i Viladecans. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 5 de desembre de 2014, que s’incorpora a l’expedient, proposant la 
subscripció d’un conveni de col·laboració amb els esmentats ajuntaments, excepte amb l’Ajuntament 
de Sant Just Desvern que ha considerat adient no continuar amb la prestació del mateix, per al 
desenvolupament del referit servei atès que els ajuntaments de referència, conjuntament amb el Servei 
Comarcal de Joventut d’aquest Consell Comarcal, han valorat positivament el servei de referència i 
s’ha acordat ampliar la seva prestació durant tot l’any 2015. 
 

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

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb els Ajuntaments 
de Castelldefels, Gavà, El Prat de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts i Viladecans per al 
desenvolupament d’un servei d’assessoria de mobilitat internacional per a joves durant l’any 2015, de 
conformitat amb la minuta de conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament.  
 
  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 als Ajuntaments de Castelldefels, Gavà, El 
Prat de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts i Viladecans, 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.” 
 

b) Aprovar la subscripció de sengles convenis amb els Ajuntaments de Gavà i Corbera de 
Llobregat, de col.laboració per a la prestació del servei del transport escolar no 
obligatori el curs 2014-2015. 

 
“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. 
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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 escolar 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 segons 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 al mateix 
municipi però distants al seu lloc de residencia. 

 
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 par 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, i 
amb les AMPAS corresponents, 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 s’ha efectuat i a la proposta 

econòmica pel curs escolar 2014-2015 s’estableixen els següents preus per als alumnes que utilitzen 
el servei de transport escolar no obligatori per al curs 2014-2015, 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 

 
  Vist els informes emesos per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i 
Polítiques Socials d’aquesta entitat en data 5 de desembre de 2014, que s’incorporen a l’expedient. 
 

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

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

  PRIMER.- Aprovar la subscripció de sengles convenis de col·laboració amb els 
Ajuntaments de Gavà, Corbera de Llobregat i Abrera relatiu al servei de transport escolar no obligatori 
durant el curs escolar 2014-2015; d’acord amb la minuta de convenis que s’incorporen a l’expedient i 
s’aproven simultàniament. 
 
  SEGON.- Facultar a la Presidència d’aquesta entitat per a la signatura dels documents 
que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 
  TERCER.- Comunicar el present acord als Ajuntaments de Gavà, Corbera de 
Llobregat i Abrera, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 
  QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri.” 
 

c) Aprovar la pròrroga per l’any 2015 del conveni subscrit amb el Consell Esportiu del Baix 
Llobregat, de col.laboració amb les seves activitats. 

 
“Atès que el Consell Comarcal del Baix Llobregat té entre els seus objectius donar a 

conèixer i promoure entre els ciutadans i ciutadanes les activitats que s’impulsin des de l’àmbit 
municipal, especialment les activitats amb abast supramunicipal. 
 

Atès que el Consell Esportiu del Baix Llobregat és una entitat sense afany de lucre i 
d’existència obligatòria, creada pel Decret 267/1990, de 8 d’octubre, de regulació dels Consells 
Esportius, que té entre els seus objectius principals impulsar la creació de les condicions i les 
estructures necessàries per posar l’esport escolar al servei i abast dels ciutadans i ciutadanes de la 
comarca, que entén la pràctica esportiva com un mitjà per al desenvolupament social, cívic, cultural i 
educatiu de les persones i la societat, i que té la voluntat de col·laborar amb els ens municipals i 
supramunicipals. 
 

Vist que per acord de la Junta de Govern de data 7 de maig de 2012 es va aprovar la 
subscripció d’un conveni de col·laboració amb el Consell Esportiu del Baix Llobregat en el 
desenvolupament de la seva activitat mitjançant la cessió temporal de l’ús de l’edifici NÚM. 7 ubicat en 
el recinte del Parc Torreblanca, propietat del Consell Comarcal del Baix Llobregat, per a destinar-lo a 
seu del Consell Esportiu del Baix Llobregat; i que per Decret de Presidència núm. 130/2012, de 20 de 
desembre, i per acord de la Junta de Govern de data 4 de novembre de 2013, es va aprovar la 
pròrroga del referit conveni per als anys 2013 i 2014, respectivament. 

 
Vist que la clàusula setena de l’esmentat conveni estableix que tindrà una vigència 

des del dia 01/01/12 fins al dia 31/12/12, podent-se prorrogar mitjançant acord exprés d’ambdues 
entitats per períodes anuals. 

 
Atès que en data 25 de setembre de 2014, amb número d’entrada 3844 del Registre 

General d’aquesta entitat, el Consell Esportiu del Baix Llobregat ha presentat un escrit on expressa la 
seva voluntat de prorrogar per a l’any 2015 el conveni de col·laboració de referència, que s’adjunta a 
l’expedient. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals d’aquesta entitat en data 
4 de desembre de 2014, que s’adjunta a l’expedient. 
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Vist que per acord de Ple celebrat en data 22 de juliol de 2011, s’ha procedit, entre 

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

ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la pròrroga per a l’any 2015 del conveni subscrit amb el Consell 

Esportiu del Baix Llobregat, de col.laboració en el desenvolupament de la seva activitat mitjançant la 
cessió temporal de l’ús de l’edifici NÚM. 7 ubicat en el recinte del Parc Torreblanca, propietat del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat, per a destinar-lo a seu del Consell Esportiu del Baix Llobregat; 
amb efectes des del dia 1 de gener de 2015 i fins al dia 31 de desembre de 2015 i amb l’actualització 
de les despeses corrents anuals previstes al conveni de referència. 

 
SEGON.- A partir del proper dia 1 de gener de 2015 s’emetrà la corresponent nota de 

càrrec actualitzada corresponent al primer semestre de l’any 2015 per l’import que resulti d’aplicar 
sobre l’import de despeses que s’annexa, l’increment de l’IPC anual de l’any 2014 una vegada aquest 
sigui publicat. 
 

TERCER.- Comunicar el present acord al Consell Esportiu del Baix Llobregat, perquè 
en tingui coneixement i als efectes. 
 
  QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se celebri 
de conformitat amb l’acord de Ple de delegació de competències en la Junta de Govern de data 22 de 
juliol de 2011.” 
 

d) Aprovar la subscripció d’una addenda de pròrroga per l’any 2015 al conveni de 
col·laboració i encàrrec de gestió subscrit amb l’Agència d’Habitatge de Catalunya per a 
l’assessorament i la gestió de serveis en matèria d'habitatge per mitjà de l'Oficina Local 
d'Habitatge 

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

que ha estat subvencionada per la Generalitat de Catalunya, ja sigui mitjançant convocatòria de 
subvencions o mitjançant convenis. 
 

Vist que per acord de la Junta de Govern de data 8 de maig de 2014 es va aprovar la 
subscripció d'un conveni de col·laboració i encàrrec de gestió amb l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya amb efectes per a l’any 2014 per a l'assessorament i la gestió de serveis en matèria 
d'habitatge per mitjà de l'Oficina Local d'Habitatge situada en la comarca del Baix Llobregat, amb la 
finalitat de facilitar la proximitat a la ciutadania de les gestions i serveis relatius a l'habitatge. 
 

Atès que el Pacte Desè del referit conveni preveu que tindrà una vigència fins al dia 31 
de desembre de 2014, podent ser prorrogat per mutu acord de les parts, prèvia petició per escrit de 
qualsevol de les parts signatàries, que ho haurà de realitzar amb un preavís d’un mes del venciment 
del termini inicial.  
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Vist l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics d’aquesta entitat en data 9 de 

desembre de 2014, que s’adjunta a l’expedient, proposant la subscripció de l’esmentada addenda al 
conveni de referència per a l’any 2015 atès que ambdues entitats han manifestat la seva voluntat de 
mantenir el referit servei. 
 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció d'una addenda al conveni de col·laboració i encàrrec 
de gestió entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix Llobregat amb 
efectes per a l’any 2015 per a l'assessorament i la gestió de serveis en matèria d'habitatge per mitjà de 
l'Oficina Local d'Habitatge situada en la comarca del Baix Llobregat, amb la finalitat de facilitar la 
proximitat a la ciutadania de les gestions i serveis relatius a l'habitatge, de conformitat amb la minuta 
d’addenda, que s’adjunta a l’expedient i s’aprova simultàniament.  
 

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.- Aprovar la dedicació del personal adscrit a l'oficina per a l’any 2015 d'acord 

amb la següent distribució de percentatges en relació a la seva jornada laboral, categoria i tasca: 
 
Nom i cognoms % dedicació jornada Categoria Concepte, tasca i/o responsabilitat 
Montserrat Camprubí Casas 60,00% Administrativa Atenció públic i gestió administrativa expedients 
Anna M. Maranillo Nogal 30,00% Administrativa Atenció públic i gestió administrativa expedients 
Rubén González Belloc 30,00% Arquitecte tècnic Atenció públic, inspeccions i informes tècncis expedients 

en curs 
Alfredo Santín Pérez 10,00% Arquitecte tècnic Coordinació de l'Oficina 
Despeses generals 13% s/Despeses de personal   

 
QUART.- Aprovar la Memòria explicativa de les actuacions previstes per a l’any 2015 

de l’Oficina Local d’Habitatge del Consell Comarcal del Baix Llobregat i el model de Protocol d’actuació 
per al 2015 de la referida Oficina Local d’Habitatge, que s’incorporen a l’expedient i s’aproven 
simultàniament. 
 

CINQUÈ.- Comunicar el present acord a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per al 
seu coneixement i als efectes escaients. 
   

SISÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se celebri.” 
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e) Informar favorablement la Modificació núm. 1 del Pla especial i catàleg per a la protecció 
d’elements d’interès del patrimoni històric-arquitectònic del Prat de Llobregat, en relació 
a la Masia de Can Comas i elements patrimonials de la finca. 

 
“Atès que per acord de la Junta de Govern de data 10 de novembre de 2014 

l’Ajuntament del Prat de Llobregat va aprovar inicialment la Modificació núm. 1 del Pla especial i 
catàleg per a la protecció d’elements d’interès del patrimoni històric-arquitectònic del Prat de Llobregat, 
que afecta a quatre elements patrimonials, tres dels quals són nous elements que es volen incloure al 
catàleg i un que es refereix a la modificació d'un element protegit actualment inclòs al catàleg. 

 
Atès que en referit document està inclosa la Masia de Can Comas, ubicada al terme 

municipal del Prat de Llobregat i propietat del Consell Comarcal del Baix Llobregat, que acull les 
oficines del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat i el Servei de Control de Mosquits d’aquest 
Consell Comarcal; i que malgrat que ja està inclosa en el vigent catàleg de patrimoni s’ha procedit a 
modificar la seva fitxa com a conseqüència de l'execució de les obres de rehabilitació realitzades 
durant els anys 2002-2004. 

 
Atès que en data 25 de novembre de 2014, amb número d’entrada 5357 del Registre 

General d’aquesta entitat, va arribar a aquesta entitat un escrit de l’Ajuntament del Prat de Llobregat 
sol·licitant informe al respecte de la referida modificació, als efectes del que disposa l’article 85.5 del 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics en data 1 de desembre de 
2014, que s’incorpora a l’expedient, proposant informar favorablement la modificació de referència atès 
que la incorporació dels elements patrimonials esmentats a la protecció de Can Comas és congruent 
amb el tractament de tot el conjunt. 
 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Informar favorablement la Modificació núm. 1 del Pla especial i catàleg per 
a la protecció d’elements d’interès del patrimoni històric-arquitectònic del Prat de Llobregat, en relació 
a la Masia de Can Comas i els elements patrimonials de la finca; als efectes del que disposa l’article 
85.5 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme.  
 

SEGON.- Comunicar el present acord a l’Ajuntament del Prat de Llobregat, perquè en 
tinguin coneixement i als efectes.   

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

celebri.” 
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Sessió del 19 de gener 
 
f) Aprovar la subscripció de sengles convenis amb el ajuntaments participants, de 

col.laboració en el desenvolupament del programa Treball i Formació  per a persones 
aturades no perceptores de subsidi, promogut pel Servei d’Ocupació de Catalunya en la 
convocatòria 2014. 

 
“Vist l’Ordre EMO/221/2014, de 21 de juliol, publicada al DOGC núm. 6668 en data 21 

de juliol de 2014, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al 
Programa Treball i Formació de persones aturades, prioritàriament a partir de 30 anys que hagin 
exhaurit la prestació i/o subsidi per desocupació, i s’obre la convocatòria per a l’any 2014. 
 

Vist l’Ordre EMO/234/2014, de 28 de juliol, publicada al DOGC núm. 6676 en data 31 
de juliol de 2014, per la qual es modifica l’article 3.1 de l’Ordre EMO/221/2014, de 21 de juliol, en el 
sentit d’ampliar el termini de presentació de sol·licituds fins al 20 de setembre de 2014, aquest inclòs. 

 
Vist que per Decret de Presidència núm. 136/2014, de 15 de setembre, es va aprovar 

la sol·licitud de la referida subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya per a la realització de diferents 
projectes en el marc del Programa Treball i Formació de persones aturades, prioritàriament a partir de 
30 anys que hagin exhaurit la prestació i/o subsidi per desocupació, regulat per l’Ordre EMO/221/2014, 
i que per Decret de Presidència 172/2014, de 11 de novembre, es va acceptar la subvenció atorgada 
pel Servei d’Ocupació de Catalunya per a la realització de diferents projectes. 

 
Vist que un cop iniciat el programa, s’ha de regular la col·laboració amb els 

ajuntaments participants en el programa Treball i Formació de persones aturades regulat per l’Ordre 
EMO/221/2014, de 21 de juliol. 

 
Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de desenvolupament estratègic en data 

30 de desembre de 2014, que s’incorpora a l’expedient. 
 
Vist que per acord de Ple celebrat en data 22 de juliol de 2011, s’ha procedit, entre 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció de sengles convenis de col·laboració amb els 
ajuntament d’Abrera, Corbera de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Cervelló, Pallejà, Sant Just 
Desvern, Collbató, Sant Climent de Llobregat, Torrelles de Llobregat, Sant Esteve Sesrovires, la Palma 
de Cervelló, el Papiol i Begues participants en el programa Treball i Formació de persones aturades 
(PANP 2014) promogut pel Servei d’Ocupació de Catalunya per a l’any 2014, de conformitat amb la 
minutes de conveni que s’adjunten al present acord i s’aproven simultàniament.  

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

que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
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TERCER.- Comunicar el present acord als ajuntaments esmentats perquè en tinguin 

coneixement i als efectes. 
 
QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 

celebri.” 
 

g) Aprovar l’adhesió de la Universitat de Barcelona al conveni subscrit amb la Corporació 
Sanitària Parc Taulí de col.laboració en el projecte Unitats d’Informació Social, així com 
la subscripció de la corresponent addenda al conveni. 

 
“Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat i la Corporació Sanitària Parc Taulí han 

iniciat una col·laboració i són autors de les “Unitats d’Informació Social” (UIS) que tenen com a objectiu 
bàsic compartir informació i coneixement entre els professionals de la salut mental com a forma d’abordar 
els casos més complexes en la matèria. 

 
Vist que per acord de la Junta de Govern de 8 de maig de 2014 es va aprovar la 

subscripció d’un conveni de col·laboració amb la Corporació Sanitària Parc Taulí de col·laboració en el 
desenvolupament de les Unitats d’Informació Social. 

 
Vist que la Universitat de Barcelona com a administració pública que té encarregat el 

servei públic d’educació superior mitjançant la recerca, la docència i l’estudi, té atribuïda també la 
funció de fomentar la recerca, el desenvolupament científic i la innovació tecnològica, per la qual cosa, 
en determinades ocasions ha de col·laborar amb altres entitats. 
 

Vist que és d’interès que la Universitat de Barcelona s’adhereix al conveni  de 
col·laboració en el desenvolupament de les unitats d’informació social signat entre la Corporació 
Sanitària Parc Taulí i el Consell Comarcal del Baix Llobregat.  
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals, que s’adjunta. 
 
Vist que per acord de Ple celebrat en data 22 de juliol de 2011, s’ha procedit, entre 

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

ACORDS 
 

  PRIMER.- Aprovar l’adhesió de la Universitat de Barcelona al conveni subscrit amb la 
Corporació Sanitària Parc Taulí de col·laboració en el desenvolupament de les Unitats d’Informació 
Social. 
 
  SEGON.- Aprovar la subscripció de la corresponent addenda al conveni subscrit amb 
la Corporació Sanitària Parc Taulí de col·laboració en el desenvolupament de les Unitats d’Informació 
Social mitjançant el qual es regula la incorporació de la Universitat de Barcelona al referit conveni, que 
s’adjunta al present acord i s’aprova simultàniament. 
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  TERCER.- Facultar a la Sra. Lourdes Borrell Moreno, Vicepresidenta d’aquesta entitat, 
per a la signatura dels documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord.  
 

QUART.- Comunicar el present acord a la Corporació Sanitària Parc Taulí així com a 
la Universitat de Barcelona perquè en tingui coneixement i als efectes. 
 
  CINQUÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri.” 
 

h) Aprovar la transferència a Barcelona Activa SAU SPM de l’import corresponent a 
l’incentiu econòmic a les darreres empreses seleccionades per a la incubadora de 
l’Agència Europea de l’Espai – Barcelona. 

 
“ 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. 

 
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, en cas de 
que la candidatura sigui 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 SAU SPM per la implementació i gestió de 
l’ESA BIC Barcelona.  

 
Vist que el punt 2.2 de l’annex 2 del contracte disposa, que s’ha previst donar suport a 

unes 40 empreses de base tecnològica que es seleccionaran de manera gradual en els diferents anys 
de durada del projecte, del 2014 i fins al 2018, i que aquesta selecció es realitzarà de manera 
trimestral. 
 
  Vist que d’acord amb el conveni, les empreses tindran un incentiu econòmic de com a 
màxim 50.000,00 € per empresa, per tant per la previsió de les 40 empreses, s’ha estimat un 
pressupost màxim de 2.000.000,00 €.  
 
  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, 
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Sant Boi de Llobregat i Viladecans de col·laboració pel desenvolupament del Business Incubation 
Center de l’Agència Espacial Europea (ESA BIC) Barcelona. 
 
  Vist que d’acord amb el pacte tercer del 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, en concret, en l’apartat de 
Consell Comarcal del Baix Llobregat, es disposa que haurà d’aportar com a màxim 250.000,00 €, que 
corresponen al 12,50% dels 2.000.000,00 €.  
 
  Vist que d’acord amb la clàusula cinquena del conveni de col·laboració 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): En el mes de Gener de 2014 es va publicar en la seu 
electrònica de l’ESA la convocatòria i el model de candidatura que les empreses que compleixen els 
requisits han de presentar per accedir al programa d’incubació. 
Fase 2.- TOB – Tender Opening Board: Barcelona Activa, amb periodicitat trimestral, recull les 
candidatures de les Open Calls, valida que estigui tota la informació i conjuntament amb l’ESA, realitza 
una comprovació que les candidatures compleixin els requisits.  
Fase 3.- TEB – Tender Evaluation Board: Els membres del Comitè Promotor (està integrat per 
representants dels ens que signen el conveni) conjuntament amb l’ESA decideixen, de les 
candidatures validades pel TOB, quines empreses accediran al programa d’incubació i per tant veuran 
aprovat el seu incentiu econòmic, de, com a màxim, 50.000,00 €. El TEB per decidir quines empreses 
accedeixen al programa d’incubació haurà d’aplicar els criteris que s’estableixen en l’Annex IV del 
contracte signat. 
 

Vist que  en el quart trimestre del 2014 es va realitzar el procés de selecció i el 20 de 
novembre de 2014 es va reunir el TEB i van analitzar les 3 empreses que va validar el TOB: Verasat, 
Herding Cats i Ice Vault, amb el següent resultat:   

 
Celebració TEB 

2014 
Empreses 

validades pel TOB 
Punts Empreses 

seleccionades 
pel TEB 

Incentiu 
econòmic 

Aportació 
Consell 

Comarcal 
12,5% 

VERASAT 70,40 SÍ 50.000,00 € 6.250,00 € 
HERDING CATS 68,50 SÍ 50.000,00 € 6.250,00 € 
ICE VAULT 67 SÍ 50.000,00 € 6.250,00 € Novembre 

TOTAL 150.000,00 € 18.750,00 € 
 
Vist que el pacte sisè del conveni de col·laboració 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 SAU 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 en data 

9 de gener de 2015, que s’incorpora a l’expedient. 
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Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels 

següents 
 

ACORDS 
 

  PRIMER.- Aprovar la transferència a Barcelona Activa SAU SPM de l’import de 
18.750,00€ corresponent als pagaments dels incentius a les tres empreses seleccionades en el mes 
de novembre de 2014 per la incubadora de l’Agència Europea de l’Espai ( ESA BIC) de Barcelona. 
 
  SEGON.- 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. 
 
  TERCER.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri.” 

 
Sessió del 2 de febrer 

 
i) Aprovar la subscripció d’un conveni amb el Servei d’Ocupació de Catalunya, regulador 

del desenvolupament del programa d’experiència professional Joves per a l’ocupació. 
 

“Vista l’Ordre EMO/251/2014, de 4 d’agost, publicada al DOGC núm. 6680 de 6 
d’agost de 2014, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per 
a la realització del Programa d'Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per 
l’ocupació” i s’obre la convocatòria pe a l’any 2014 i la convocatòria anticipada per a l’any 2015. 
 

Vist que el programa “Joves per a l’ocupació 2014-2015” és un programa de suport a 
l’experiència pràctica de les persones joves desocupades que combina accions d’orientació, 
tutorització i seguiment individualitzat, formació i adquisició d’experiència professional en empreses i 
que facilita la seva inserció laboral a les empreses i fomenta el seu retorn al sistema educatiu; i que és 
una continuació de la dinàmica de treball encetada en les edicions anteriors d’aquest programa i que 
va tenir el seu punt de partida en el programa SUMA’T l’any 2010.  
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 150/2014, de 30 de setembre, es va aprovar 
la sol·licitud de subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya per un 
import total de 338.905,00€ dins la convocatòria de subvencions per a la realització del Programa 
d’Experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’ocupació” i s’obre la 
convocatòria per a l’any 2014 i la convocatòria anticipada per al 2015, aprovada per l’Ordre 
EMO/251/2014, de 4 d’agost; i que per Decret de Presidència núm. 193/2014, d’11 de desembre, entre 
d’altres, es va acceptar la referida subvenció per un import de 296.515,00€, d’acord als criteris que tot 
seguit es relacionen de persones participants i imports de subvenció, així com es va aprovar com a 
data d’inici del programa el dia 15 de desembre de 2014: 

 
- Nombre de joves participants: 70 
- Subvenció per a despeses de tutorització i acompanyament a la inserció: 120.050,00€ 
- Subvenció per a despeses de formació: 121.810,00€ 
- Subvenció per a despeses de formació en ESO/cursos accés cicles grau mitjà: 8.280,00€ 
- Subvenció per a despeses de promoció d’empreses: 4.375,00€ 
- Subvenció per a incentius a persones joves participants: 42.000,00€ 
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Vist que ,d’acord al que disposa l’article 10.3 de l’Ordre EMO/251/2014 i la Guia de 
prescripcions tècniques per la desenvolupament del programa de referència, cal signar un conveni de 
col·laboració entre el Servei d’Ocupació de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix Llobregat per 
regular les obligacions de les parts en el desenvolupament de l’esmentat programa, d’acord amb el 
model normalitzat que elabori el Servei d’Ocupació de Catalunya. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 23 de gener de 2015, que s’incorpora a l’expedient. 

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

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

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb el Servei 
d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya en el marc del programa d’experiència 
professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’ocupació” 2014-2015, de conformitat amb 
la minuta de conveni que s’annexa i s’aprova simultàniament.  
 
  SEGON.- Facultar a la Presidència d’aquesta entitat per a la signatura dels documents 
que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 

TERCER.- Comunicar el present acord al Servei d’Ocupació de Catalunya de la 
Generalitat de Catalunya i als ajuntaments que participen en el programa “Joves per l’Ocupació”, 
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.” 
 

j) Aprovar la subscripció de sengles convenis amb les AMPAs de diferents centres 
educatius, relatius al cofinançament del servei de transport escolar no obligatori pel 
curs 2014-2015. 

 
“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 la clàusula vuitena de l’esmentat conveni estableix que el Consell Comarcal, i 
sempre en funció de les consignacions pressupostàries existents, podrà facilitar el servei escolar de 
transport a alumnes que cursin el segon cicle d’educació infantil i que per necessitats d’escolarització 
s’hagin de desplaçar a centres docents fora del seu municipi de residència i a alumnes 
d’ensenyaments obligatoris que s’hagin de desplaçar a centres docents del mateix municipi però 
distants del seu lloc de residència. 
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Atès que, amb la finalitat de prestar un millor servei de transport escolar a aquells 

alumnes d’escolarització obligatòria però de trasllat no obligatori, aquest Consell Comarcal ha anat 
subscrivint diferents convenis de col·laboració per a la prestació de l’esmentat servei. 
 
  Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials d’aquesta entitat en data 26 de gener de 2015, que s’incorpora a l’expedient. 
 

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

ACORDS 
 
  PRIMER.- Aprovar la subscripció de sengles convenis de col·laboració amb les 
AMPA’s de l’Escola La Roureda de Sant Esteve Sesrovires, de l’Escola La Vinya del Sastret de Sant 
Esteve Sesrovires, de l’Escola La Olivera de Vallirana, de l’IES Ses Collbató de Collbató, de l’IES Vall 
d’Arús de Vallirana, de l’IES Mestres Busquets de Viladecans, de l’IES Bernat el Ferrer de Molins de 
Rei, de l’IES Lluís de Requesens de Molins de Rei, de l’IES Montserrat Colomer de Sant Esteve 
Sesrovires, del CEE Balmes I de Sant Boi de Llobregat,  del CEE Virolai de Cornellà de Llobregat i del 
CEE Pontarró de Martorell, per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori per al curs 
escolar 2014-2015; d’acord amb les minutes de convenis que s’incorporen a l’expedient i s’aproven 
simultàniament. 
 
  SEGON.- Aprovar els següents imports que les esmentades entitats hauran d’aportar a 
aquest Consell en el marc d’aquests convenis: 
 
- Conveni amb l’AMPA de l’Escola La Roureda, Sant Esteve Sesrovires   2.269,50€ 
- Conveni amb l’AMPA de l’Escola La Vinya del Sastret, Sant Esteve S.   6.925,50€ 
- Conveni amb l’AMPA de l’Escola La Olivera , Vallirana     5.264,50€ 
- Conveni amb l’AMPA de L’IES Ses Collbató, Collbató         261,00 € 
- Conveni amb l’AMPA de l’IES Vall d’Arús,  Vallirana ( Inclou Batx)   9.172,50 € 
- Conveni amb l’AMPA de l’IES Mestres Busquets, Viladecans (Inclou Batx)  4.050,00€ 
- Conveni amb l’AMPA de l’IES Bernat el Ferrer, Molins de Rei                                        216,00 € 
- Conveni amb l’AMPA de l’IES Lluís de Requesens, Molins de Rei  (Inclou Batx.)     3.894,00 € 
- Conveni amb l’AMPA de l’IES Montserrat Colomer, St Esteve Sesrovires                  7.393,50 € 
- Conveni amb l’AMPA de  CEE Balmes I, Sant Boi de Llobregat      2.124,00 € 
- Conveni amb l’AMPA de  CEE Virolai, Cornellà de Llobregat          157,50 € 
- Conveni amb l’AMPA de  CEE Pontarró, Martorell            531,00 € 
   
Aquesta aportació resta condicionada a l’efectiva signatura de l’Addenda 2014-2015 del Conveni Marc 
que té subscrit el Consell Comarcal del Baix Llobregat i el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya per a la delegació de competències en matèria d’educació com el servei de 
menjador escolar i el transport escolar. 
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TERCER.- Facultar a la Presidència d’aquesta entitat per a la signatura dels 

documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 
  QUART.- Comunicar el present acord als esmentats centres, perquè en tinguin 
coneixement i als efectes. 
 
  CINQUÈ- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri.” 
 

k) Aprovar la cessió de material informàtic a la Fundació Caviga. 
 

“Atès que el Consell Comarcal del Baix Llobregat és propietari de mobiliari i 
equipament d’oficina divers entre les que es troba la impressora marca Gestetner, model SP-C811DN, 
que es detalla a continuació: 
 
Epígraf GPA Fitxa Descripció Cost 

Adquisició Motiu de la baixa-destí 

GR12C2 384 1381 IMPRESORA 3.491,75 € Final vida útil i cessió FUNDACIÓ CAVIGA  
CIF: G63159750 

 
Vist l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics d’aquesta entitat en data 22 

de gener de 2015, que s’adjunta a l’expedient i que motiva la baixa d’aquest bé de l’inventari d’aquesta 
entitat en data 19 de gener d’enguany a causa del final de la seva vida útil i de cessió a l’entitat 
Fundació Caviga. 
 

Vist el que disposen els articles 49, 50 i 102 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel 
qual s’aprova Reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya i els articles 211 i següents del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya. 
 

Atès que l’acord de cessió correspon al Ple de l’ens local, d’acord amb el que estableix 
l’article 49 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova Reglament de patrimoni dels ens 
locals de Catalunya i els articles 114.3.n) i 214 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

 
Vist que no hi ha previst sessió plenària finals del mes de febrer i que és necessari, 

segons consta en l’expedient, iniciar l’expedient de cessió de la impressora de referència, es proposa 
la seva aprovació per la Junta de Govern donant compte del present acord en la propera sessió del Ple 
que se celebri. 
 
  Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels 
següents 
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ACORDS 
 
PRIMER.- Donar de baixa de l’inventari de béns i drets de la corporació la impressora 

marca Gestetner, model SP-C811DN, propietat d’aquest Consell Comarcal, i que es detalla a 
continuació: 
 
Epígraf GPA Fitxa Descripció Cost 

Adquisició Motiu de la baixa-destí 

GR12C2 384 1381 IMPRESORA 3.491,75 € Final vida útil i cessió FUNDACIÓ CAVIGA  
CIF: G63159750 

 
SEGON.- Iniciar l’expedient de cessió de la impressora de referència, propietat 

d’aquest Consell Comarcal, a l’entitat Fundació Caviga, amb CIF G-63159750. 
 

TERCER.- Establir que si el bé cedit no es destina a l’ús previst o deixa d’estar 
destinat, reverteix automàticament de ple dret al patrimoni de l’ens local cedent; segons el que 
s’estableix a l’article 49 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova Reglament de 
patrimoni dels ens locals de Catalunya.  

 
QUART.- Sotmetre a informació pública l’esmentat expedient, per mitjà de la 

publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al taulell d’anuncis 
de l’entitat per un termini de 30 dies, durant el qual es podran formular reclamacions o al·legacions, 
d’acord amb el que disposa l’article 49 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova 
Reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya. A aquests efectes, la documentació que integra 
l’expedient restarà a exposició pública a la Secretaria d’aquest Consell Comarcal. En el cas de que no 
es presentin reclamacions o al·legacions en aquest termini la cessió s’entendrà aprovada sense 
necessitat d’un nou acord. 
 

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

SISÈ.- Comunicar el present acord a la Fundació Caviga, perquè en tingui 
coneixement i als efectes. 
 

SETÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió Plenària que se celebri.” 
 
4.- Pressa de possessió com a conseller comarcal del Sr. Adolf Bargués i Asturias, del grup 
d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal. 
 

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

Trobant-se present el Sr. Adolf Bargués i Asturias, havent acreditat la seva 
personalitat i disposant de la credencial de conseller comarcal lliurada al seu favor per la Junta 
Electoral, el Sr. President, sol·licita que el Secretari procedeixi a la lectura de la fórmula de jurament o 
promesa d’acatament a la Constitució legalment establerta, i que tot seguit es transcriu: 
 

“Sr. Adolf Bargués i Asturias, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor 
complir fidelment les obligacions del càrrec de Conseller del Consell Comarcal del Baix Llobregat, amb 
lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?.” 
 

El Sr. Adolf Bargués i Asturias respon: “Ho prometo.” 
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“Vista la credencial de Conseller lliurada per la Junta Electoral Central a favor del Sr. 
Adolf Bargués i Asturias, inclós a la llista de candidats/es presentada pel Grup Comarcal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya-Acord Municipal, en substitució per renúncia del Sr. Josep Rovira i Tarragó, 
i de conformitat amb el que disposa l’article 21.4 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Organització Comarcal, aquesta Presidència proposa al Ple 
l’adopció dels següents 
  

ACORDS 
 

PRIMER.- Donar possessió del càrrec de Conseller d’aquesta comarca al Sr. Adolf 
Bargués i Asturias, adscrit al grup comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal, a 
la vista de l’esmentada credencial, prèvia prestació per part de l’interessat del jurament o promesa 
d’aquest, de conformitat amb la fórmula establerta per l’article 1 del Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril. 
 
  SEGON.- Comunicar el present acord a la Direcció General d’Administració Local de la 
Generalitat de Catalunya, a la Junta Electoral Central i a la Delegació del Govern de Catalunya, perquè 
en tinguin coneixement i als efectes escaients.” 
 
El Sr. President li dóna la benvinguda i per altra banda agraeix la tasca que va fer el Sr. Josep Rovira, 
que va estar quatre anys en aquest Plenari, constant a l’acta aquest agraïment.  
 
5.- Prendre compte del nomenament com a Interventora de la Sra. Zaida de la Hera Justicia. 
 
El Sr. President comenta que feia temps que l’anterior interventor accidental, el Sr. José Luis Sanz, 
havia comunicat la seva voluntat de deixar la Intervenció i, malgrat que el va intentar convèncer, es va 
iniciar tot un procés per nomenar una interventora, que ja ha estat resolt per la Generalitat. Dóna la 
benvinguda a la nova Interventora i comenta que ve de l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat i 
exercirà les seves tasques a jornada parcial un total de 15 hores setmanals. També explica que 
l’anterior interventor es queda a l’entitat en la seva plaça original fent una part important de la seva 
feina com a economista i facilitant tota la documentació i filtratge previ a la interventora. 
 
Pren la paraula el Sr. Luis Ortega, portaveu del grup comarcal del Partit Popular, que diu: 
 
Simplement que com no estem en Junta de Govern donem la benvinguda a la interventora des del 
Partit Popular. 
 
6.- Prendre compte de l’Informe d’Avaluació de compliment d’objectius pressupostaris del 
sector públic del Consell Comarcal del Baix Llobregat en relació al quart trimestre de l’any 2014. 
 

Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu: 
 
“Vista l’Ordre HAP/2105/2012, d’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.   
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Vist que en data 29 de gener de 2015 des de la Intervenció d’aquest Consell Comarcal es 
enviar i signar electrònicament l’execució trimestral del Pressupost referida al quart trimestre. 
 

Vist que el Ple de la Corporació ha de tenir coneixement de l’informe d’avaluació 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 quart trimestre de l’exercici 2014 del pressupost de 
les entitats que formen part del sector Administracions Públiques d’aquesta Corporació (Consell 
Comarcal del Baix Llobregat, el Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat i el 
Consorci de Turisme del Baix Llobregat) i que suposen : 
 
1. Estabilitat pressupostària: 
 
 Ingrés no 

financer 
Despesa no 
financera 

Ajustament entitat Capac/ Nec 
finançament 

Consorci Turisme Baix 
Llobregat 264.020,39 193.608,88 -16.811,50 53.600,01 

Patronat Comarcal de 
serveis a la persona del 
Baix Llobregat 

3.270.037,38 3.165.772,95 0,00 104.264,43 

Consell Comarcal del 
Baix Llobregat 18.210.303,82 16.776.396,24 1.483.661,23 -49.753,65 

Capacitat / necessitat de finançament de la corporació 108.110,79 
 
S’estima que la corporació compleix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària. 
 
2. Regla de la despesa: 
 
 Despeses computable 

liquidació 2013 
Límit de regla de la 
despesa 

Despesa computable 
previsió liquidació 2014 

Total despesa 
computable 2.671.086,64 2.711.152,94 2.632.803,39 
 
S’estima compleix amb l’objectiu de la regla de la despesa.” 
 
7.- Prendre compte dels informes trimestrals de tresoreria del sector públic del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat corresponents al quart trimestre de l’any 2014. 
 

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. 
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Vist els informes del quart trimestre de l’exercici 2014 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; i que en data 28 de gener de 2015 es van remetre els 
referits informes al Ministeri d’Economia i Hisenda. 

 
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 quart trimestre de l’exercici 2014 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.- Donar compte del període mitjà de pagament (PMP) del grup, integrat pel 

Consell Comarcal del Baix Llobregat, el Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat i 
el Consorci de Turisme del Baix Llobregat, corresponent al quart trimestre de l’exercici 2014, que ha 
estat de -10,97; d’acord amb el document que s’adjunta a l’expedient. 

 
TERCER.- 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. 
 

QUART.- Comunicar el present acord al Departament d’Economia i Coneixement de la 
Generalitat de Catalunya adjuntant els referits informes, perquè en tingui coneixement i als efectes.”  
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8.- Ratificar el nomenament de nous representants de la Unió General de Treballadors en el ple 
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 de desembre de 2007, a partir de la 
modificació del seu reglament orgànic i de funcionament, que es va ratificar posteriorment en el Ple del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat de data 21 d’abril de 2008, va assumir les funcions de comissió 
de seguiment del Pacte Territorial per al desenvolupament econòmic i l’ocupació del Baix Llobregat, 
ens encarregat de concertar les actuacions, programes i projectes a desenvolupar a la comarca en 
l’àmbit de la promoció econòmica i l’ocupació. 
 

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

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

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

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

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

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

Vist que 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 
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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). 
 

Atès que per acord de Ple de data 20 d’octubre de 2014 es va aprovar la modificació 
dels articles sisè i onzè del Reglament orgànic i de funcionament del Consell Econòmic i Social del 
Baix Llobregat, modificació que venia motivada pel fet d’incorporar a l’associació empresarial AEBALL 
com a entitat que representa a Foment del Treball de Catalunya a la comarca, i mitjançant la qual a la 
referida associació ara li corresponen 4 membres al Ple del Consell Econòmic i Social i 2 membres a la 
comissió executiva. 
 

Vist que en data 27 de gener de 2015 la Unió General de Treballadors de Catalunya 
(UGT) ha comunicat a aquest Consell Comarcal, que degut als canvis produïts en l’organització, han 
escollit nous representats del sindicat en el Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat, tant a la 
Comissió Executiva com al Ple. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 6 de febrer de 2015, que s’adjunta. 
 

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

ACORDS 
 
PRIMER.- Ratificar el nomenament dels representants de la Unió General de 

Treballadors (UGT) com a membres del Ple del Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat que a 
continuació es relacionen:  
 
Membres titulars: 

 Sr. Carlos de Pablo Torrecilla 
 Sra. Victòria Corbacho Arana 
 Sr. Cecilio Limiñana Sibina 
 Sr. Juan Antonio Garcia Diez 

 
Membres suplents: 

 Sr. Omar Minguillón García 
 Sra. Núria Martín Comaposada 
 Sr. Francisco Fernández Salinas 

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

Econòmic i Social del Baix Llobregat”. 
 
Els presents aproven per unanimitat el present acord. 
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9.- Aprovar l’actualització de la relació de llocs de treball de l’entitat. 
 

Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu: 
 
“Vist que per acord de Ple de data 15 de desembre de 2014 es va aprovar, entre 

d’altres, la plantilla de personal del Consell Comarcal del Baix Llobregat i del seu organisme autònom 
per a l’exercici 2015, així com es va actualitzar de la relació de llocs de treball. 

 
Atès que en el moment de l’aprovació de la plantilla de l’exercici 2015 la plaça 

d’Interventor/a del Consell Comarcal del Baix Llobregat per habilitació nacional estava vacant i que el 
Sr. José Luis Sanz Arranz, Tècnic d’Administració Especial d’aquesta entitat, desenvolupava en règim 
d’accidentalitat les funcions d’Interventor d’aquest Consell, d’acord amb el Decret de Presidència núm. 
29/1999, de 24 de maig. 
 

Atès que en data 6 de novembre de 2014 l’esmentat funcionari va manifestar la seva 
renúncia a continuar exercint les tasques d’Interventor Accidental del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, amb efectes de gener de 2015. 

 
Vist el 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 de 
Catalunya, d’acord amb el qual correspon a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat 
de Catalunya el nomenament i autorització del personal que ha d’ocupar les mateixes en tant no 
quedin cobertes definitivament mitjançant el corresponent concurs. 

 
Vist que per Decret de Presidència núm. 17/2015, de 4 de febrer, es va donar compte 

de la concessió d’una comissió de serveis per ocupar el lloc de treball d’intervenció al Consell 
Comarcal del Baix Llobregat i al seu organisme autònom a la Sra. Zaida de la Hera Justicia, 
funcionària amb habilitació de caràcter nacional de la subescala de secretaria-intervenció, amb efectes 
des del dia 9 de febrer de 2015; i que automàticament es va produir el cessament del Sr. Jose Luis 
Sanz Arranz en les funcions d’Interventor Accidental d’aquesta entitat i del seu organisme autònom, 
així com el retorn del mateix a les tasques pròpies i especifiques vinculades a la plaça de Tècnic 
d’Administració Especial-Economista especificades en la relació de llocs de treball de l’entitat. 

 

Atesa la necessitat d’actualitzar la relació de llocs de treball d’aquesta entitat, d’acord 
amb els requeriments legals, en el sentit d’adaptar-la als canvis produïts i actualitzar els llocs de treball 
dels funcionaris que han vingut desenvolupant accidentalment les tasques d’habilitats nacionals en els 
darrers anys per adequar-les a l’evolució dels seus continguts,  d’acord amb el document que 
s’adjunta. 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals i la Responsable del 
Departament de Recursos Humans d’aquesta entitat en data 9 de febrer de 2015, que s’incorpora a 
l’expedient. 

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 
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ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar l’actualització de la relació de llocs de treball del Consell Comarcal 
del Baix Llobregat en el sentit d’adaptar a les modificacions produïdes, d’acord amb el document que 
s’adjunta al present acord i s’aprova simultàniament. 
 

SEGON.- Procedir a publicar la referida actualització 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.” 
 
 
ANNEX 
 
ACTUALITZACIÓ RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL (Febrer 2015) 
 
a) 
LLOC DE TREBALL:  INTERVENTOR/A 
REQUISITS:   Habilitació caràcter nacional, categoria 1a. Nivell A 
FUNCIONS: - Art. 92 Llei reguladora de les Bases del Règim Local i altra legislació 

concordant. 
PROVISIÓ:   Concurs 
COMPLEMENT DESTINACIÓ: 30 
DEDICACIÓ:   Temps parcial 40% jornada  
SITUACIÓ DE LA PLAÇA:  Vacant 
 
b) 
FUNCIONARI ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL 

Compl.  Compl.  Compl.  Compl.  Total mensual  Codi 
F.A1.2.1 

 
Grup 

 Destinació 

Sou  
Base 

Destí Esp.  Espec.  
Compl.Esp. 

Disponibilitat  
Sou nou A1 28 1109,05 832,40 907,06 892,77 100,00 3841,28 
 
CODI:    F.A1.2.1. 
LLOC DE TREBALL:  TÈCNIC/A  D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL 
REQUISITS:   Llicenciat/da en Ciències Econòmiques 
FUNCIONS: 

- Les pròpies de l’exercici professional pel qual l’habilita la seva titulació. 
- Coordinació tècnica de l’àrea d’intervenció i econòmica del Consell 

Comarcal en col·laboració amb la intervenció 
- Possibilitat d’exercir en règim de delegació la intervenció d’organismes 

autònoms o altres ens instrumentals dels que formi part el Consell 
Comarcal. 

- Elaborar i gestionar  el pressupost i el compte anual, incloent tots els 
documents i annexos legalment establerts en col·laboració amb la 
intervenció 

- Supervisar i controlar els pressuposts, l’execució els comptes anuals de les 
entitats vinculades al Consell Comarcal 

- Donar suport a les tasques de supervisió de les auditories 
Realitzar informes i assessorament tècnic.  

- Control, justificació i seguiment de subvencions. 
- Suport a la gestió econòmica de la Intervenció General. 
- Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant 

adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d'acord amb els 
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procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de 
riscos laborals. 

- Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures 
d’índole tècnica i organitzativa establertes per l’Entitat i acomplir la 
normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, així 
com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació a les mateixes, 
que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació laboral amb 
l’Entitat. 

- Qualsevol altres tasques d’anàlogues característiques, que els seus caps li 
puguin encomanar 

PROVISIÓ:   Concurs - Oposició 
COMPLEMENT DESTINACIÓ: 28 
SITUACIÓ DE LA PLAÇA:  Ocupada 
 
c)  
CODI:    F.A1.2. 
LLOC DE TREBALL:  TÈCNIC/A  D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL 
REQUISITS:   Llicenciat/da en Dret 
FUNCIONS: 

- Les pròpies de l’exercici professional pel qual l’habilita la seva titulació. 
- Coordinació tècnica de l’àrea  de secretària i serveis jurídics  del Consell 

Comarcal  
- Possibilitat d’exercir en règim de delegació la secretaria d’organismes 

autònoms o altres ens instrumentals dels que formi part el Consell 
Comarcal. 

- Coordinar i fer el seguiment dels assumptes que hagin de ser inclosos en 
l’ordre del dia de les sessions que celebra el Ple, la Junta de Govern  i 
qualsevol altre òrgan de l’entitat en que s’adoptin acords que vinculin a la 
mateixa. 

- Assessorar jurídicament i donar suport jurídico-administratiu als diferents 
serveis de l’entitat 

- Realitzar Informes i assessorament tècnic, especialment el relatiu a la gestió 
de serveis públics, contractació administrativa, contractes i 
subministraments, assegurances i altres en què sigui necessari un 
coneixement específic en aquest àmbit jurídic. 

- Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant 
adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d'acord amb els 
procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de 
riscos laborals. 

- Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures 
d’índole tècnica i organitzativa establertes per l’Entitat i acomplir la 
normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, així 
com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació a les mateixes, 
que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació laboral amb 
l’Entitat. 

- Qualsevol altres tasques d’anàlogues característiques que els seus caps li 
puguin encomanar 

PROVISIÓ:   Concurs - promoció interna 
COMPLEMENT DESTINACIÓ: 28 
SITUACIÓ DE LA PLAÇA:  Ocupada 
 

Els presents aproven per majoria el present acord amb el vot a favor dels membres 
presents dels grups comarcals del PSC, ICV, CIU i ERC, i l’abstenció dels representants presents del 
grup comarcal del Partit Popular i del representant del grup comarcal de PxC. 
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10.- Aprovar l’Acord regulador de les condicions de treball del personal laboral i funcionari del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat i dels seus organismes autònoms. 
 

Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu: 
 
“Atès que en data 6 de juliol de 2011 el Comitè d’Empresa d’aquest Consell Comarcal 

va informar a l’entitat de la denúncia del conveni col·lectiu del personal laboral del Consell Comarcal 
del Baix Llobregat i el seu organisme autònom Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix 
Llobregat vigent pel període 2008-2011, així com de la sol·licitud d’iniciar la constitució de la Mesa 
general de negociació del empleats públics funcionaris i laborals d’aquest Consell Comarcal i del seu 
organisme autònom, i de l’inici del procés de negociació. 
 

Atès que en data 27 d’octubre de 2011 la representació del personal laboral d’aquesta 
entitat va presentar denúncia del referit conveni col·lectiu, el qual establia al seu art. 2 que el seu 
contingut normatiu es mantindrà en vigor en tant no s’arribi a un acord sobre un nou conveni. 
 

Atès la sol·licitud feta per la representació del personal de l’inici de les negociacions 
de les condicions de treball com a Mesa general de negociació de les condicions de treball comunes 
per al personal funcionari i laboral del Consell Comarcal del Baix Llobregat i del seus organismes 
autònoms, i que la representació del personal del Patronat Comarcal del Baix Llobregat va manifestar 
la seva voluntat d’adscriure’s a l’Acord resultant; segons consta a l’expedient. 
 

Vist que als articles 34.6 i 35 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic s’estableix que les administracions públiques que tinguin personal laboral, a més a 
més de la Mesa del personal funcionari han de constituir la Mesa pel personal laboral, i que en aquest 
sentit la Mesa general de negociació de les condicions comunes al personal laboral i funcionari cobreix 
aquest requisit pel que fa als laborals. 
 

Atès que les parts legitimades per a la negociació col·lectiva en la mesa general de 
negociació i en la mesa de negociació del personal funcionari es regulen a l’art. 35 de la Llei 7/2007, 
de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i correspon a les organitzacions sindical i no així a 
la representació col·lectiva; i que pel personal laboral s’haurà de garantir el contingut mínim dels 
convenis col·lectius regulat a l’article 85.3 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors. 
 

Vist que en data 14 de juny de 2012 es va constituir la Mesa general de negociació de 
l’Acord regulador de condicions de treball comunes de personal laboral i funcionari d’aquest Consell 
Comarcal i del Patronat Comarcal de Serveis a les Persones del Baix Llobregat, i que en igual data es 
va constituir la Mesa de negociació del personal funcionari del Consell Comarcal del Baix Llobregat, 
segons consta als corresponents expedients. 
 

Atès que en data 2 de febrer de 2015 s’ha signat l’Acta de l’Acord regulador de 
condicions de treball comunes del personal laboral i funcionari d’aquest Consell Comarcal i del seus 
organismes autònoms, que s’incorpora a l’expedient. 
  

Atès que el contingut de l’Acord de referència acompleix la normativa vigent 
d’aplicació, i que és matèria del Ple de l’entitat l’aprovació de les condicions de treball del seu personal 
funcionari i laboral. 
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Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Central d’aquesta entitat en data 4 
febrer de 2015, que s’adjunta. 
 
  Per tot això aquesta Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
  PRIMER.- Aprovar l’Acord regulador de condicions de treball pel personal laboral i 
funcionari del Consell Comarcal del Baix Llobregat i dels seus organisme autònoms, de conformitat 
amb el text de l’acord i que s’adjunta i s’aprova simultàniament. 
 
  SEGON.- Registrar i publicar el present acord, de conformitat amb el que disposa 
l’article 38 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, l’article 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. 
 

TERCER.- Notificar el present acord al Comitè d’Empresa d’aquesta entitat, perquè en 
tingui coneixement i als efectes oportuns.” 

ANNEX 

ANNEX CONDICIONS ESPECÍFIQUES DEL PERSONAL LABORAL. 
 
DISPOSICIONS PRELIMINARS 
 
1. Determinació de les parts que concerten aquest annex de condicions específiques del personal  
laboral. 
 
Aquest annex de condicions específiques del personal laboral ha estat negociat pel Consell Comarcal del Baix 
Llobregat i el Comité d’Empresa d’aquesta entitat i del seu organisme autònom, integrat per les organitzacions 
sindicals CCOO i UGT. Al personal laboral li seran d’aplicació les previsions generals contingudes en l’Acord de 
condicions comunes del personal del Consell Comarcal i del seu organisme autònom, amb les especificitats a 
continuació esmentades. 
 
2. Àmbit personal i funcional. 
L’àmbit personal i funcional d’aquest Annex és el del personal laboral del Consell Comarcal del Baix Llobregat i 
del seu organisme autònom. 
 
3. Àmbit temporal. 
L’àmbit temporal és l’establert a l’art. 3 de l’Acord de condicions de treball comunes dels empleats/des 
públics/ques del Consell Comarcal del Baix Llobregat i del seu organisme autònom així com les clàusules de 
garantia i indivisibilitat, que consten a l’art. 4 i 6 respectivament, de l’esmentat Acord. 
 
4. Comissió Paritària de Seguiment i de Resolució de Conflictes. 
En el termini dels 15 dies següents a la signatura d’aquest Annex es constituirà una Comissió Paritària per al 
Seguiment i Interpretació d’Acord, que estarà formada per 3 representants designats per l’Administració i 3 
representants designats per les organitzacions sindicals signants. En la seva composició es respectarà la 
proporcionalitat dels sindicats signants segons els resultats electorals. 
La Comissió tindrà les funcions següents: 
a) Interpretar els continguts de l’Annex. 
b) Vigilar el compliment d’allò que s’ha pactat. 
c) Desenvolupar les matèries que s’estableixin en aquest Acord i s’assenyalin expressament en aquest. 
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d) Conèixer i resoldre els conflictes derivats de l’aplicació i interpretació de l’Acord. 
e) En cas de modificació total o parcial del seu articulat negociar el contingut de la modificació. 
f) Tenir coneixement de les modificacions de la plantilla que afectin de forma substancial el dimensionament de 
qualsevol àrea, un cop feta la comunicació als/a les representants dels treballadors/ores. 
 
La Comissió ha de fer reunions ordinàries, com a mínim, amb caràcter trimestral i amb caràcter extraordinari, en 
cas de raons d’urgència reconeguda, a petició de la majoria de qualsevol de les representacions. 
 
En cas de desacord que no s’hagi pogut resoldre en la Comissió Paritària de Seguiment, les parts, de comú 
acord, podran replantejar la qüestió per mediació davant del Consorci d’Estudis, Mediació i Conciliació en 
l’Administració Local (CEMICAL) o del Tribunal Laboral de Catalunya. 
 
DISPOSICIONS GENERALS 
Art. 1. Classificació professional. 
 
La classificació professional té per objecte assignar a cada treballador unes funcions i unes competències, dins 
d’un sistema ordenat en grups professionals, el qual especifica el contingut de les prestacions de treball d’acord 
amb les aptituds professionals, les titulacions i el contingut general de la prestació laboral. El grup professional 
podrà incloure diferents funcions, tasques, especialitats professionals o responsabilitats assignades al 
treballador/a. 
En matèria de classificació professional s’aplicarà allò que disposen els articles 74 i 77 de l’EBEP 
i l’article 22 de l’Estatut dels treballadors. 
 
Grups professionals. 
S’estableixen els grups professionals següents, segons el nivell de titulació (a adequar en el moment de 
l’entrada en vigor de l’Espai Europeu d’Educació Superior en el marc de la Declaració de Bologna, d’acord amb 
el que estableix l’art. 76 de l’EBEP respecte de l’accés a places de personal funcionari de carrera), de 
coneixements o d’experiència exigits per accedir-hi: 
 
Grup A1: Tècnics superiors. Títol universitari de Grau o equivalent. 
Grup A2: Tècnics mitjans. Títol universitari de grau o equivalent. 
Grup C1: Tècnics especialistes, tècnics auxiliars i comandaments intermedis. Títol de batxillerat o tècnic. 
Grup C2: Auxiliars i personal especialitzat d’oficis. Títol de graduat en educació secundària obligatòria. 
 
Agrupacions Professionals: Personal de serveis auxiliars. Certificat d’escolaritat, equivalència del certificat 
d’estudis primaris expedit amb anterioritat a la finalització del curs 75/76 o capacitació provada en relació amb el 
lloc de treball exclusivament quan s’accedeixi per canvi de destinació (promoció horitzontal i trasllat). 
 
Fins que no es generalitzi la implantació dels nous títols universitaris a què fa referència l’article 76 de l’EBEP i 
que es troben recollits en l’apartat anterior, per a l’accés a les places de personal laboral del Consell Comarcal i 
dels seus organismes autònoms seguiran essent vàlids els títols universitaris oficials vigents a l’entrada en vigor 
de l’EBEP. 
 
Transitòriament, els grups de classificació existents a l’entrada en vigor de l’EBEP respecte del personal laboral 
que ocupa places reservades a aquells grups s’intregraran en els grups de classificació professional de 
funcionaris previstos en l’article 76, d’acord amb les següents equivalències: 
 
- Grup A: Subgrup A1 
- Grup B: Subgrup A2 
- Grup C: Subgrup C1 
- Grup D: Subgrup C2 
- Grup E: Agrupacions professionals a què fa referència la disposició addicional setena de l’EBEP. 
 
Art. 2. Estructura salarial i taula salarial retribucions bàsiques. 
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Les retribucions bàsiques del personal laboral seran: 
- Salari base 
- Complement 
- Complement personal d’antiguitat (si escau) 
 
Complement personal d’antiguitat. 
 
El personal laboral fix del Consell Comarcal i del seu organisme autònom tindrà dret a percebre un complement 
en concepte d’antiguitat pel temps treballat a qualsevol administració pública. 
Aquest complement s’abonarà per cada tres anys de prestació de serveis complets. 
 
El personal interí, que ocupa vacant de plantilla, tindrà dret a percebre un complement en concepte d’antiguitat 
pel temps treballat al Consell Comarcal del Baix Llobregat des de la data d’interinitat d’aquesta plaça. 
 
El complement d’antiguitat s’abonarà el primer dia del mes al de la data en que es compleixi el venciment del 
trienni corresponent. En el cas que el venciment coincideixi amb l’últim dia del mes s’abonarà a partir del mes 
següent. 
 
Taules retribucions bàsiques personal Consell Comarcal i Patronat Comarcal. 
 
TAULA RETRIBUCIONS BÀSIQUES 2015 
 

CATEGORIA Grup Salari Base Compl. Plus Lloc 
 

TOTAL 
MENSUAL 

TÈCNIC/A SUPERIOR A1 1113,47 933,25  2046,72 

TÈCNIC/A MITJÀ/ANA A2 910,17 962,12  1872,29 
TÈCNIC/A AUXILIAR C1 867,97 812,79  1680,76 
PROSPECTOR/A C1 947,62 568,33 164,81 1680,76 
PROSPECTOR/A 
CAMPANYA 

C1 947,62 568,33  1515,95 

ADMINISTRATIU/VA C1 867,97 812,79  1680,76 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIU/VA 

C2 845,81 559,56  1405,37 
 

SUBALTERNS/PEONS A. PROF 822,69 329,07  1151,76 
 
Art. 3. Excedències i suspensió de contracte. 
Sens perjudici del que es disposa en els articles 45 a 48 de l’Estatut dels treballadors i de les disposicions 
regulades en aquest Acord de caràcter comú als empleats del Consell Comarcal i dels seus organismes 
autònoms, amb les especificitats que s’hi detallen, el personal té dret a la suspensió el contracte en el supòsit 
següent: 
 
Excedència voluntària per interès particular 
El personal laboral fix i amb més d'1 any de servei efectiu al Consell Comarcal té dret a que se li reconegui la 
possibilitat de situar-se en excedència voluntària per un termini no menor de 4 mesos i no més gran de 5 anys. 
Durant els dos primers anys d'excedència, es tindrà dret a la reserva del lloc de treball. Aquest dret només es 
podrà exercir una altre vegada pel mateix treballador si ha transcorregut quatre anys des del final de l’anterior 
excedència. 
 
Art. 4. Període de prova. 
El personal de nou ingrés restarà sotmès a un període de prova de la durada següent: 
- Personal de categories corresponents als grups i subgrups A1 i A2: 4 mesos - Personal de categories 
corresponents als grups C1, C2: 2 mesos 
- Personal de categories corresponents a les Agrupacions professionals: 1 mes 
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Art. 5. Preavís del cessament. 
El/la treballadora que vulgui cessar voluntàriament al Consell Comarcal o al seu organisme autònom haurà de 
comunicar-ho per escrit i presentar-ho per registre amb l’antelació mínima següent: 
- Personal de les categories corresponents als grups i subgrups A1 i A2: 1 mes 
- Personal de les categories corresponents al grups C1, C2 i E: 15 dies 
L’incompliment d’aquet preavís determina la pèrdua o el descompte en la liquidació final de la remuneració 
corresponent als dies que hagi deixat de preavisar. 
 
El Sr. President dóna la paraula al Sr. Luis Ortega, portaveu del grup comarcal del Partit Popular, que 
diu: 
 
Simplement que com no formem part de la Junta de Govern no podem participar en aquestes 
decisions, i per tant ens abstenim. 
 

Els presents aproven per majoria el present acord amb el vot a favor dels membres 
presents dels grups comarcals del PSC, ICV, CIU, ERC i PxC, i l’abstenció dels representants presents 
del grup comarcal del Partit Popular.  

 
11.- Aprovar el Pla d’Igualtat Intern. 
 

Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu: 
 
“Vist que el Ple en sessió celebrada el dia 18 de desembre de 2006 va aprovar la 

creació del Consell de les Dones del Baix Llobregat i el seu reglament de funcionament. 
 

Vist que el Consell de les Dones del Baix Llobregat actua com un òrgan adscrit al 
Consell Comarcal del Baix Llobregat i com a òrgan de participació de les dones amb la finalitat 
d’impulsar polítiques d’igualtat i de gènere a la comarca, amb la col·laboració dels 30 ajuntaments, els 
sindicats i patronals més representatius de la comarca, la Federació de Dones per la Igualtat del Baix 
Llobregat, la Diputació de Barcelona i l’Institut Català de les Dones. 
 

Atès que l’any 2014 es va realitzar el IV Congrés de les Dones del Baix Llobregat, com 
espai de debat i reflexió sobre els diferents àmbits socials, econòmics i laborals, les reflexions i 
conclusions del qual configuraran el III Pla Transversal de Politiques de Dones del Baix Llobregat per 
al període 2015-2019, que actuarà com a un full de ruta per tal de desenvolupar les polítiques de 
dones que es realitzin a la comarca. 
 

Atès que l’any 2013 es va sol·licitar a la Diputació de Barcelona suport tècnic per a 
l’elaboració del Pla d’Igualtat Intern d’aquesta entitat, en compliment del que disposa la Llei Orgànica 
3/2007 de 22 març, per a la igualtat efectiva de dones i homes; i que a començaments de l’any 2014 la 
Diputació de Barcelona va comunicar l’aprovació del suport tècnic per a la realització de la fase de 
diagnosi i l’elaboració del Pla d’Igualtat, que va ser desenvolupat per la Fundació Surt. 

 
Vist que es va constituir un Comitè d’Igualtat format per l’Àrea d’Igualtat i Politiques 

Socials, qui lidera el projecte, el Departament de Recursos Humans i membres del Comitè d’Empresa 
d’aquest Consell Comarcal i del Patronat Comarcal de Serveis a les Persones del Baix Llobregat; i que 
el Comitè d’Igualtat va aprovar la diagnosi, el pla d’igualtat i el calendari de desenvolupament de les 
activitats després de sis mesos de treball i consens. 

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

Socials d’aquesta entitat en data 9 de febrer de 2015, que s’adjunta a l’expedient. 
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Vist el text del Pla d’Igualtat Intern d’aquest Consell Comarcal, que es centra 

principalment en els següents àmbits: Cultura i política d’igualtat de gènere, comunicació i imatge, 
representativitat horitzontal i vertical, formació i desenvolupament professional,, avaluació del 
rendiment i promoció, política salarial i usos del temps, condicions físiques de l’entorn del treball i salut 
laboral, assetjament i percepció de la discriminació. 
 
  Per tot això aquesta Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
  PRIMER.- Aprovar el Pla d’Igualtat Intern del Consell Comarcal del Baix Llobregat, en 
compliment del que disposa la Llei Orgànica 3/2007 de 22 març, per a la igualtat efectiva de dones i 
homes; de conformitat amb el document i que s’adjunta i s’aprova simultàniament. 
 

SEGON.- Notificar el present acord al Comitè d’Empresa d’aquesta entitat, perquè en 
tingui coneixement i als efectes.” 

Intervé la Sra. Mònica Badia, consellera del grup comarcal de Convergència i Unió, que diu: 

Per part del grup de Convergència i Unió comentar que estem contents de poder aprovar avui el Pla 
Intern d’Igualtat del Consell Comarcal del Baix Llobregat, primer perquè des del dos mil set la Llei 
d’igualtat obliga a totes les administracions públiques a elaborar i implementar aquests plans interns 
per concretar justament el compromís i la voluntat política de l’administració amb la igualtat 
d’oportunitats entre dones i homes, per tant complim la obligatorietat de que la norma ens diu, però 
segon també, i molt jmportant, perquè gràcies al Pla es poden evidenciar aquelles desigualtats que 
existeixen i que han de canviar justament. No pot ser doncs que a nivell del Consell Comarcal hi hagi 
una clara infra-representació de les dones en càrrecs de responsabilitat, més que res això s’assenyala 
en el diagnòstic en que es veu que les dones ocupen un 36% de càrrecs de comandament  quan 
representen el 63% del personal fix de plantilla; per tant això ho hem de millorar i ho hem de subsanar i 
penso que com a dones això és una de les coses que hem de defensar. O per exemple que hi hagi 
una bretxa  salarial en la majoria de categories, en tècnics superiors les dones cobren un 12,2% menys 
que els homes i en els tècnics mitjos això arriba al 24,2%. Aquests i altres exemples el que demostren 
és que hem d’actuar i ràpid a través del pla d’acció que proposa aquest propi document per 
aconseguir, tant aviat com sigui possible, una administració més igualitària, més equitativa i justa entre 
dones i homes. 
 

Els presents aproven per unanimitat el present acord. 
 
12.- Aprovar el text modificat dels Estatuts del Consorci Sanitari Integral. 
 

Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu: 
 
“Vist que el Consorci Sanitari Integral té com a objectiu l’execució d’activitats 

hospitalàries, assistencials, preventives, rehabilitadores, docents i d’investigació; i que els objectius i 
les finalitats a assolir per part d’aquest Consorci Sanitari Integral són coincidents, entre d’altres, amb 
els d’aquest Consell Comarcal del Baix Llobregat. 

 
Vist que per acord de Ple de data 20 d’octubre de 2003 es va aprovar inicialment 

l’adhesió del Consell Comarcal del Baix Llobregat al Consorci Sanitari Integral, així com es van aprovar 
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inicialment els estatuts reguladors del referit Consorci, aprovacions que es van consolidar en definitives 
després del tràmit corresponent d’informació pública. 

 
Atès que en data 13 de gener de 2015, amb número d’entrada 127 del Registre 

General d’aquesta entitat, va arribar a aquesta entitat un escrit del Consorci Sanitari Integral 
comunicant que el Consell Rector del referit consorci en sessió celebrada el dia 17 de desembre de 
2014 va aprovar una nova redacció dels seus Estatuts per tal d’adaptar-los a les previsions de la 
disposició addicional vintena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat 
de l’Administració Local, i de la disposició final desena de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de 
racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa; així com sol·licitant 
l’aprovació per part d’aquest Consell Comarcal de la nova redacció del Estatuts modificats. 

 
Atès que el procediment per a l’aprovació de la nova redacció dels Estatuts acordada 

pel Consell Rector del Consorci Sanitari Integral, que finalitzarà amb la seva aprovació per part del 
Govern de la Generalitat de Catalunya, requereix la ratificació prèvia de totes les entitats consorciades. 
 

Vist el text modificat dels Estatuts del Consorci Sanitari  Integral, que s’annexa al 
present acord. 
 

Vistos els articles 87 de la Llei 7/1985, 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim 
Local, 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 els articles 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, que regulen els 
Consorcis. 
 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la nova redacció dels Estatuts modificats del Consorci Sanitari 
Integral, aprovada pel Consell Rector del referit consorci en sessió celebrada el dia 17 de desembre de 
2014; de conformitat amb el text que s’adjunta i s’aprova simultàniament. 

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

que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 
TERCER.- Encarregar al Consorci Sanitari Integral el tràmit d’informació pública en 

nom d’aquesta entitat, entenent-se que ratificada la nova redacció dels Estatuts per la totalitat de les 
entitats consorciades i transcorregut el tràmit d’informació pública sense que es presenti cap al·legació, 
reclamació o suggeriment, la nova redacció dels Estatuts quedarà definitivament aprovada.  
 

QUART.- Comunicar el present acord al Consorci Sanitari  Integral, perquè en tingui 
coneixement i als efectes.” 

ANNEX 

TEXT MODIFICAT DELS ESTATUTS DEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL, APROVAT PEL CONSELL 
RECTOR EN LA SESSIÓ DE 17 DE DESEMBRE DE 2014 
 
Estatuts del Consorci Sanitari Integral 
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Capítol 1 
Disposicions generals 
Article 1 
Entitats que integren el Consorci 
 
1.1 Amb la denominació de Consorci Sanitari Integral es constitueix un Consorci en el qual participen el Servei 
Català de la Salut, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, 
l'Ajuntament de Sant Joan Despí, l'Institut Català de la Salut i la Creu Roja Espanyola. 
1.2 El nombre de membres del Consorci podrà ser ampliat amb l'admissió d'entitats públiques o privades sense 
ànim de lucre que vulguin col·laborar amb les finalitats del Consorci, efectuar les aportacions o prestar els 
serveis que en constitueixen l'objectiu. L'acord d'admissió de nous socis requerirà la majoria que preveu l'article 
15.2 i 3 d'aquests Estatuts i comportarà l'establiment del seu percentatge de participació. 
 
 
Article 2 
Objectiu i finalitats 
2.1 L'objectiu del Consorci és l'execució d'activitats hospitalàries, assistencials,preventives, rehabilitadores, 
docents i d'investigació. 
Així mateix, en el si del Consorci Sanitari Integral, les entitats consorciades treballaran conjuntament en la 
planificació, l'ordenació, l'avaluació i la coordinació dels centres, serveis i establiments de salut pública i 'atenció 
sanitària, sociosanitària i social, de responsabilitat pública, que desenvolupen, totalment o parcialment, la seva 
activitat dins dels seus respectius àmbits competencials, afavorint la continuïtat assistencial. 
2.2 Seran finalitats específiques del Consorci: 
2.2.1 La col·laboració amb el Servei Català de la Salut en la planificació, l'ordenació, l'avaluació i la coordinació 
dels centres, serveis i establiments de protecció de la salut i d'atenció sanitària, sociosanitària i de rehabilitació, 
de responsabilitat pública que desenvolupen, totalment o parcialment, la seva activitat dins dels seus respectius 
àmbits competencials. 
2.2.2 L'assistència hospitalària integrada, vinculada a la xarxa d'assistència primària i coordinada amb altres 
nivells sociosanitaris. 
2.2.3 La prestació de serveis d'atenció primària de salut i salut pública. 
2.2.4 La prestació de serveis d'atenció sociosanitària i social. 
2.2.5 La participació en la promoció de campanyes o tasques de medicina preventiva. 
2.2.6 Proporcionar serveis de rehabilitació. 
2.2.7 La docència, relacionada amb la sanitat i, en general, en matèria de salut física i mental. 
2.2.8 Les activitats d'investigació, estudi i divulgació, relacionades amb la sanitat i les ciències de la salut. 
2.2.9 Totes les que estiguin directament o indirectament relacionades amb les finalitats esmentades 
anteriorment i que acordi el Consell Rector. 
2.3 Les esmentades finalitats les podrà portar a terme el mateix Consorci directament o cedint la gestió a d'altres 
entitats externes. 
 
Article 3 
Personalitat i capacitat jurídica 
3.1 El Consorci regulat en aquests Estatuts constitueix una entitat jurídica pública, de caràcter associatiu, dotada 
de personalitat jurídica plena i independent de la dels seus membres, amb tota la capacitat jurídica de dret 
públic i privat que la realització dels seus objectius, que resta adscrit al Servei Català de la Salut. 
3.2 El Consorci, a més de les facultats que, com a entitat de dret públic li corresponen, podrà adquirir, posseir, 
reivindicar, permutar, gravar i alienar tota mena de béns, excepte els de domini públic adscrits a les entitats 
públiques consorciades i afectes als serveis que presta el Consorci; celebrar contractes; assumir obligacions; 
interposar recursos; i, exercitar les accions previstes a les lleis; sense més limitacions que les derivades de la 
seva condició d’entitat adscrita al Servei Català de la Salut. 
3.3 El Consorci, com a entitat pública adscrita al Servei Català de la Salut, gaudeix de les bonificacions i  
xempcions fiscals i tributàries que li reconegui la normativa vigent en cada moment, en raó d’aquesta naturalesa. 
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Article 4 
Règim jurídic 
4.1 El Consorci regulat en aquests Estatuts té la consideració de consorci sanitari i per tant, es regirà pel que 
estableix la disposició addicional única de la Llei 15/1997, de 25 d’abril, sobre habilitació de noves fórmules de 
gestió, aquest Estatuts i la resta de disposicions legals de caràcter general que li siguin aplicables. 
4.2 L’actuació del Consorci s’ha d’ajustar als principis d'eficàcia, eficiència, qualitat i satisfacció per als iutadans. 
4.3 L’activitat i la prestació de serveis s’ha de realitzar d’acord amb el que determinin les disposicions legals o 
glamentàries corresponents. 
 
Article 5 
Domicili 
El Consorci tindrà el seu domicili a la seu de l'Hospital General de l'Hospitalet, av. de Josep Molins, 29-41, 
l'Hospitalet de Llobregat. Això no obstant, per acord del Consell Rector, aquest domicili podrà ser canviat. 
 
Article 6 
Dels drets dels usuaris 
S’han de respectar en tot moment els drets dels usuaris dels serveis que presti el Consorci. S’ha de garantir el 
principi d’igualtat en l’accessibilitat, tractament i qualsevol altre tipus d’atenció a tot usuari dels serveis que presti 
el consorci,sense cap discriminació d’edat, sexe, ètnia, ideologia, religió, condició socioeconómica o qualsevol 
altre. 
 
Capítol 2 Govern del Consorci 
Article 7 
Òrgans de govern 
El govern del Consorci correspon als òrgans següents: 
a) El Consell Rector. 
b) El/La president/a. 
c) El/La vicepresident/a. 
Secció 1 
Del Consell Rector 
 
Article 8 
Composició 
8.1 El Consell Rector, òrgan superior del Consorci, està format pels membres següents, nomenats i substituïts 
lliurement per les entitats consorciades: 
7 representants del Servei Català de la Salut, designats pel/per la titular del Departament de Salut a proposta 
del director/a del Servei Català de la Salut.. 
2 representants de l'Institut Català de la Salut, designats pel/per la seu/seva director/a gerent. 
1 representant de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, designat pel seu òrgan de govern. 
1 representant de l'Ajuntament de Sant Joan Despí, designat pel seu òrgan de govern. 
1 representant del Consell Comarcal del Baix Llobregat, designat pel seu òrgan de govern. 
1 representant de la Creu Roja, designat pel/per la seu/seva president/a a Catalunya. 
8.2 En el cas que s'ampliï el Consorci per l'admissió de noves entitats, en 
l'acord corresponent del Consell figurarà la nova composició del Consell Rector, el nombre de membres que 
s'assigna a cadascuna de les noves entitats i la possible variació dels atribuïts a les entitats ja integrades. En tot 
cas, el Servei Català de la Salut ha de tenir la majoria absoluta dels membres del Consell Rector. 
 
Article 9 
Càrrecs unipersonals 
9.1 El/La president/a del Consell Rector serà designat pel/per la titular del Departament de Salut a proposta del 
director/a del Servei Català de la Salut. d'entre els membres del Consell. 
9.2 El/La vicepresident/a del Consell Rector serà designat pel/per la titular del Departament de Salut a proposta 
del/la director/a del Servei Català de la Salut d'entre els membres del Consell. 
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Article 10 
Secretari/a 
10.1 El Consell Rector designarà un/una secretari/ària, que podrà ser membre o no del Consell. 
10.2 Correspon al/a la secretari/a, amb el vist-i-plau del/de la president/a estendre i signar les actes de les 
sessions del Consell i emetre les certificacions dels Acords del Consell; així mateix, correspon al secretari o la 
secretària aquelles altres funcions que la normativa vigent estableix que són pròpies del càrrec. 
10.3 El/La secretari/ària assistirà a les sessions del Consell Rector, amb veu però sense vot, llevat que sigui  
embre del Consell, supòsit en què aquest hi assistirà amb veu i vot. 
 
Article 11 
El nomenament de tots els membres del Consell Rector i del/de la secretari/ària tindrà una durada màxima de 
quatre anys i poden ser nomenats per a nous mandats successivament. 
 
Article 12 
Funcions 
12.1 Corresponen al Consell Rector les funcions següents: 
a) L'orientació general de les activitats del Consorci dins els objectius estatutaris i la consegüent aprovació d'un 
pla general i de plans plurianuals d'actuació, que han de ser reflectits al pressupost anual, que inclourà el pla 
d'inversions i els projectes d'obres, d'instal·lacions i de serveis, que també aprovarà. 
b) Aprovació dels comptes anuals, que comprenen el balanç de situació a 31 de desembre, el compte de 
pèrdues i guanys i la memòria corresponent a l'exercici anterior. 
c) Aprovació del pressupost anual i de la liquidació anual del pressupost. 
d) Aprovació dels reglaments de règim interior, d'organització i de funcionament de les diverses activitats. 
e) Aprovació de les condicions generals d'accés als llocs de treball i als càrrecs directius, règim de prestació de 
funcions, plantilles i remuneracions, i els convenis col·lectius de treball. 
f) El nomenament i la separació del/de la director/a general i del/de la secretari/ària del Consorci. 
g) El nomenament i la separació dels càrrecs del Consorci, a proposta del/de la director/a general. 
h) Els acords d'adquisició, d'alienació i de gravamen dels béns immobles, amb l’autorització necessària, quan 
escaigui, del Govern de la Generalitat o, en el seu cas, del Departament competent per raó de la matèria. 
i) Els acords d’adquisició, alienació i gravamen dels béns mobles consistents en aparells i instal·lacions que 
integren el seu patrimoni. 
j) Aprovar els projectes d'obres, instal·lacions i de serveis d'un termini d'execució superior al pressupost anual i 
el seu pla de finançament. 
k) Aprovar els convenis per a la prestació de serveis i els concerts amb el Servei Català de la Salut o altres 
entitats públiques o privades, i també els acords de participació que s'hi puguin establir. 
l) Exercir la condició d’òrgan de contractació del Consorci, sense perjudici de poder delegar aquesta funció en 
el/la director/a general, amb les limitacions que s’estableixin en l’acord de delegació i sense perjudici del que 
estableix la lletra j). 
m) Acordar les operacions de crèdit, amb l’autorització necessària, quan escaigui, del Govern de la Generalitat 
o, en el seu cas, del Departament competent per raó de la matèria. 
n) Aprovar les Bases d’execució del pressupost i, en el seu cas, les seves actualitzacions, que han d’incloure 
l’obligatorietat que el Consell Rector sigui l’òrgan que aprovi les modificacions i variacions pressupostàries que 
es puguin produir durant l’exercici. 
o) Exercir tota mena d'accions, d'excepcions, de recursos i de reclamacions judicials i administratives, en 
defensa dels drets i dels interessos del Consorci, sens perjudici de les facultats reconegudes a l'article 16.1.f). 
p) Fixar els criteris d'ordenació de pagaments. 
q) Ampliar les activitats del Consorci d'acord amb el que estableixen aquests Estatuts. 
r) Constituir comissions o comitès amb les funcions que els siguin encomanades específicament, en l'àmbit de 
les seves competències. 
s) Adoptar les disposicions i mesures adequades per a la millor organització i el millor funcionament del 
Consorci. 
t) Dotar d'organismes instrumentals el Consorci, si escau, per al millor compliment dels seus objectius. 
u) Totes aquelles altres no atribuïdes expressament als restants òrgans del Consorci. 
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12.2 El Consell podrà delegar les funcions relacionades en l'article 12.1, epígrafs d), i), l), o), r), s) i u), que li són 
pròpies, en l’/els altre/s òrgan/s de govern del Consorci, en els seus òrgans directius o en les comissions o 
comitès que constitueixi a aquest efecte. La resta de funcions són indelegables. 
 
Article 13 
Periodicitat de les sessions 
13.1 El Consell Rector es reunirà en sessió ordinària com a mínim cada dos mesos. 
13.2 El Consell Rector es reunirà en sessió extraordinària sempre que el convoqui el/la president/a per iniciativa 
pròpia, o a petició d'una tercera part dels seus membres. 
 
Article 14 
Convocatòria i ordre del dia 
14.1 Les convocatòries de les reunions es faran preferentment per mitjans electrònics amb l'ordre del dia 
corresponent, i seran notificades a cadascun dels membres amb una antelació mínima de cinc dies. 
En casos d'urgència la convocatòria es farà, almenys, amb vint-i-quatre hores d'anticipació. En aquest cas, i una 
vegada considerat l'ordre del dia, el Consell Rector haurà d'apreciar la situació d'urgència per majoria absoluta 
dels membres presents. 
Si aquesta no s'estima, es procedirà a convocar la reunió del Consell d'acord amb el que estableix el paràgraf 
anterior. 
14.2 L'ordre del dia haurà de contenir tots els temes a tractar en les reunions que es convoquin. Fora d'aquest 
no es podran prendre acords vàlids llevat que, a la reunió, hi siguin presents la majoria dels membres del 
Consell i es trobin representades totes les entitats consorciades, i ho consentin expressament. 
 
Article 15 
Adopció d'acords 
15.1 Els acords del Consell Rector s'adoptaran pel vot de la majoria dels membres que es trobin presents en el 
moment de la votació, sempre que aquests siguin almenys la meitat més un dels membres en exercici del càrrec 
i hagin estat convocats tots degudament. En cas d'empat dirimeix el resultat de les votacions el vot del 
president. Els consellers podran delegar el seu vot en un altre conseller, la delegació de vot s’haurà de fer 
constar per escrit i haurà de ser específica per a cada sessió del Consell Rector. 
15.2 S'exceptuen del règim previst en l'apartat anterior els acords relatius a l'admissió de nous membres en el 
Consorci, a la creació d'organismes instrumentals i a la modificació dels seus Estatuts, que requeriran per a la 
seva vàlida adopció el vot favorable de les dues terceres parts dels membres del Consell en l'exercici del càrrec. 
15.3 Els acords de modificació d’estatuts, de dissolució o liquidació del Consorci i qualssevol altres que 
comportin noves aportacions econòmiques requeriran, a més de la majoria qualificada a què es refereix l'apartat 
anterior, la ratificació de les entitats respectives que integren el Consorci. 
 
Secció 2 
Del/de la president/a 
Article 16 
Funcions 
16.1 Corresponen al/a la president/a del Consell Rector les funcions següents: 
a) Representar institucionalment el Consorci. 
b) Fer l'ordre del dia de les sessions del Consell. 
c) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions, dirigir les deliberacions i decidir els empats amb el seu 
vot de qualitat. 
d) Supervisar les activitats del Consorci i elevar al Consell la documentació i els informes que cregui oportuns. 
e) Dictar les disposicions particulars que siguin necessàries per al desplegament dels acords del Consell. 
f) Exercir en cas d'urgència, i donar-ne compte al Consell Rector en la primera reunió que celebri, les facultats 
per realitzar tota mena d'accions, excepcions, recursos i reclamacions judicials i administratives en defensa dels 
drets i els interessos del Consorci. 
g) Aquelles altres que li siguin expressament encomanades o li delegui el Consell Rector d'entre les de aturalesa 
delegable. 
16.2 Serà també competència del/de la president/a del Consell, a proposta del/de la director/a general: 
a) Elevar el projecte de pressupost anual i les seves modificacions als efectes d'aprovació, si escau, pel Consell 
Rector. 
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b) Formular al Consell les propostes dels reglaments de règim interior, organització i funcionament de les 
diverses activitats del Consorci. 
c) Constituir, amb caràcter temporal, comissions o comitès amb funcions específiques en l'àmbit de les seves 
competències, i adscriure-hi les persones que hagin d'integrar-los. 
 
Secció 3 
Del/de la vicepresident/a 
Article 17 
Funcions 
El/La vicepresident/a suplirà el/la president/a i n'assumirà les funcions en els casos de vacant, absència o 
malaltia. Exercirà, a més, les atribucions que el/la president/a li delegui, amb l'autorització prèvia del Consell 
Rector. 
 
Article 18 
De la Direcció General del Consorci. 
18.1 El Consell Rector pot nomenar un/una director/a general que serà l’òrgan superior de gestió del Consorci. 
18.2 El/La director/a general mantindrà amb el Consorci una relació d'ocupació de naturalesa laboral i de 
caràcter especial, que es regirà pel contracte de treball pertinent i les disposicions que siguin d'aplicació. El/La 
director/a general exercirà el seu càrrec amb dedicació exclusiva i restarà sotmès al règim d'incompatibilitats 
vigent. 
 
Article 19 
Funcions 
Corresponen a la Direcció General les funcions següents: 
a) Representar administrativament el Consorci i relacionar-se com a director/a general amb les administracions 
públiques, les institucions, les entitats i els particulars. 
b) Proposar al Consell Rector els programes, les estratègies i els plans plurianuals d'actuació del Consorci. 
c) Elaborar la proposta de pressupost anual, d'acord amb els plans d'actuació aprovats. 
d) Executar i fer complir els acords del Consell Rector i les disposicions de la Presidència. 
e) Administrar el patrimoni i els béns del Consorci, en el marc de les facultats que li hagin estat conferides pel 
Consell Rector. 
f) Executar el pla d'inversions anual i actuar com a òrgan de contractació administrativa en aquelles licitacions 
que li delegui el Consell Rector. 
g) Proposar el nomenament i cessament dels càrrecs del Consorci, llevat el que preveu l'article 9. 
h) D'acord amb els criteris del Consell Rector, contractar, sancionar, separar o rescindir les relacions de treball 
amb el personal fix, eventual, interí o de suplències, de caràcter laboral; aprovar els ascensos de categoria del 
personal fix de caràcter laboral i fixar les remuneracions, les funcions i els trasllats del personal d'acord amb els 
criteris o les instruccions que estableixi el Consell Rector. 
i) Ordenar els pagaments del Consorci, de conformitat amb les atribucions que li hagin estat assignades pel 
Consell Rector. 
j) Vetllar per la millora dels mètodes de treball i per la introducció de les innovacions tecnològiques adequades, i 
també per a la conservació i el manteniment dels serveis, les instal·lacions i els equipaments. 
k) Preparar la documentació que, per mitjà del president, s'ha de sotmetre a la consideració del Consell Rector i 
informar de tot el necessari per al correcte exercici de les seves competències, particularment pel que fa a la 
confecció i el compliment del pressupost anual i els plans plurianuals d'actuació. 
l) Informar periòdicament sobre el funcionament i l'estat de la situació del Consorci. 
m) Presentar anualment al Consell Rector el balanç de situació, el compte de pèrdues i guanys, la memòria de 
l'exercici i la liquidació del pressupost. 
n) Qualsevol altra funció que se li encomani expressament o li deleguin el Consell Rector o el/la president/a, en 
l'àmbit de les respectives competències. 
 
Capítol 3 
Règim patrimonial, financer, pressupostari i comptable 
Article 20 
Patrimoni 
20.1 Constitueixen el patrimoni del Consorci: 
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a) Els béns i els drets que li aportin les entitats consorciades, llevat dels béns de domini públic adscrits al Servei 
Català de la Salut i afectes als serveis que resta el Consorci, en relació amb els quals aquest ens en té l'ús, la 
conservació i la millora en els termes que estableix l'escriptura constitutiva. 
b) Els béns i els drets que adquireixi o rebi per qualsevol títol. 
20.2 El patrimoni del Consorci quedarà reflectit en l'inventari corresponent, que revisarà i aprovarà anualment el 
Consell Rector. 
 
Article 21 
Recursos 
21.1 Per a la realització dels seus objectius, el Consorci disposarà dels recursos següents: 
a) Les aportacions realitzades per les entitats consorciades. 
b) Les subvencions, els auxilis, els ajuts i els donatius. 
c) Els rendiments dels serveis que presti. 
d) Els crèdits que s'obtinguin. 
e) Els productes del seu patrimoni. 
f) Qualssevol altres que puguin correspondre al Consorci, d'acord amb les lleis. 
 
21.2 La realització, per part del Consorci, d'operacions d'endeutament de qualsevol modalitat requerirà 
l'autorització prèvia del Govern de la Generalitat o, en el seu cas, del Departament competent per raó de la 
matèria. 
 
Article 22 
Pressupost 
El Consell Rector establirà i aprovarà un pressupost anual d'ingressos i de despeses abans del 31 de desembre 
de cada any per aplicar-lo a l'exercici econòmic següent. 
 
Article 23 
Règim comptable i pressupostari 
23.1 El règim comptable i pressupostari, d’acord amb el que estableix la disposició addicional única de la Llei 
15/1997, de 25 d’abril, sobre habilitació de noves fórmules de gestió, és l’establert per a l’administració a la qual 
està adscrit, sense perjudici de la subjecció a les previsions de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera. 
En tot cas, sempre i quan es compleixin els requisits establerts en l’article 68 de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, 
de mesures fiscals i financeres, el Consorci gaudeix d’autonomia de gestió per a l'elaboració, aprovació i gestió 
dels pressupostos, així com per a l’aplicació del Pla general de comptabilitat establert pel Reial decret 
1514/2007, del 16 de novembre, o el que el substitueixi, sens perjudici de seguir els plans parcials que es dictin 
per raó del desplegament del dit reial decret, i per tal d’incorporar mecanismes de seguiment i control de 
l’execució de llur pressupost anual, del pla d’inversions anual i dels estats financers, mitjançant l’aprovació de 
bases d’execució del pressupost i altres instruments de gestió pressupostària. 
23.2. El sistema general de control econòmic i financer del Consorci s’instrumenta a través de l’auditoria dels 
comptes anuals, de la qual ha de ser responsable l’òrgan que tingui el control del Servei Català de la Salut. 
En cas que el Consorci compleixi els requisits per gaudir d’autonomia de gestió, establerts en l’article 68 de la 
Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, la supervisió i el control sobre l'activitat econòmica, 
financera i de gestió del Consorci s’ha de portar a terme, un cop l’activitat hagi estat desenvolupada, per una 
auditoria externa de caràcter anual i d'acord amb la normativa vigent. 
 
Article 24 
Aprovació de comptes i destinació de romanents 
24.1 Els Comptes Anuals seran formulats per la direcció general dins del primer trimestre natural posterior a la 
data de tancament de l’exercici i han d’incloure els aspectes que en cada moment exigeixi la legislació en 
matèria de societats de capital (actualment Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys, Estat de Canvis del Patrimoni 
Net, Estat de Fluxos d’Efectiu, la Memòria, i l’Informe de Gestió). 
Addicionalment s’ha d’incorporar la liquidació pressupostaria de l’exercici que també ha de ser sotmesa a 
verificació de l’òrgan responsable de l’auditoria. 
24.2 El Consell Rector ha d’aprovar els Comptes Anuals durant el primer semestre del mateix exercici en que 
s’han formulat. 



59 

24.3 El Consell Rector ha de decidir la destinació dels romanents de l'exercici, sense perjudici de les 
autoritzacions externes si aquestes fossin necessàries de conformitat amb la normativa vigent en cada moment. 
 
Capítol 4 
Règim del personal i de contractació 
Article 25 
Règim de personal 
25.1 El personal del Consorci és contractat i es regeix per les normes de dret laboral, així com per la resta de 
normativa d'ocupació pública que li sigui d'aplicació. 
Sens perjudici de l'anterior, les administracions públiques consorciades poden adscriure personal funcionari, 
laboral o estatutari, en comissió de serveis o en la situació que legalment correspongui. Aquest personal es 
regeix per les disposicions normatives que li siguin d'aplicació, respectivament i en cada moment, atenent la 
seva procedència i la naturalesa de la seva relació d'ocupació. 
25.2 La selecció del personal fix s'ha de dur a terme mitjançant una convocatòria pública, d'acord amb els 
principis d'igualtat, publicitat, mèrit i capacitat, així com a la resta de principis d'aplicació general, establerts a la 
normativa bàsica. 
 
25.3 El Consorci ha de disposar del personal necessari per al compliment de les seves funcions. El seu nombre, 
les categories i les funcions quedaran reflectides a la plantilla que aprovi anualment el Consell Rector. 
 
Article 26 
Règim de contractació 
26.1 El règim jurídic aplicable a la contractació d’obres, instal·lacions, bens i serveis del Consorci és el que 
estableixi en cada moment l’àmbit subjectiu de la normativa de contractes del sector públic així com la resta de 
normes estatals i autonòmiques que la despleguen, tenint actualment el Consorci la consideració de poder 
adjudicador administració pública. 
26.2 La condició d’òrgan de contractació en els termes que s’incorporen al presents Estatuts corresponen al 
Consell Rector, sense perjudici que es pugui delegar segons els termes previstos a aquests estatuts, en altres 
òrgans o càrrecs del Consorci, les delegacions que s’efectuïn a la direcció general, i la possibilitat de, en cada 
cas, delegar en d’altres òrgans o càrrecs del Consorci. 
26.3 El Consorci té la condició de mitjà propi instrumental i servei tècnic del Servei Català de la Salut així com 
també de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i de les entitats amb la condició de poders adjudicadors 
que hi estiguin vinculades o en depenguin, a l’efecte del que estableixen els articles 4.1.n i 24.6 del text refós de 
la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, del 14 de novembre. 
Les relacions del Consorci amb els ens, entitats o departaments de la Generalitat dels quals és mitjà 
instrumental i servei tècnic no tenen naturalesa contractual i s'articulen mitjançant encàrrecs de gestió. 
26.4 El Consorci no pot participar en les licitacions públiques convocades pels ens, entitats o departaments de la 
Generalitat respecte dels quals té la condició de mitjà propi i servei tècnic. No obstant això, quan no hi concorri 
cap licitador pot encarregar-se al Consorci l'execució de l'activitat objecte de licitació pública. 
 
Capítol 5 
Separació i dissolució 
Article 27 
Separació de les entitats consorciades 
27.1 En el cas que alguna de les institucions que formen el Consorci resolgui separar-se'n, aquest pot continuar 
vigent, si així ho acorden les institucions restants. 
No obstant, un cop es faci efectiva la separació, el consorci ha de mantenir almenys 2 membres, un dels quals 
ha de ser el Servei Català de la Salut, que tinguin la consideració d’administració o d’ens o organismes vinculats 
a una administració. 
27.2 El Consorci entrarà automàticament en dissolució en el cas que. 
:a) resti integrat per menys de dos membres 
b) almenys un dels membres no sigui el Servei Català de la Salut. 
27.3 En tots els casos, per a la conformació de la voluntat de l'òrgan per 
determinar la continuïtat o dissolució del Consorci, s'ha de procedir d'acord amb la legislació vigent i en la forma 
que estableixen aquests Estatuts respecte a quòrums i requeriments. 
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27.4 Els requisits per a la separació del Consorci són: 
a) Notificar formalment la decisió, davant el Consell Rector, amb un preavís d’un any. 
b) La institució que vulgui separar-se ha d'estar al corrent dels seus compromisos assumits anteriorment a la 
proposta. 
c) La institució que vulgui separar-se ha de garantir la liquidació de les obligacions aprovades fins al moment de 
la separació. 
27.5 En el cas que s'acordi la separació del Consorci, s'ha de procedir si s’escau, a la liquidació parcial dels 
drets, les obligacions i els béns propis del Consorci, així com a la reversió de les obres o de les instal·lacions 
existents a favor de les institucions Consorciades, d'acord amb les normes que estableix 
l'article següent. 
27.6 La impossibilitat legal sobrevinguda perquè alguna entitat pugui esser entitat Consorciada, produirà efectes 
ex lege, sense necessitat del compliment dels requisits previs exigits i, sense perjudici, de reclamar a l’entitat 
separada,el compliment, en el seu cas, de les obligacions pendents. 
 
Article 28 
Dissolució 
28.1 El Consorci es dissol en cas de concorre una de les causes de dissolució automàtica prevista en els 
Estatuts o en la normativa vigent en el seu moment o si materialment és impossible complir els seus objectius.  
Així mateix, es pot dissoldre a proposta unànime del Consell Rector, ratificada per totes les entitats integrants 
del Consorci. 
28.2 En cas de dissolució automàtica o adopció d’un acord de dissolució s'ha de procedir a la liquidació dels 
béns, drets i obligacions del Consorci i a la reversió de les obres o les instal·lacions existents, segons les 
directius següents: 
a) El Consell Rector ha de procedir a designar una Comissió liquidadora, constituïda per tres pèrits de 
reconeguda solvència professional, no vinculats al Consorci en els cinc anys anteriors a la seva designació, els 
quals han de determinar la quota de liquidació que correspongui a cada membre del Consorci. 
b) En cap cas el procés de dissolució i de liquidació del Consorci no podrà suposar la paralització, la suspensió 
o la no prestació dels serveis assistencials, sanitaris, sòciosanitaris, socials i docents, que porti a terme el 
Consorci. 
L'Administració de la Generalitat de Catalunya ha d'adoptar les mesures necessàries per tal de garantir la 
continuïtat del servei i les funcions, garantint també la continuïtat dels llocs de treball del personal del Consorci, 
sens perjudici de mantenir el caràcter autònom del Consorci fins que es dugui a terme la liquidació dissolució 
formal. 
c) La liquidació s’ha d’ajustar al que estableix la normativa sobre règim jurídic dels Consorcis, i, en tot cas, es 
tindrà en compte el percentatge d’aportacions de les entitats participants. 
d) La constitució de la Comissió liquidadora no implicarà alteració en el funcionament dels òrgans del Consorci, 
llevat de les atribucions previstes pel Consell Rector com indelegables a l'article 12.2 d'aquests Estatuts, que 
requeriran la fiscalització i l'aprovació ulterior per part del Servei Català de la Salut, així com de l'Administració 
de la Generalitat de Catalunya. 
 

Els presents aproven per majoria el present acord amb el vot a favor dels membres 
presents dels grups comarcals del PSC, ICV, CIU i ERC, i l’abstenció dels representants presents del 
grup comarcal del Partit Popular i del representant del grup comarcal de PxC. 
 
13.-  Aprovar la cessió a l’Ajuntament de Molins de Rei d’una quota de propietat corresponent a 
l’1% de l’edifici Centre Ocupacional i per al Desenvolupament Joan N. García-Nieto, en aplicació 
del conveni subscrit entre ambdues parts. 
 

Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu: 
 
“Vist que en data 9 de desembre de 1991 el Consell Comarcal del Baix Llobregat, la 

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

Atès que en data 28 de desembre de 1994 l’Ajuntament de Molins de Rei i el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat van subscriure la modificació de l’esmentat conveni, en el qual quedaven 
recollides totes les circumstàncies aplicables al funcionament compartit de l’equipament, i molt 
especialment pel que fa a les quotes de propietat, d’ús, espais destinats a cada entitat i organització 
interna, de conformitat amb el següent detall: 

 
- Consell Comarcal ………………. 51% de copropietat de l’edifici 
- Ajuntament de Molins de Rei ..... 49%de copropietat de l’edifici 

 
Atès que en data 1 de juny de 2001 ambdues parts van subscriure una addenda al  

conveni de referència, en la que es recollien diferents actualitzacions i modificacions en el règim d’ús 
dels espais de l’equipament.  

 
Vist que per acord de la Junta de Govern de 18 d’octubre de 2010 es va aprovar una 

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

Vist que per acord de la Junta de Govern de 22 d’octubre de 2012 es va aprovar la 
pròrroga de l’addenda de modificació al conveni de referència, així com es va aprovar la subscripció 
d’un annex a l’addenda de modificació a l’esmentat conveni; i que per acord de la Junta de Govern de 
4 de novembre de 2013 es va aprovar la pròrroga de l’addenda de modificació al conveni de 
referència. 

 
Atès que en data 22 de desembre de 2014 es va subscriure l’addenda de modificació 

a l’esmentat conveni, atesa les necessitats pròpies dels serveis de l’Ajuntament de Molins de Rei, que 
estava interessat en assumir la utilització de la totalitat de l’espai útil de l’equipament, ocupant-lo com a 
usuari únic, per dur-hi a terme actuacions de promoció econòmica i ocupacional, però comprometent-
se a mantenir, dins de les instal·lacions del COD, un espai per a la Fundació Ecom en les mateixes 
condicions, tant d’espai disponible, com de règim de despeses i d’activitats a realitzar, que en les que 
es troba en el moment de subscripció del document de referència. 
 

Atès que en la referida addenda el Consell Comarcal del Baix Llobregat també es 
compromet a regularitzar la copropietat del centre, tal i com s’establia a l’Acord Segon del conveni de 
data 28 de desembre de 1994, on especificava que “una vegada transcorreguts 12 anys des de la 
posta en funcionament de l’equipament, el Consell Comarcal del Baix Llobregat es compromet a cedir 
a l’Ajuntament de Molins de Rei, de forma gratuïta, un 1% de la seva propietat, amb l’objecte de que 
ambdues entitats ostentin igual part en la titularitat dominical de la finca”. 

 
Atès que aquestes instal·lacions tenen la qualificació jurídica de domini públic a 

l’Inventari de Béns i Drets d’aquesta Corporació. 
 
Atès que l’article 27 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel que s’aprova el 

Reglament de patrimoni dels ens locals estableix que les mutacions de domini públic, enteses com a 
canvi de subjecte o destinació dels béns de domini públic sense que perdin la seva naturalesa jurídica, 
requereixen l’acord de l’ens local en el qual s’acrediti l’oportunitat del canvi; i que les mutacions de 
domini públic poden produir-se, entre d’altres per raó de nous fins públics presos en consideració. 
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Vist l’informe emès per la Lletrada de Serveis Jurídics d’aquesta entitat en data 9 de 
febrer de 2015, que s’incorpora a l’expedient. 
 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la mutació de domini públic, d’acord amb les disposicions de 
l’article 27 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel que s’aprova el Reglament de Patrimoni dels ens 
locals, per canvi de titularitat jurídica, en favor de l’Ajuntament de Molins de Rei de l’1% de l’edifici del 
Centre per a l’Ocupació i el Desenvolupament Joan Garcia-Nieto (COD) ubicat al carrer Francesc 
Layret 15, al polígon industrial de El Pla de Molins de Rei, amb un valor de 4347,50 euros, amb 
l’objecte que ambdues entitats ostentin el 50% de la titularitat d’aquesta finca, en compliment dels 
convenis de col·laboració signats el dia 28 de desembre de 1994 i el dia 22 de desembre de 2014, de 
conformitat amb els següents extrems: 

 
CENTRE COD .C/ FRANSESC LAIRET 15. MOLINS DE REI 
Qualificació jurídica del bé: Domini públic 
*Finca cadastral:   NÚM8543107DF1884C0001AM 
*Finca registral:   Solar :Finca 9894, foli8, llibre155, Tom 2213 
    Edificació : pendent de registre 
* Valor total (51%):  221.722,37 € 

 
Valor de l’1% transferit a l’Ajuntament de Molins de Rei:     4.347,50 € 
Valor del 50% restant que queda en propietat d’aquest Consell: 217.374,87€ 
 

  SEGON.- Facultar indistintament al President i al Secretari Accidental d’aquest Consell 
Comarcal per a la signatura de tots els documents necessaris per formalitzar el present acord. 
   

TERCER.- Deixar constància d’aquesta transmissió de domini a l’inventari de béns i 
drets d’aquest Consell Comarcal mitjançant la corresponent actualització i posterior rectificació d’acord 
amb l’establert en els articles 102 i 103 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel que s’aprova el 
Reglament de patrimoni dels ens locals. 
 

QUART.- Procedir a la tramitació pertinent per registrar l’edificació amb els 
corresponents coeficients de propietat al Registre de la Propietat, de conformitat amb l’establert en els 
articles 119 i següents del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel que s’aprova el Reglament de 
patrimoni dels ens locals. 
 

CINQUÈ.- Comunicar el present acord a l’Ajuntament de Molins de Rei, per al seu 
coneixement i efectes oportuns.” 

Els presents aproven per unanimitat el present acord. 
 
14.- Moció relativa a la situació al Jutjat de Sant Feliu de Llobregat en relació a les ordres 
d’allunyament en situacions de violència masclista. 
 

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

“Atès que la xacra de la violència masclista és una vulneració constant dels drets 
humans. Aquesta violència és la realitat amb la qual viuen milers de dones cada dia pel simple fet de 
ser dones. La seva expressió més salvatge es tradueix en la violència física i, en última instància, amb 
els assassinats masclistes. 
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Atès que la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral 

contra la violència de gènere, en el seu capítol IV preveu les mesures judicials de protecció i seguretat 
de les víctimes. 
 

Atès que en la llei catalana 5/2008, del 24 d’abril, del Dret de les dones a eradicar la 
violència masclista, es fa esment del dret de les dones a la prevenció, l’atenció, l’assistència, la 
protecció, la recuperació i la reparació integral. I, específicament, en el Capítol 1. Article 30 assenyala 
que “les dones que es troben en risc o en situació de violència masclista tenen dret a rebre de forma 
immediata de les administracions públiques de Catalunya una protecció integral, real i efectiva” 
 

Atès que des de les administracions, tan la Generalitat a través de l’ICD, de la 
Diputació de Barcelona, com des dels ajuntaments, es destinen esforços i recursos per tal d’acabar 
amb aquesta xacra: sensibilització i prevenció, atenció, assistència, protecció. 
 

Atès que des dels ajuntaments s’ofereix suport a través dels SIADs (Serveis 
d’Informació i Atenció per Dones), per tal que les dones que viuen situacions de violències tinguin tota 
la informació, suport psicològic i assessorament jurídic i puguin denunciar. 
 

Atès que denunciar en els casos de violència masclista és clau per trencar amb les 
situacions de maltractament i violències que viuen moltes dones i que decidir denunciar és un pas molt 
important, complex i dolorós, que precisa d’un suport i acompanyament per tal d’afrontar tot el procés. 
 

Atès que les dades a Catalunya del 2n trimestre del 2014 ens indiquen que el 69% de 
les ordres sol·licitades van ser denegades; en el mateix període, als partits judicials del Baix Llobregat, 
aquesta xifra era del 71,4% i al jutjat de violència número 1 de Sant Feliu de Llobregat arribava al 
96,4% el nombre d’ordres de protecció denegades. 
 

Atès que aquest jutjat recull les denúncies de 10 municipis del Baix Llobregat i que 
representa el jutjat de referència per les dones víctimes de violència masclista de Cervelló, Corbera de 
Llobregat, Molins de Rei, Pallejà, La Palma de Cervelló, El Papiol, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan 
Despí, Sant Vicenç dels Horts i Vallirana.  
 

Atès que aquesta denegació de les ordres de protecció és una resposta 
desincentivadora, generadora de frustracions per a aquelles dones que han denunciat i també a 
aquelles que s’estan plantejant fer-ho. A més que també pot ser interpretat pels agressors com un 
missatge d’impunitat. 
 

Atès que un nombre tan elevat de denegacions de mesures de protecció es considera 
que no garanteix la protecció integral, real i efectiva que recullen les lleis i que aquestes denegacions 
són susceptibles d’elevar el risc en el qual viuen les dones que pateixen violències masclistes i que cal 
que l’administració i la justícia els hi donin les respostes adequades i necessàries. 
 

Atès que el risc per les dones que fan el pas de denunciar i que no reben una resposta 
de protecció i acompanyament augmenta i el fet d’iniciar un procés d’aquestes característiques és molt 
complicat i sol anar lligat a dificultats personals complexes. 
 

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

PRIMER.- Fer constar com Consell Comarcal la nostra preocupació pel que fa el 
nombre d’ordres de protecció denegades, que segueix augmentat, i per la situació de risc que es 
genera en la que es troben moltes dones després d’haver denunciat. 
 

SEGON.- Reclamar una legislació clara i sense excepcionalitat per a la protecció de 
les víctimes de violència masclista, tot i mostrant el màxim respecte per les decisions judicials. 
 

TERCER.- Demanar que els organismes que tenen les competències per fer-ho, 
augmentin la formació específica a fiscalia, advocacia i judicatura, així com al personal dels serveis 
públics de tots els àmbits en matèria de violència masclista.  
 

QUART.- Sol·licitar al Govern de la Generalitat que presenti al Parlament un estudi de 
l'Observatori Català de la Justícia, sobre els motius pels quals les ràtios d'ordres de protecció 
concedides són tan baixes a Catalunya i sobre propostes de solució i que s'insti al Col·legis d'Advocats 
a revisar el nombre de lletrats i lletrades amb formació específica sobre violència masclista adscrits als 
torns d'ofici en funció de la població de cada territori, tal i com va ser aprovat al Ple del Parlament de 
Catalunya el desembre del 2014 dins de la constitució d'una Taula per l'Acord Social i Polític per a 
l'eradicació de la violència masclista. 
 

CINQUÈ.- Traslladar aquests acords al TSJC, al CGPJ, a l’ICD i a tots els grups 
polítics del Parlament de Catalunya, perquè en tinguin coneixement i als efectes.” 
 
El Sr. President diu que s’ha de fer una esmena perquè falta el municipi de Sant Joan Despí. 
 
El  Sr. President dóna la paraula a la Sra. Lidia Muñoz, portaveu del grup comarcal d’Iniciativa per 
Catalunya, que diu: 
 
A ningú se li escapa que la violència masclista és una de les xacres que pateix la nostra societat, que 
és la vulneració constant dels drets humans i l’expressió més cruel d’aquesta violència és la violència 
física. Per lluitar contra aquesta xacra tenim diferents eines com poden ser la sensibilització, la 
prevenció, l’atenció, l’assistència i la protecció a les dones víctimes, i d’aquestes accions doncs hi ha 
algunes que formarien part de la cartera institucional i algunes altres que són més de part educativa, 
com la  sensibilització, i el que té a veure amb el poder judicial. Precisament perquè té a veure amb la 
part judicial, aquesta moció el que posa de manifest és el que està passant en el Jutjat número 1 de 
violència de gènere al municipi de Sant Feliu. Aquest jutjat, que dóna cobertura a dones de 10 
municipis, dóna cobertura a les dones de Cervelló, de Corbera de Llobregat, de Molins de Rei, de 
Palleja, de La Palma de Cervelló, de Papiol, de Sant Feliu de Llobregat, de Sant Joan, de Sant Vicenç 
del Horts i de Vallirana, només ha acceptat un 3,6% d’ordres de protecció presentades del segon 
trimestre de 2014. 
 
El que volem manifestar amb aquesta moció és denunciar aquest fet que pot resultar desincentivador 
per les dones que han de presentar denúncia i alhora també pot donar com a conseqüència un  
missatge d’impunitat pels agressors. 
 
Els acords d’aquesta Moció fan constar aquesta preocupació com Consell Comarcal, posar en 
coneixement del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i del Consell General del Poder Judicial 
aquest fet, demanar informació al Govern de la Generalitat per quines acciones s’estan duent a terme 
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en aquest sentit i traslladar aquests acords als municipis de la comarca per també demanar que s’hi 
sumin a aquesta Moció, 
Aquesta Moció la varem presentar a la Junta de Portaveus a tots als grups i en principi, excepte 
Plataforma per Catalunya, tots la prenen com a seva, llavors també vull agrair aquesta sensibilitat i 
aquesta suma en aquesta Moció. 
 
Intervé el Sr. David Parada, portaveu del grup comarcal de Plataforma per Catalunya, que diu: 
 
Nosaltres en aquest sentit, encara que les dades que ens va ensenyar la portaveu d’Iniciativa són  
clares, la nostra voluntat d’abstenir-nos és perquè no creiem que des de la política hi tinguem que fer 
unes valoracions a vegades que poden ser subjectives en algun cas i nosaltres respectem aquesta 
independència de la justícia i jo crec que el fiscal de violència de gènere, que no és el jutge, és evident 
de que un jutge està fent això, seria el primer interessat en traslladar- ho i jo suposo que ho hauran 
traslladat. Dir que és la poca sensibilitat d’un jutge, és possible que ho sigui  però és fer una valoració 
judicialment subjectiva, que dintre del dret no hi té cabuda i nosaltres per això ens abstenim, entenent 
que les dades són les que són i les comparatives són les que són, que són evidents però nosaltres en 
aquest cas no creiem correcte fer aquesta valoració i demanar accions al Govern de la Generalitat 
quan no és potser la seva feina fer aquest sentit o altres institucions en aquest sentit. 
 
El Sr. President dóna la paraula al Sr. Luis Ortega portaveu del grup comarcal del Partit Popular, que 
diu: 
 
Nosaltres que som fidels complidors de les decisions judicials, però si que en aquest cas amb la 
possibilitat, que segur que no, hi ha algun tipus d‘error o mala decisió a nivell de que no s’apliquen 
degudament el que aquí es demana, pensem que és lamentable que pugui ser; per això jo penso que 
no sobra que els hi recordem i que els hi fem una mica d’aquest recordatori en pro de millorar, si és el 
cas; i per això hem donat suport i votem que si, tot sigui perquè sigui millor i es faci millor, no perquè es 
faci malament, però tot és millorable segurament. 
 
Intervé la Sra. Mònica Badia, consellera del grup comarcal de Convergència i Unió que diu: 

Molt breument perquè s’ha explicat molt bé per part de la portaveu d’Iniciativa, però potser una de les 
coses que demanem i que potser cal refermar és el tema que demanem que es vetlli justament perquè 
aquest jutge, i tot el personal encarregat de portar els temes de violència de gènere, doncs estiguin 
ben formats en la matèria per justament garantir això, garantir la protecció integral, real i efectiva que 
recullen les lleis. 
 
A continuació el President dóna la paraula a  la Sra. Maria Soler, portaveu del grup comarcal de PSC-
CPM, que diu: 
 
No estem gens d’acord amb aquest anàlisis de que de la justícia no se’n pot opinar. Des del respecte 
estricte a la justícia, creiem que és necessari en aquests moments que els jutges i les instàncies 
judicials n’aprenguin molt encara a tractar un tema tant terrible, una xacra tant tremenda perquè a 
nosaltres almenys ens sembla sorprenent que hi hagi tant poques ordres d’allunyament en aquest 
jutjat; per tant des del grup socialista  des d’un primer moment total adhesió a aquesta Moció, a més a 
més jo agraeixo a Iniciativa que l’hagi posat sobre la taula, perquè crec que això permet que avui 
estiguem parlant, que posem sobre la taula una preocupació terrible que és la de que no hagin ordres 
d’allunyament o no suficients com ens assemblaria i sobretot impulsar la formació dels jutges, la 
formació i la instrucció dels òrgans judicials per tal que estiguin preparats per afrontar aquestes 
situacions terribles que es pateixen a la nostra comarca. 
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Intervé  el Sr. Jordi Albert, portaveu del grup comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya, que diu: 
 
Nosaltres des del primer moment també varem agrair a la Lídia, al grup d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, que presentés aquesta Moció, per mostrar el nostre 
convenciment de formar-ne part també com a propi grup que també s’adhereix a la seva presentació. I 
en efecte les dades són molt clares, però no són dades d’un any ni de dos, són dades que tenen una 
trajectòria, que ja fa temps que s’està complint una línea d’actuació i per tant això implica un criteri 
determinat per part de l’àmbit judicial i de la persona responsable que pren aquestes decisions, amb la 
qual cosa em sembla que és bo que també nosaltres des de l’àmbit polític doncs posem sobre la taula 
aquestes qüestions i que demanem una millora en tot l’àmbit formatiu i sobretot que demanem una 
millora en el que és la gestió i la sensibilitat respecte a una problemàtica tant concreta i que ens afecta 
sobre manera, com és la de la violència masclista. Per tant totalment d’acord amb la proposta 
d’Iniciativa, totalment d’acord també amb moltes de les paraules que s’han dit aquí por part del grups 
que la voten a favor.  
 
El Sr. President dóna la paraula al Sr. David Parada, portaveu del grup comarcal de Plataforma per 
Catalunya, que diu: 
 
Simplement que consti que nosaltres estem en contra d’aquesta situació que passa, ja he dit que les 
dades són objectives, però vull dir que estem qualificant a un concretament, encara que es diu que es 
millorin els processos i formació de jutges, fiscals o judicatura moltes, però moltes vegades no sabem 
si falla un fiscal o falla un jutge, perquè depèn de com es plantegi o les peticions que es demanin per 
part del fiscal poden ser respostes per part d’un  jutge d’una manera una altra. Dir que estem analitzant 
i crec que la funció que té la judicatura per la seva part és la que té que actuar i per la nostra part crec 
que nosaltres com a gent que es dedica a la política no sé si ens podem posar en aquest tema, 
simplement l’explicació que dono en concret sobre això i que crec que és superficial el comentari a 
nivell judicial, no que el problema sigui important, però crec que per mi és superficial perquè a vegades 
poden fallar des de la denúncia que es pot fer, des de la policia fins a la jutgessa, encara que hi hagi 
vàries comissaries; llavors enfocar-ho tot a una persona que és possible per les dades i que són 
objectives, com repeteixo, però crec que és enfilar la qüestió i fallen molt aspectes que si que es posen 
en un punt de la moció, però per això nosaltres creiem que ens abstenim. Obviament esperem que 
reverteixi la situació en aquest sentit i per això fem aquesta intervenció perquè quedi clara. 
 
A continuació el President dóna la paraula a la ponent, Sra. Lidia Muñoz, portaveu del grup comarcal 
d’Iniciativa per Catalunya, que diu: 
 
Jo per tancar només agrair també la sensibilitat del tots els grups, com deia al principi, i remarcar que 
com a persones que ens dediquem a la política, com a grups municipals, comarcals, com a 
representants de la ciutadania que som, no podem quedar-nos com a espectadors del que està 
passant amb una injustícia real que està passant en el nostre entorn.  
 
En aquesta Moció tampoc estem assenyalant culpables de que aquesta situació sigui culpa d’una 
persona, de dues o de l’estament judicial en si, simplement el que estem remarcant són unes dades 
objectives, una realitat existent i que això passi a coneixement de qui tingui que prendre mesures per 
donar un tomb a aquesta situació . 
 
Jo crec que això si que ens pertoca a nosaltres i per això jo crec que fem bé en remarcar que aquesta 
realitat existeix i traslladar-ho a qui té la responsabilitat. 
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Els presents aproven per majoria el present acord, amb el text de la Moció modificat 

segons consta relacionat en aquest acord, amb el vot a favor dels membres presents dels grups 
comarcals del PSC, ICV, CIU, ERC i PP, i l’abstenció del representant del grup comarcal de PxC.  
 
15.- Moció de suport a la simplificació de les obligacions tributàries per les entitats sense ànim 
de lucre. 
 

Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu: 
 
“Vist que la nova Llei de l’Impost sobre Societats aprovada a finals de novembre (Llei 

27/2014, de 27 de novembre de l’Impost de Societats) ha introduït canvis substancials respecte la llei 
anterior, aplicables des de l’1 de gener de 2015, entre les quals hi ha l’obligatorietat de presentar 
declaració per part de totes les entitats sense ànim de lucre, ja siguin de l’àmbit social, cultural, cívic, 
esportiu, de mares i pares, de veïns, etc. 
 

Atès que a partir d’ara, qualsevol entitat -encara que no realitzi cap activitat econòmica 
i amb independència del seu volum- estarà obligada a presentar l’Impost de Societats. 
 

Vist que l’anterior llei preveia una excepció a l’obligació de presentar la declaració de 
l’Impost de Societats per les entitats sense ànim de lucre sempre que complissin tres requisits:  
 

a) que els seus ingressos totals no superin 100.000 euros anuals. 
b) que els ingressos corresponents a rendes no exemptes sotmeses a retenció no superin 2.000 

euros anuals. 
c) que totes les rendes no exemptes que obtinguin estiguin sotmeses a retenció. 

 
Atès que amb la nova regulació totes les entitats sense ànim de lucre estan obligades 

a presentar la declaració per totes les seves rendes, ja estiguin exemptes o no de tributar, i sigui quin 
sigui el volum d’ingressos de l’entitat. Això vol dir que, malgrat que l’impost no s’haurà de presentar fins 
2016, les entitats hauran de portar una comptabilitat de partida doble des de 2015 a fi de poder 
identificar adequadament els ingressos i despeses corresponents a rendes exemptes i no exemptes.  
 

Atès que si bé d’entrada és satisfactòria tota iniciativa -que d’acord amb els principis 
democràtics del nostre Estat de Dret i seguretat jurídiques- impliqui potenciar la transparència 
financera i comptable de qualsevol entitat i associació, sempre i quan, però, la nova llei vetlli -i en cap 
cas suposi- una complicació administrativa i burocràtica que dificulti o impedeixi la capacitat de gestió 
d'unes entitats -la gran majoria amb pocs recursos humans i financers-, les quals  principalment es 
troben dirigides i gestionades per persones que exerceixen voluntàriament aquesta responsabilitat 
social; la veritat és que l’eliminació d'aquests supòsits d'exempció, no contribueix a la millora de la 
gestió, més aviat al contrari, fa cada cop més complexa la promoció de l’interès general i més difícil 
l'activitat de les associacions i suposarà que moltes entitats hauran d’assumir càrregues 
administratives molt superiors a les actuals, desproporcionades i costoses, que no es corresponen 
amb la seva mida ni activitat i faran cada cop més complexa la promoció de l’interès general i més 
difícil la supervivència de les associacions que tant contribueixen a la veritable riquesa i bé comú de la 
nostra societat.  
 

Vist que Catalunya té un ampli teixit associatiu que desenvolupa una gran funció social 
i cívica i la majoria d’aquestes entitats tenen una implantació local, amb una mínima infraestructura 
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tècnica i de caràcter voluntari i que els seus ingressos es corresponen a les quotes dels associats, 
petits donatius, si és el cas, i puntuals subvencions públiques.  
 

Atès que són entitats imprescindibles en la construcció de comunitat, de poble o de 
ciutat, i esdevenen un nivell insubstituïble en la dinamització de la societat civil, l’articulació 
d’estructures al servei de la comunitat i primer nivell de participació activa de la ciutadania en els 
quefers de la ciutat o del poble. En moltes ocasions, algunes d’elles, han estat referents en els 
dispositius de lluita contra la precarietat, l’atur o la pèrdua de drets bàsics (roba, aliments, energies, 
habitatge...) 
 

Atès que des d’aquesta perspectiva no sembla justificable obligar a aquestes entitats 
petites i amb pocs recursos a assumir noves obligacions comptables i tributàries, únicament per exercir 
un major control sobre elles. 
 

Vist que la nova llei impulsada pel Govern del PP suposa un atac directe a la viabilitat 
del teixit associatiu català i del conjunt de l’Estat, que té en el món local un especial incidència pel seu 
arrelament dins la vida dels barris dels nostres municipis i ocupa de forma voluntària un gran nombre 
de ciutadans i ciutadanes que altruísticament dediquen esforços i temps en tirar endavant el món 
associatiu cívic, social, cultural i esportiu.  La nova Llei imposa noves obligacions i càrregues 
burocràtiques que dificulten la gestió del dia a dia, dificultant una vegada més la tasca del món 
associatiu i del tercer sector, que en el cas de Catalunya ha estat clau en la història del seu progrés. 
 

Atès que en aquest sentit, catorze federacions i plataformes d'associacions, 
representatives de diferents àmbits i que aglutinen la major part de l'associacionisme de Catalunya, 
han elaborat un posicionament conjunt per manifestar el seu desacord amb la Llei 27/2014 que tracta 
les associacions de forma anàloga amb una societat mercantil.  

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

   
ACORDS 

 
PRIMER.- Mostrar el recolzament a totes les federacions i plataformes d'entitats i 

associacions que s’han manifestat en contra de la Llei 27/2014 de l’Impost sobre Societats davant 
d'una mesura que, els obliga a portar una doble partida de comptabilitat, i que els tracta de forma 
anàloga amb una societat mercantil. 
 

SEGON.- Instar al Govern espanyol a modificar la Llei de l’Impost sobre Societats per 
tal de simplificar les obligacions tributàries de les associacions i entitats sense ànim de lucre i 
recuperar el supòsit de no obligació de presentació de la declaració de l’Impost sobre Societats. 
 

TERCER.- Demanar al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat a que 
instin al Govern de l’Estat a desenvolupar un nou marc fiscal per a les associacions en el què es 
reconegui el valor de la forma jurídica d'associació com eina de cohesió social, integradora i de 
saludable autogestió de la ciutadania, activa, compromesa i participativa.  
 

QUART.- Defensem d’acord amb els principis democràtics del nostre Estat de Dret i 
seguretat jurídiques totes aquelles iniciatives que vetllin i impliquin potenciar la transparència financera 
i comptable de qualsevol entitat i associació, sempre i quan vagin acompanyades d’un suport i 
assessorament administratiu que capaciti la gestió d'unes entitats la gran majoria amb pocs recursos 
humans i financers. 
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CINQUÈ.- Fer acompanyament i assessorament als Ajuntaments i a les associacions i 

entitats sense ànim de lucre del Baix Llobregat per a la presentació de les declaracions tributàries, 
mentre no es modifiqui la Llei de l’Impost sobre Societats. 
 

SISÈ.- Reitar el reconeixement i compromís cap a la important tasca que realitzen 
totes les entitats sense ànim de lucre, la seva democràcia interna, transparència econòmica, i 
sostenibilitat dels seus projectes socials, educatius, culturals i esportius, així com la gran tasca 
voluntària i participativa que hi dediquen molts dels nostres conciutadans. 
 

SETÈ.- Notificar els acords al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, als 
grups parlamentaris i a la Mesa del Congrés dels Diputats, al Govern de la Generalitat de Catalunya, i 
al Parlament de Catalunya, així com a les entitats municipalistes (FMC, ACM i FEMP) i a les 
associacions i entitats sense ànim de lucre de caire comarcal, perquè en tinguin coneixement i als 
efectes.” 
 
El Sr. President dóna la paraula a la Sra. Candela López, Vicepresidenta d’aquesta entitat i consellera 
del grup comarcal d’Iniciativa per Catalunya, que diu: 
 
Principalment es presenta perquè des del Consell Comarcal vem organitzar una jornada informativa, 
principalment a petició dels municipis petits, d’unes entitats en relació a aquesta modificació de la Llei 
de societats en la que hi ha una obligatorietat d’aquestes de pagar l’impost de societats. Aquesta 
jornada, que va celebrar-se el dilluns 9 de febrer, doncs va ser tot un èxit, amb una gran resposta per 
part no tan sols dels municipis petits sinó també de moltes entitats de la comarca, de tècnics, de 
regidors, hi havia un centenar de persones aproximadament, potser més, en aquesta sala; i per tant es 
van veure les inquietuds del teixit associatiu, dels diferents agents implicats, davant d’aquesta 
modificació de la llei impulsada pel Govern de l’Estat. 
 
En aquella mateixa sessió, jo com representat del Consell Comarcal que vaig presentar la sessió, vaig 
agafar el compromís de traslladar la preocupació de moltes entitats del nostre territori davant d’aquesta 
reforma fiscal, considerant doncs que posava en perill l’associacionisme dels nostres pobles i ciutats, 
valorant que són un actiu que donen vida als nostres pobles i a les nostres ciutats, fan una gran funció 
social i cívica, i doncs per tant vam fer aquesta proposta arrel d’aquest compromís i també per 
traslladar-ho als diferents grups comarcals, que també va ser una petició que la mateixa gent que va 
participar en la sessió ens ho va demanar, ens va demanar que féssiu tot el possible doncs per intentar 
fer enrere aquesta modificació i per tant portem aquesta Moció a aprovació on realment traslladem 
aquest recolzament a aquestes entitats, també ens comprometem a fer aquest acompanyament que 
també esperem fer a molts municipis que també viuen més de prop aquest moviment associatiu i 
doncs també demanar el tema de fer enrere aquesta modificació per a afavorir l’associacionisme vista 
la importància que té al nostre territori. 
 
Intervé la Sra. Maria Soler, portaveu del grup comarcal del PSC-CPM, que diu: 
 
En primer lloc dir que avui s’ha demostrar que quan l’objectiu és comú doncs ens posem d’acord ràpid, 
perquè efectivament primer va entrar una moció amb un text determinat per part d’Iniciativa per 
Catalunya Verds i desprès va entrar la moció del PSC i de fet l’hem convertida aquest mati amb la 
Lídia, des d’Iniciativa per Catalunya Verds, a qui agraeixo la bona disposició per poder convertir el que 
eren dos textos en només un sol text, d’alguna manera l’hem refós, l’hem fusionat i s’ha convertir en el 
que s’ha convertit i ha sigut molt fàcil perquè al final l’objectiu estava clar. L’objectiu era posar sobre la 
taula de nou l’importància del teixit associatiu a Catalunya, de la seva importància des de tots els punts 
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de vista, social, econòmic, polític, mediambiental, des de tots els tipus de possibilitats possibles, alhora 
posar sobre la taula i de relleu les dificultats que tenen avui els voluntaris i el voluntariat, les 
associacions i les entitats, i aquestes dificultats, que són pròpies del moment en el que vivim, a més a 
més resulta que les lleis noves que s’aproven encara els hi suposen més dificultats en el sentit de la 
burocràcia i la fiscalitat, la qual cosa ara potser no toca.  
 
Com que l’objectiu era comú i de fet aquests eren els acords fonamentals que tenia la Moció doncs ens 
hem posat d’acord ben aviat, una mica amb l’objectiu d’instar al Govern, i aquesta és la proposta final, 
d’instar al Govern que modifiqui aquesta nova llei per tal d’aquells supòsits d’exempció que ja estaven 
en la llei anterior doncs es puguin continuar mantenint per tal de que les lleis no suposin encara més 
burocràcia, més problemes i més dificultats per unes entitats que tenen un voluntariat molt com el 
tenen, són les nostres entitats, les nostres associacions, les coneixem tots, especialment a nivell local, 
i una llei com aquesta no els hi suposa més que encara més problemes afegits a la seva pròpia gestió. 
Per tant agrair de nou a Iniciativa per Catalunya Verds la disposició de poder fer un text conjunt, 
fusionat i, pel que es veu, un text que a més a més doncs gaudirà de l’aprovació i el suport majoritari 
de tots els grups. 
 
A continuació pren la paraula el Sr. Xavier Fonollosa, Vicepresident d’aquesta entitat i conseller del 
grup comarcal de Convergència i Unió, que diu:  
 
De fet i refent una mica la cronologia, ja que la Maria també s’hi ha referit, nosaltres ràpidament varem 
contestar la Candela quan ens va enviar per correu electrònic la primera moció, que era la que havia 
presentat Iniciativa i que després doncs jo crec que s’ha ampliat i millorat probablement amb l’aportació 
del grup Socialista, perquè el tema és molt seriós, i a mi m’agradaria fer èmfasi en aquet  tema molt 
seriós, perquè la combinació de diferents normatives o de l’aplicació de diferents normatives ha 
convertit el que és una cosa bàsica i que des del nostre punt de vista és un dels pilars essencials de la 
cohesió social d’aquest país, com és el teixit associatiu i les entitats. I vull recordar que estem en una 
comarca que és molt rica en teixit associatiu dins d’un país que és molt ric en teixit associatiu, i que va 
contra el moll de l’òs d’un dels pilars de la cohesió social d’aquest país, que és contra les entitats, i 
quan diem entitats ens estem referint des de l’associació de mares i pares d’alumnes d’una escola, fins 
als amics del gat urbà, fins l’esbart dansaire o l’associació veïnal, això són les entitats. Des d’una 
òptica governamental, i em refereixo al Govern d’Estat, doncs s’ha volgut fer veure que això són 
pràcticament empreses, perquè en primer lloc el voluntariat que rebia alguna retribució com a 
compensació a les despeses que destinava en aquell temps, doncs això s’ha considerat salari. Hi ha 
hagut des de grups parlamentaris en el Congrés dels Diputats, concretament de dos grups 
parlamentaris en el Congres dels Diputats, esmenes perquè es regulés la figura del voluntariat fins a 
un import, que si no recordo malament era el salari mínim interprofessional, que no es considerés una 
retribució de rendiments de treball sinó una compensació a les despeses que aquest voluntariat 
efectuava per la seva feina, recordem que la major part d’aquest voluntariat és voluntariat social, amb 
entitats socials la major part d’elles; i que des del Govern de l’Estat doncs no es va recollir cap esmena 
en aquet sentit sinó que inclús va haver una instrucció dient que tot allò que era una aportació dinerària   
s’havia de considerar rendiments del treball, per tant salari, per tant s’havia de fer nòmines, s’havien de 
fer retencions d’IRPF, i a més a més el corresponent pagament de les quotes de Seguretat Social. Això 
el que va fer en el seu moment és que la major part d’entitats i els responsables d’aquestes entitat, que 
en moltes ocasions doncs són pares de nois i noies que exerceixen una activitat, esplais per exemple o 
entitats esportives o els veïns que tenen una mica més d’iniciativa i que es fan càrrec d’associacions 
veïnals, doncs haguessin de tenir una responsabilitat afegida perquè se’ls considerava empresa, i a 
més a més això  s’ha complicat, es allò que dèiem de “rizar el rizo”, amb la nova Llei de l’impost de 
societats, que el que fa a banda a més a més de tot això, es que aquestes entitats que dèiem, des de 
amics del gat urbà, les associacions de mares i pares d’alumnes o les l’esbart dansaire, doncs hagin 
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de portar una comptabilitat d’acord amb el pla general comptable i a més a més hagin de fer les seves 
obligacions tributàries trimestrals, les seves aprovacions de comptes anuals, és a dir, balanç de 
situació, compte de pèrdues i guanys, i dipòsit de comptes, com  si es tractés, exactament igual que el 
que ha de fer la SEAT, perquè ens entenguem. I això ho trobem una terrible aberració, perquè això el 
que farà com a conseqüència, i si no li posem un fre, és que la major part d’entitats desapareixeran, i 
això és molt greu, vull deixar-hi molt d’èmfasi perquè les entitats en aquest país nostre són un dels 
pilars fonamentals de cohesió social. Tots som càrrecs públics electes pels nostres municipis 
corresponents, tots sabem la realitat local dels nostres municipis, jo tinc la sort de formar part d’un dels 
municipis on el teixit associatiu és molt ric, però crec que tots vosaltres formeu part de municipis on els 
teixits associatius són molt rics i aquestes obligacions que jo crec que no només són que els hi hagin 
posat més traves, sinó que probablement hagin qüestionat el seu model, un model d’èxit per altra 
banda que ha fet que aquest país sigui com és després de molts i molts anys d’entitats. Per tant jo crec 
que hem de fer-hi front totes les institucions del país de manera unida, consensuada, com hem 
demostrat avui en el Consell Comarcal, perquè això és un atac directe a un dels pilars fonamentals, 
repeteixo, de la cohesió social d’aquest país. 
 
Intervé el Sr. Jordi Albert, portaveu del grup comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya, que diu: 
 
Aquesta Moció, que lògicament és una Moció que compartim al cent per cent i que ja veient la 
dinàmica que hi havia ja era innecessari que Esquerra Republicana presentés un nou document, 
perquè ja sabem que ens hauríem posat tots d’acord i Iniciativa en els termes que havia plantejat 
Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa eren totalment favorables al que nosaltres 
també pensàvem i el que nosaltres defensem, ja després la Moció del Partit del Socialistes simplement 
el que feia era apuntar algun acord que es podia incorporar i així ha estat; per tant felicitats a totes 
dues portaveus, perquè com sempre han fet molt bona feina. I d’altra banda doncs nosaltres sense 
intentar allargar-me massa compartim el que s’ha dit fins ara, la nova Llei de l’impost de societats al 
final el que provoca és que s’eliminin les exempcions a les quals estaven acollides les entitats sense 
ànim de lucre, per tant tota entitat haurà de presentar tota la documentació refent a l’impost de 
societats, amb la qual cosa això implica una gestió que ja ha explicat molt bé el Vicepresident de 
Convergència i Unió i per tant jo no repetiré. Però si que té dues conseqüències clares: la primera 
conseqüència és un increment molt considerable de les despeses a nivell de gestió de les entitats, són 
entitats que, ja ho sabem tots, tenen greus problemes de finançament, que moltes d’elles tenen una 
dependència directa de l’administració pública, perquè en un context com l’actual, que és un context de 
crisi, doncs les pròpies entitats tenen problemes per aconseguir finançament privat i per part moltes 
d’elles subsisteixen gràcies al voluntariat i al suport que es fa de dels ajuntaments i des de les diferents 
administracions públiques, i incrementar encara molt més el seu volum de despesa l’únic que fa és que 
al final acabin baixant els braços i dir que no poden continuar amb seva tasca i és una tasca 
imprescindible; amb la qual cosa em sembla una autèntica aberració, una més de la que fa el govern 
espanyol. La segona qüestió és que si aquesta decisió es pren haurà de ser perquè han pensat quines 
són les conseqüències a nivell efectiu, però es que realment les conseqüències a nivell efectiu és zero, 
més del noranta per cent de les entitats del nostre país no hauran de fer cap pagament en concepte  
d’impost de societats, amb la qual cosa la conseqüència d’eliminar aquesta exempcions són zero a 
nivell econòmic, no hi ha cap repercussió econòmica; per tant si no hi ha repercussió econòmica l’únic 
que fa és dificultar molt més tots els tràmits administratius, dificultar molt més la capacitat de 
finançament de les entitats, incrementant la seva despesa . 
 
 
El President dóna la paraula al Sr. Luis Ortega, portaveu del grup comarcal del Partit Popular, que diu: 
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Abans de tot volia referir per fer memòria, de que aquesta llei neix el dos mil deu amb el Sr. Corbacho 
que instaura aquesta llei, el que fem el Partit Popular és simplement millorar-la, pot ser que amb errors 
però el que estem és millorant encara més a partir d’ara. Es tracta simplement que la llei dels 
espònsors igual que donen, es declari, no és tant la millora que s’ha fet última, perquè des de que es 
va intentar que nasqués aquesta normativa nova fiscal actualment és de que tenen obligació tributària 
a partir de cent mil euros, el clubs que declarin cent mil euros i a més a més es té que portar un llibre 
registre per aquelles persones que cobrin més de cent euros. Pensem que el que es declari per una llei 
que existeix, que és la llei de blanqueig de capital, que tot estigui reflectit, recollit i sigui transparent tots 
estem d’acord, tal com dieu al punt quart, al punt cinquè i al punt sisè, els quals aquest dos últims 
compartim plenament de que és coherent això que es diu aquí, al punt cinquè i al punt sisè. 
 
Ara be, pensem que no compartim en el moment que la UFEC, que és la Unió de Federacions 
Esportives Catalanes, fins i tot surt publicat en La Vanguardia d’ahir,  comparteixen la seva satisfacció 
per la normativa que s’aplica a nivell fiscal des de l’estat i evidentment nosaltres no podem anar en 
contra del que les entitats esportives declaren com que estan d’acord i que nosaltres defensem com 
una cosa que és coherent. Repeteixo, estan exonerades quasi be totes, per no dir totes, les petites que 
estem parlant del nostres municipis, que no arriben a noranta nou mil nou-cents noranta nou euros a 
l’any, estan exonerades completament.  
 
El Sr. President diu que el representat de Plataforma per Catalunya s’ha excusat perquè té Ple al seu 
Ajuntament. 
 
A continuació intervé la ponent, la Sra. Candela López, Vicepresidenta d’aquesta entitat i consellera 
del grup comarcal d’Iniciativa per Catalunya, que diu: 
 
Primer de tot comentar-li al company del Partit Popular doncs que aquestes eren les exempcions que 
hi havien anteriorment, ara aquestes exempcions s’han eliminat i per tant totes les entitats sense ànim 
de lucre hauran de presentar l’impost de societat, que això no significa que ho hagin de pagar, però si 
que han de fer els tràmits i això  els hi suposarà una despesa de gestoria, d’assessorament i per tant 
és el que nosaltres en aquesta Moció portem i el que les entitats que van participar en la jornada i que 
també tinc constància que són jornades que s’estan fent arreu del territori per tant que totes ho 
traslladin, és aquesta preocupació d’excés de burocràcia que hauran de fer per portar el seguiment 
dels seus comptes, moltes vegades quan es tracta de petits donatius. L’altre dia trobàvem exemples 
des de les iaies que organitzaven la festa major fins els joves que feien els concerts, poden posar un 
munt d’exemples de diferents entitats o moltes d’elles inclús que simplement s’encarregaven de recollir 
aliments per repartir-los, per tant hi havia algunes que ni tant sol tenien moviments i que haurien de fer, 
encara que posessin zero, presentar aquest impost de societat i per tant era la seva preocupació de 
l’excés de burocràcia que suposava doncs aquesta modificació d’aquest impost. Per tant nosaltres 
considerem que aquestes modificacions no milloren la llei sinó tot el contrari, estan posant en perill el 
nostre teixit associatiu. I, aprofitant que hi ha molts companys i companyes, regidors i regidores, primer 
de tot agrair als diferents grups que entre les intervencions que hem fet i les aportacions que hem fet al 
text doncs hem omplert de molt més contingut i amb molta més contundència el text, la veritat que 
s’han incorporat acords d’acompanyament i de reconeixement, i de recolzament a les entitats que crec 
que són molt importants. I també doncs que intentem a nivell municipal fer tot el possible per instar els 
diferents governs municipals a fer aquest acompanyament i aquest recolzament a les entitats, perquè 
crec que el futur de la nostra comarca també va en aquest sentit, que no podem igualar les nostres 
entitats dels pobles i ciutats a les empreses, perquè realment sabem que les funcions són molt 
diferents i són un gran actiu de la vida social que avui tenim.  
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Els presents aproven per majoria el present acord amb el vot a favor dels membres 
presents dels grups comarcals del PSC, ICV, CIU i ERC i el vot en contra dels representants presents 
del grup comarcal del Partit Popular . 
 
16- Precs i preguntes. 
 
Intervé el Sr. Jesús Arévalo, portaveu del grup comarcal de Convergència i Unió, que diu: 
 
Seria un prec al President del Consell Comarcal, reconec que és un prec personal però crec que tinc 
tota l’autoritat per fer-ho com a portaveu del grup de Convergència i Unió, i és que quan es refereix al 
nostre grup comarcal no es refereixi només com a grup de Convergència sin com a grup de 
Convergència i Unió, donat que, que jo sàpiga, la federació encara no s’ha trencat. Si és així doncs ja 
parlarem de Convergència o d’Unió, però som el grup comarcal de Convergència i Unió. De fet si és 
així, que jo sent el President d’Unió Democràtica i sent el portaveu de Convergència i Unió, nosaltres 
ho parlem tot plegat i no tenim cap inconvenient en que per exemple avui la Mònica Badia hagi 
defensat per raons obvies doncs la Moció de la violència masclista o el Pla d’Igualtat o que el nostre 
Vicepresident hagi defensat la Moció respecte a l’ànim de lucre. Això seria un prec que faria amb tot el 
carinyo al President i l’altre seria donar la benvinguda al conseller d’Esquerra Republicana, al nou 
conseller, a l’Adolf i a la interventora Zaida. 
 
El Sr. President demana excuses al Sr. Jesús Arévalo, portaveu del grup comarcal de Convergència i 
Unió.  
 
 

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

 


