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CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT 
 

PLE  
 

ACTA NÚM. 1/2016 
 

 
A la ciutat de Sant Feliu de Llobregat, el dia quinze de febrer de dos mil setze. Quan són les 

divuit hores es reuneixen a la sala de sessions del Consell Comarcal del Baix Llobregat, els i les 
membres integrants del Ple del Consell Comarcal que a continuació es relacionen. Aquesta sessió, de 
caràcter ordinari, se celebra sota la Presidència de l’Il·lm. Sr. Josep Perpinyà i Palau i assistits pel 
Secretari Accidental de l’entitat, Sr. Lluis González Roig. 
 
ASSISTENTS 
 
PRESIDENT 
 
JOSEP PERPINYÀ I PALAU (PSC-CPM) 
Alcalde de Sant Just Desvern 
 
VICEPRESIDENTS/ES 
 
SRA. RAQUEL SÁNCHEZ JIMÉNEZ (PSC-CP) 
Alcaldessa de Gavà 
 
SRA. LÍDIA MUÑOZ CÁCERES (ICV-CE) 
Regidora de Sant Feliu de Llobregat 
 
SR. LLUÍS FABRÉS I PÉREZ (ERC-AM) 
Regidor de Sant Joan Despí  
 
SR. XAVIER FONOLLOSA COMAS (CiU) 
Alcalde de Martorell  
 
CONSELLERS/ES ASSISTENTS 
 
PSC – CPM    
 
JOSÉ ÁNGEL CARCELÉN  LUJÁN 
Regidor de Sant Boi de Llobregat 
 
MARIA MIRANDA CUERVAS  
Regidora de Castelldefels 
 
JESÚS NAHARRO RODRIGUEZ 
Alcalde d’Abrera 
 
VICTORIA CASTELLANOS NUÑEZ 
Regidora de Castellví de Rosanes 
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CRISTINA MARTINEZ RODRIGUEZ  
Regidora de Cervelló 
 
XAVIER PAZ PENCHE 
Regidor de Molins de Rei 
 
LOURDES RUIZ DOMINQUEZ 
Regidora de Santa Coloma de Cervelló 
 
MIQUEL COMINO HARO 
Regidor de Sant Vicenç dels Horts 
 
MARIA MAS BORRÁS 
Regidora d’Esparreguera 
 
JOAN CARLES MARTINEZ ROMERO 
Regidor de Torrelles de Llobregat 
 
ENRIC CARBONELL JORBA 
Regidor de Sant Esteve Sesrovires 
 
COALICIÓ ENTESA 
      
LLUIS MONFORT PELIGERO 
Regidor de Sant Just Desvern 
 
ALBA MARTÍNEZ VÉLEZ 
Regidora de Sant Boi de Llobregat 
 
JORDI GIL DORADO 
Regidor de Sant Vicenç dels Horts  
 
JOAN PARERA GARCÍA 
Regidor de Pallejà 
 
JESÚS BLANCO FLÓREZ 
Regidor de Santa Coloma de Cervelló  
 
JORDI MARTÍNEZ VALLMITJANA 
Regidor d’Olesa de Montserrat 
 
ERC-AM   
 
JAUME OLIVELLA I RIBA 
Regidor de Begues 
 
SRA. MAITE AYMERICH I BOLTÀ  
Regidora de Sant Vicenç dels Horts  
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ANDREU PÉREZ I LORITE 
Regidor de Gavà 
 
ORIOL BOSSA I PRADAS 
Regidor de Sant Feliu de Llobregat 
 
MIREIA MONFORT I SÒRIA 
Regidora d’Olesa de Montserrat 
 
CiU    
 
JAUME CASANOVAS RODRÍGUEZ 
Regidor de Sant Vicenç dels Horts 
 
JESÚS AREVALO I BRAVO 
Regidor de Cervelló 
 
LAIA FLOTATS BASTARDES 
Regidora de Sant Just Desvern 
 
JORDI GARCÍA I MAS 
Regidor de Sant Boi de Llobregat 
 
CIUTADANS 
 
JOSEP MARIA GONZÁLEZ MURT 
Regidor d’Esparreguera 
 
FRANCISCO XAVIER ALEGRE BUXEDA 
Regidor de Sant Feliu de Llobregat 
 
JOSÉ LUIS CERRO FERNÁNDEZ 
Regidor de Sant Joan Despí 
 
PP 
 
MARIA JOSÉ DIAZ ALGARÍN  
Regidora de Viladecans 
 
SONIA MOTOS PÉREZ 
Regidora de Castelldefels 
 
FERNANDO MOYA CANTARERO 
Regidor de Begues 
 
CUP-PA 
 
ROGER CASTILLO I BOSCH 
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Regidor de Molins de Rei 
 
CONSELLERS/ES QUE EXCUSEN ASSISTÈNCIA 
 
MARTÍN  EUSEBIO BARRA LÓPEZ (Ciutadans) 
Regidor de Viladecans 
 
SECRETARI ACCIDENTAL 
 
Sr. Lluis González Roig 
 
INTERVENTORA 
 
Sra. Zaida de la Hera Justicia 
 
1.- Aprovar la renúncia de la consellera Sra. Mayte Aymerich Boltà, del grup comarcal 
d’Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal i del conseller Sr. Martín Eusebio Barra 
López, del grup comarcal de Ciutadans – Partit de la Ciutadania, i demanar a la Junta Electoral 
Central l’extensió de la credencial de consellers comarcals als seus respectius suplents, Sra. 
Bàrbara Lligadas i Muñoz i Sra. Anna-Clara Martínez Fernández. 
 

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

“Vist l’escrit de renúncia, amb número d’entrada 177 del Registre General d’aquesta 
entitat de data 14 de gener de 2016, del càrrec de consellera comarcal presentat per la Sra. Mayte 
Aymerich i Boltà del grup comarcal Coalició Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal. 

 
Vist l’escrit de renúncia, amb número d’entrada 509 del Registre General d’aquesta 

entitat de data 3 de febrer de 2016, del càrrec de conseller comarcal presentat pel Sr. Martín Eusebio 
Barra López del grup comarcal de Ciutadans, Partido de la Ciudadanía. 

 
  Vista la instrucció de 19 de juliol de 1991 de la Junta Electoral Central que marca el 
procediment a seguir en els casos de substitució de càrrecs representatius locals i la resta de la 
normativa de règim local aplicable. 
 
  Per tot això, aquesta Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Acceptar la renúncia com a consellera comarcal de la Sra. Mayte Aymerich 
i Boltà del grup comarcal Coalició Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal. 

 
SEGON.- Acceptar la renúncia com a conseller comarcal del Sr. Martín Eusebio Barra 

López, del grup comarcal de Ciutadans – Partit de la Ciutadania. 
 

TERCER.- Sol·licitar a la Junta Electoral Central, per cobrir les esmentades vacants, 
l’expedició de les corresponents credencials a càrrec de la primera suplent de la llista electoral 
comarcal de Coalició Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal, Sra. Bàrbara Lligadas i 
Muñoz, en substitució de la Sra. Mayte Aymerich i Boltà; i de la primera suplent de la llista electoral 
comarcal de Ciutadans, Partido de la Ciudadanía, Sra. Anna-Clara Martínez Fernández, en substitució 
del Sr. Martín Eusebio Barra López. 
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  QUART.- Comunicar aquest acord a la Junta Electoral Central als efectes de què 
expedeixi credencials acreditatives de la condició de conselleres comarcals electes a favor de les 
candidates esmentades.” 
 
Intervé el Sr. Francisco Xavier Alegre, portaveu del grup comarcal de Ciutadans, que diu: 
 
Deixar constància del nostre agraïment al Sr. Martín Barra, felicitar-lo per la seva elecció com a diputat 
al Parlament de Catalunya, la seva dimissió vé directament relacionada a la seva elecció com a diputat 
al Parlament de Catalunya i per això dintre dels Estatuts del nostre partit no ens permet tenir més d’un 
càrrec electe i per tant, una vegada s’ha conformat el Govern de la Generalitat, els regidors que van 
sortir escollits diputats, com es el cas del Sr. Martín Barra, en el primer Ple tenien que deixar la seva 
acta de regidor i és el que va fer en el Ple de finals de gener passat; i per tant com a conseqüència de 
perdre la seva condició des d’aquí en nom de Ciutadans i espero que, parlo en nom de tots els grups, li 
volem donar les gràcies per la seva contribució a tirar endavant la feina d’aquest Consell. 
 
Pren la paraula el Sr. President, que diu:  
 
Agrair la tasca que han pogut fer la consellera i el conseller aquests mesos i desitjar en aquesta nova 
etapa els majors encerts amb aquestes noves responsabilitats. 
 
2.- Aprovar l’acta núm. 7/15, corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 21 de desembre. 
  
Els presents aproven per unanimitat l’acta núm. 7/15, corresponent a la sessió celebrada el dia 21 de 
desembre. 
 
El Sr. President dóna la paraula a la Sra. Mª José Diaz, portaveu del grup comarcal del Partit Popular, 
que diu: 
 
Solamente para que conste en el acta de este Pleno. Decir que en el Pleno pasado por un error el 
grupo Popular votó a favor en el punto número 8 cuando en realidad nos estábamos refiriendo al punto 
número 7 y aclarar que el error se debió a que el punto  número 8 no constaba en la orden del día que 
yo traía, que era la que me habían dado en la Junta de Portavoces. No volví a imprimir la que enviaron 
y por lo tanto ese punto no lo tenía. Así ratificar nuevamente que en el punto número 8, relativo a la 
retribución de los consellers y conselleras en régimen de dedicación exclusiva y parcial, el voto del 
Partido Popular es en contra. 
 
A continuació intervé el Sr. Francisco Xavier Alegre, portaveu del grup comarcal de Ciutadans, que diu: 
 
Dos coses: una, a la pàgina 27 en el apartat 12 de la moció es diu “els presents aproven per majoria 
absoluta la ratificació del present acord amb el vot a favor dels membres presents dels grups 
comarcals del PSC-CPM, COALICIÓ ENTESA, ERC-AM, CIU, Ciutadans, PP i CIU; entenc que és un 
lapsus, o és un error que s’ha posat dos vegades a Convergència o falta la CUP.  
 
I a la pàgina 53 jo personalment vaig demanar que volíem tenir còpia de l’informe signat per la 
Interventora en relació a l’aprovació del pressupost, han passat uns quants dies i sembla ser que el 
mensajero tarda en llegar a Ciudadanos, no tenim còpia de l’informe que va emetre la Interventora en 
relació a l’aprovació del pressupost i demanaria al President que, com que són documents públics, que 
no ens els amaguin. 
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Pren la paraula el Sr. President, que diu:   
 
No hi ha cap intenció d’amagar cap document i no comprenc que el circuit i el mensajero no corri més, 
demanar que corri més tot això. 
 
Intervé el Sr. Francisco Xavier Alegre, portaveu del grup comarcal de Ciutadans, que diu: 
 
Al marge de tot això votarem a favor.  
 
3.- Donar compte dels Decrets de la Presidència que a continuació es relacionen: 
 
Pren la paraula el Sr. President, que diu: 
 
Fer esment precisament al Decret que vaig signar el 5 de febrer relatiu a nomenar, a conseqüència de 
la dimissió de la Sra. Mayte Aymerich, per les facultats que tinc, nou vicepresident i per tant, a petició 
del grup d’Esquerra Republicana i amb el vist-i-plau del Govern i jo mateix, doncs nomenaríem o vam 
anomenar, i per tant avui es ratificaria, al Sr. Lluís Fabrés i Pérez, Conseller del grup comarcal de 
Coalició d’Esquerra República, com a vicepresident, que com veieu ja està a la taula i exerceix.  
 
Intervé el Sr. Josep María Gozález, conseller del grup comarcal de Ciutadans, que diu: 
 
En relació al Decret 4/2016, en el seu moment ja vem preguntar per aquesta contractació, ara veiem 
que una de les dos persones contractades doncs s’ha donat de baixa, s’augmenta la jornada d’un 75% 
a un 100% a la persona que queda, mentre s’està fent el procés de selecció de la nova persona; 
llavors el nostre dubte era si estava consignat pressupostàriament el fet de que acabin sent una 
persona amb un 75% i una amb un 100%, quan inicialment eren dues persones amb un 75%. 
 
A continuació pren la paraula la Sra. Eugènia Garcia, Gerent del Consell Comarcal del Baix Llobregat, 
que diu: 
 
En principi tots aquests programes estan íntegrament finançats, per tant qualsevol modificació al final  
respon al 100% de la subvenció rebuda. Hi ha una persona que ha causat baixa i en tot cas ara es 
regularitza aquesta situació i en funció de si tornem a contractar o no doncs es tornarà a regularitzar la 
seva jornada perquè el 100% de la subvenció mai el superem. 
 

a) Decret núm. 202/15, de 11 de novembre, relatiu a aprovar la modificació de crèdits 
11/2015. 

 
“Vist l’acord de la Junta de Govern d’aquest Consell Comarcal de data 2 de març 

d’enguany  que aprova la subscripció d’una addenda per a l’any 2015 al  conveni subscrit, amb data 17 
de febrer de 2014, amb el Consorci de Turisme del Baix Llobregat i els ajuntaments de la comarca que 
recapten l’impost de la taxa turística  de col.laboració per a la creació d’un fons comarcal per a la 
realització del Pla estratègic turístic comarcal. 

 
Vist que a l’acord 5è del conveni inicial el Consell Comarcal es compromet a transferir 

al Consorci de Turisme del Baix Llobregat l’import que rebi de  la Generalitat de Catalunya en concepte 
de percentatge del fons amb destí local que gestiona en substitució del ajuntaments de la comarca en 
els quals la recaptació anual per exacció de l’impost no superi el llindar dels 6.000,00€. 
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Vist que en dates 13 de gener i 14 de maig d’enguany la Generalitat de Catalunya ha 

ingressat a aquest Consell Comarcal les quantitats de 7.815,44€ i 5.181,18€ per aquest concepte 
corresponent al tercer i quart trimestre de 2014, respectivament i que el dia 25 de setembre  es va 
ingressar 457,67€ corresponent al primer pagament de l’exercici 2015. 

 
Vista la resolució de la Directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya   

d’atorgament parcial de la subvenció regulada per l’Ordre EMO/204/2015, de 23 de juny, modificada 
per la Resolució EMO/1648/2015, de 17 de juliol que atorga al Consell Comarcal una subvenció de 
241.175,62€ per a la realització del programa “Treball i formació” persones aturades no perceptores 
(PANP) amb codi d’expedient 2015/PANP/SPO/0034. 

 
Vist l’informe del coordinador de l’Àrea de desenvolupament estratègic en relació a la 

proposta d’habilitació de les següents partides: 
 
Despeses de personal            220.895,62 
Despeses de formació             20.280,00 
 
Vista la resolució de la Directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya   

d’atorgament parcial de la subvenció regulada per l’Ordre EMO/244/2015, de 29 de juliol,  que atorga 
al Consell Comarcal una subvenció de 167.760,18€ per a la realització del programa “Treball i 
formació”  adreçat a persones en situació d’atur beneficiaries de la renda mínima d’inserció amb codi 
d’expedient 2015/PMRI/SPO/0064. 

 
Vist l’informe del coordinador de l’Àrea de desenvolupament estratègic en relació a la 

proposta d’habilitació de les següents partides: 
 
Despeses de personal            165.870,18 
Despeses de formació                1.890,00 
 
 Vist l’acord de la Junta de Govern d’aquest Consell Comarcal, de data 19 d’octubre 

d’enguany que accepta la subvenció atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya del Departament 
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya  per import de 29.336,21€ per a la realització del 
projecte “Pla estratègic del sector turístic del riu Llobregat. Desenvolupament econòmic i ocupació” 
alhora que aprova la subscripció d’un conveni amb el Consorci de Turisme del Baix Llobregat de 
col.laboració en l’execució i finançament de l’esmentat projecte que preveu una aportació per part del 
Consorci de 7.334,05€. El cost total del projecte ascendeix a 36.670,26€. 

 
 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  17/2015 
 
Per tot això aquesta Presidència en ús de les competències que legalment tinc 

transferides   
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RESOLC 
 
PRIMER.-  Aprovar  la modificació de crèdits 11/2015 del Consell Comarcal del Baix 

Llobregat,  mitjançat crèdit generat per compromisos d’ingressos  d’acord amb el següent detall: 
  
1. CRÈDITS GENERATS    

     
DESPESES  Crèdit inicial Altes  Crèdit final 

     
432 46700 Consorci de Turisme Baix Llobregat 12.996,62 457,67 13.454,29 
241 13177 Retrib. 2015/PANP/SPO/34 0,00 155.000,00 155.000,00 
241 16077 Seg. Social 2015/PANP/SPO/34 0,00 65.895,62 65.895,62 
241 16277 Formació 2015/PANP/SPO/34 0,00 20.280,00 20.280,00 
241 13178 Retrib. 2015/PMRI/SPO/64 0,00 116.000,00 116.000,00 
241 16078 Seg. Social 2015/PMRI/SPO/64 0,00 49.870,18 49.870,18 
241 16278 Formació 2015/PMRI/SPO/64 0,00 1.890,00 1.890,00 
241 22707 Estudis i treballs tècnics – Pla estratègic sector 

turístic riu Llobregat. 
0,00 36.670,26 36.670,26 

 Total despeses 12.996,62 446.063,73 459.060,35 
     
INGRESSOS Crèdit inicial Altes  Crèdit final 
     

45080 Gerenalitat – Fons de Foment Turistic 12.996,62 457,67 13.454,29 
45077 Generalitat  2015/PANP/SPO/34 0,00 241.175,62 241.175,62 
45078 Generalitat  2015/PMRI/SPO/64 0,00 167.760,18 167.760,18 
48002 Generalitat – Pla estratègic sector turístic riu 

Llobregat 
0,00 29.336,21 29.336,21 

46701 Consorci de Turisme del Baix Llobregat 0,00 7.334,05 7.334,05 
 Total ingressos 12.996,62 446.063,73 459.060,35 
 

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

b) Decret núm. 215/15, de 23 de novembre, relatiu a aprovar la modificació de crèdits 
12/2015. 

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

a la sol·licitud de transferència de crèdits entre les diferents partides de l’àrea de despesa 3322 Arxius  
en el sentit de transferir crèdits per un import total de 3.097,33 € de les partides 3322 16000, 3322 
22699 i 3322 48912  a la partida 3322 62900 “Altres inversions arxiu” per a l’adquisició dels 130 
pergamins dels Fons Planas Can Cuyàs  per un import de 5.000,00€ IVA inclòs. 
 

Vist l’informe del Responsable d’Informàtica i Noves Tecnologies en relació a la 
necessitat d’incrementar en 5.000,00€ la partida destinada a l’adquisició d’equipament informàtic per 
poder adquirir 12 equips informàtics que és necessari substituir i vist que es pot transferir crèdit de la 
partida 920 22200 comunicacions telefòniques.    
 

Vist l’acord de la Junta de Govern d’aquest Consell Comarcal de data 2 de març 
d’enguany  que aprova la subscripció d’una addenda per a l’any 2015 al  conveni subscrit, amb data 17 
de febrer de 2014, amb el Consorci de Turisme del Baix Llobregat i els ajuntaments de la comarca que 
recapten l’impost de la taxa turística de col.laboració per a la creació d’un fons comarcal per a la 
realització del Pla estratègic turístic comarcal. 
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Vist que a l’acord 5è del conveni inicial el Consell Comarcal es compromet a transferir 

al Consorci de Turisme del Baix Llobregat l’import que rebi de  la Generalitat de Catalunya en concepte 
de percentatge del fons amb destí local que gestiona en substitució del ajuntaments de la comarca en 
els quals la recaptació anual per exacció de l’impost no superi el llindar dels 6.000,00€. 
 

Vist que en dates 13 de gener i 14 de maig d’enguany la Generalitat de Catalunya ha 
ingressat a aquest Consell Comarcal les quantitats de 7.815,44€ i 5.181,18€ per aquest concepte 
corresponent al tercer i quart trimestre de 2014, respectivament i que els dies 25 de setembre i 19 de 
novembre es van ingressar 457,67€ i 707,68€ corresponent respectivament al primer i segon 
pagament de l’exercici 2015. 
 

Atès el que estableix l’article 180 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que aprova el 
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i les Bases d’execució del Pressupost. 
 

Atès el que estableix l’article 10è de les bases del pressupost d’enguany. 
 

Vist l’informe de la Gerent. 
 

Vist l’informe d’intervenció18/2015. 
  

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

RESOLC 
  

PRIMER.- Aprovar la modificació de crèdits 12/2015 del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat de transferència  de crèdits i crèdits generats, d’acord al que s’estableixen els articles 180 i 
181 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de Llei  Reguladora de les 
Hisendes Locals; d’acord amb el següent detall:  
 
1. TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS Crèdit inicial Altes  Baixes Crèdit final 
      
3322 16000 Seguretat social Arxiu 800,00 0,00 381,32 418,68 
3322 48912 Beca recerca 10.700,00 0,00 2.699,60 8.000,40 
3322 22699 Manteniment i despeses trasllat 24.772,13 0,00 16,41 24.755,72 
3322 62900 Altres inversions arxiu 9.338,70 3.097,33 0,00 12.436,03 
920 22200 Comunicacions telefònicas 63.000,00 0,00 5.000,00 58.000,00 
920 63600 Equipament informàtic 14.000,00 5.000,00 0,00 19.000,000 
 Total 122.610,83 8.097,33 8.097,33 122.610,83 
 
2. CRÈDITS GENERATS    

     
DESPESES  Crèdit inicial Altes  Crèdit final 

     
432 46700 Consorci de Turisme Baix Llobregat 13.454,29 707,68 14.161,97 

 Total despeses 13.454,29 707,68 14.161,97 
     
INGRESSOS Crèdit inicial Altes  Crèdit final 
     
45080 Gerenalitat – Fons de Foment Turistic 13.454,29 707,68 14.161,97 
 Total ingressos 13.954,29 707,68 14.161,97 
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SEGON.- Donar compte del present Decret a la propera sessió de la Junta de Govern i 
del Ple que se celebrin.” 
 

c) Decret núm. 230/15, de 4 de desembre, relatiu a modificar el nomenament com a 
funcionària interina, de la Sra. Elena Sorribas Amatriain tècnica mitjana, vinculada al 
projecte “Servei Comarcal d’Acollida Itinerant per als municipis de menys de 20.000 
habitants”. 

 
“Vist que per Decret de Presidència núm. 79/2015, de 15 de maig, es va aprovar l’inici 

del procés del selecció per al nomenament com a funcionari/ària interí/na de programa, a jornada 
completa, amb la categoria de tècnic/a mitjà/ana, grup A, subgrup A2, subescala tècnica, vinculat al 
projecte “Servei Comarcal d’Acollida Itinerant per als municipis de menys de 20.000 habitants del Baix 
Llobregat” en el marc de la Fitxa 7, Acollida i Integració a persones estrangeres immigrades del Protocol 
Addicional 2015 del Contracte Programa subscrit amb el Departament de Benestar Social i Família de la 
Generalitat de Catalunya, així com les bases reguladores de la referida convocatòria; i que per Decret 
de Presidència núm. 117/2015, de 19 de juny, es va nomenar com a funcionària interina a la Sra. 
Elena Sorribas Amatriain amb efectes a partir del dia 1 de juliol de 2015 i fins la data màxima del dia 31 
de desembre de 2015. 
 

Vist que actualment des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat, i emmarcat en el nou contracte-programa previst a partir de l’any 2016, està contemplat el 
manteniment de les actuacions que a l’any 2015 tenia atorgades aquest Consell Comarcal amb el 
mateix import subvencionat, entre les quals es troba aquest servei recollit a la Fitxa núm. 7 d’Acollida i 
Integració de persones estrangeres immigrades; segons consta a l’expedient. 

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, a efectes de poder 
cobrir les necessitats de contractació temporal d’ambdues entitats durant el període de vigència de la 
limitació de contractació continguda al Reial Decret-Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures 
urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic, inicialment, 
i de l’article 21.2 de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 
2016, posteriorment; 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 vinculat als serveis socials (àrea 
bàsica i suport als ajuntaments).   
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals d’aquesta entitat en data 
4 de desembre de 2015, que s’incorpora a l’expedient, proposant la modificació del nomenament com 
a funcionària interina de la Sra. Elena Sorribas Amatriain, atès que el Coordinador de l’Àrea Bàsica de 
serveis socials ha manifestat la voluntat de continuar amb la prestació del servei iniciat l’any 2015. 

 
Atès que no s’incompleix la limitació prevista a l’article 10.1 c) del Reial Decret 

Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic ; i que l’article 10.6 del referit text normatiu estableix que el personal funcionari interí 
designat per l’execució de programes de caràcter temporal podrà prestar els serveis que se li 
encomanin amb el límit establert a l’art. 10.1 c). 

 
Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc conferides 
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RESOLC 
 
PRIMER.- Modificar el nomenament com a funcionària interina, en virtut dels articles 

10.1.c) i 10.6 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, de la Sra. Elena Sorribas Amatriain, amb DNI 46.407.228-J, 
tècnica mitjana, a jornada completa de 37 hores 30 minuts a la setmana, grup A, subgrup A2, subescala 
tècnica, vinculada al projecte “Servei Comarcal d’Acollida Itinerant per als municipis de menys de 20.000 
habitants del Baix Llobregat” en el marc de la Fitxa 7, Acollida i Integració a persones estrangeres 
immigrades del Protocol Addicional 2016 del Contracte Programa subscrit amb el Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, i amb un sou brut mensual de 1.872,29€ 
(958,98€ de salari base, 417,25€ de complement de destí - nivell 19 i 496,06€ de complement 
específic) per catorze mensualitats segons la normativa d’aplicació vigent. 
 
El nou projecte tindrà vigència des del dia 1 de gener de 2016 fins al dia 31 de desembre de 2016, i la 
nova designació resta subjecta a l’execució del projecte esmentat, al qual estarà adscrita la funcionària 
interina a partir del dia 1 de gener de 2016 i fins la data màxima del dia 31 de desembre de 2016. 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. del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 
 

SEGON.- Actualitzar, a partir del dia 1 de gener de 2016, les retribucions d’aquest lloc 
de treball en funció dels increments i taules previstes regulats per la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016, pendents d’aprovació per aquest Consell Comarcal. 

 
TERCER.- Comunicar el present Decret a l’esmentada treballadora, perquè en tingui 

coneixement i als efectes. 
 

QUART.- Publicar la modificació del nomenament de referència al 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.- Autoritzar la despesa de 34.379,00€ imputable a les partides 
pressupostàries següents: 
 
 - 231 13102 Retribució personal immigració 
 - 231 16002 Seguretat social personal immigració 

- 231 23120 Locomoció immigració 
 

SISÈ.- Informar d’aquest Decret a la representació del personal funcionari de l’entitat. 
 

SETÈ.- Donar compte d’aquest Decret en la propera sessió del Ple que se celebri.”  
 
 
 
 
 



 
12 

d) Decret núm. 241/15, de 18 de desembre, relatiu a nomenar com a funcionària interina, a la 
Sra. Maria Dolors Santos Santín, adscrita a l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials. 

 
“Vist que per Decret de Presidència núm. 227/2015, de 2 de desembre, es va aprovar 

l’inici del procés del selecció per al nomenament com a funcionari/ària interí/ina de programa, a jornada 
completa, d’un/a auxiliar administratiu/va, grup C, subgrup C2, escala d’administració general, subescala 
auxiliar, de suport als programes d’infància i adolescència i llurs famílies en risc d’exclusió social, dins del 
“Programa complementari de garantia de la cohesió social” en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2012-2015” de la Diputació de Barcelona per a l’any 2015; així com les bases reguladores de la referida 
convocatòria.  

Atès que la candidata proposada pel Tribunal, un cop efectuat el corresponent 
procés de selecció, va ser la Sra. Maria Dolors Santos Santín; segons consta a l’expedient. 

 
Atès que hi ha suficient dotació pressupostària i que des de la Diputació de Barcelona 

s’ha resolt prorrogar l’execució de les actuacions fins el mes de juny de 2016. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals d’aquesta entitat en data 
18 de desembre de 2015, que s’incorpora a l’expedient. 
 

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

RESOLC 
 
PRIMER.- Nomenar com a funcionària interina, en virtut de l’article 10.2.c del Reial 

Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de 
l'Empleat Públic, a la Sra. Maria Dolors Santos Santín, amb DNI 46.816.345-Y, amb la categoria 
d’auxiliar administrativa, a jornada completa (37 h. i 30 m. setmanals), grup C, subgrup C2, escala 
d’administració general, subescala auxiliar, adscrita a l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques Socials 
d’aquest Consell Comarcal, per increment de tasques derivades de les actuacions que en matèria de 
suport a la infància i l’adolescència en risc d’exclusió social i llurs famílies, dins del “Programa 
complementari de garantia de la cohesió social” en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” 
de la Diputació de Barcelona per a l’any 2015, amb un sou brut mensual de 1.405,37€ (599,25€ de salari 
base, 305,01€ de complement de destí - nivell 14 i 501,11€ de complement específic) per catorze 
mensualitats segons la normativa d’aplicació vigent. 
 
El nomenament tindrà vigència durant l’execució del projecte esmentat al qual estigui adscrita la 
funcionària interina des del dia 21 de desembre de 2015 i fins la data màxima del dia 30 de juny de 
2016. 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. del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. 
 

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

TERCER.- Disposar notificar aquest nomenament a l’esmentada treballadora, perquè 
prengui possessió de la referida plaça. 
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QUART.- Publicar l’esmentat nomenament al 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.- Autoritzar la despesa de 17.000,00€ imputable a les partides 
pressupostàries següents: 
 

- 23113101. Personal cohesió social 
- 23116001. Seguretat social cohesió social 

 
SISÈ.- Actualitzar pel mes de gener de 2016 les retribucions en funció d’allò publicat a 

la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016. 
 

SETÈ.- Donar compte d’aquest nomenament en la propera sessió del Ple que se 
celebri.”  
 

e) Decret núm. 244/15, de 22 de desembre, relatiu a modificar el nomenament com a 
funcionària interina de la Sra. M. G. L., adscrita a l’Àrea de 
Desenvolupament Estratègic. 

 
“Vist que per Decret de Presidència núm. 124/2012, de 17 de desembre, entre d’altres, 

es va aprovar l’inici del procés del selecció per al nomenament temporal de quatre funcionaris/àries 
interins/es per al projecte “Joves per l’Ocupació”, amb la categoria de tècnics/ques superiors de l’escala 
d’administració especial, subescala tècnica, grup A1, adscrits/es a l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
del Consell Comarcal del Baix Llobregat, així com les bases reguladores de la referida convocatòria; i 
que per Decret de Presidència núm. 47/2015, de 26 de març, es va nomenar com a funcionària interina 
a la Sra. M. G. L. per al programa “Joves per l’Ocupació 2014-2015”, amb una jornada 
parcial de 18 hores i 45 minuts setmanals, des del dia 7 d’abril de 2015 i fins la data màxima del dia 31 
de desembre de 2015.  

 
Vist que per Decret de Presidència núm. 185/2015, de 8 d’octubre, es va aprovar la 

modificació del nomenament de la Sra. M. G. L., funcionària interina, en virtut de l’article 
10.2.c) de la Llei 7/2007, de 14 d’abril de l’Estatuto Bàsico del Empleado Público, per al programa 
“Joves per l’Ocupació 2014-2015”, amb la categoria de tècnica superior de l’escala d’administració 
especial, subescala tècnica, grup A1, adscrita a l’Àrea de Desenvolupament Estratègic del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat, incrementant la seva jornada laboral al 100% a 37,5 hores setmanals a 
partir del dia 13 d’octubre de 2015 i fins la data màxima prevista del 31 de desembre de 2015; i amb un 
sou brut mensual de 2.046,73€ (1109,05€ de salari base, 473,35€ de complement de destí - nivell 21 i 
464,33€ de complement específic), abonant-se les retribucions per catorze mensualitats segons els 
imports que legalment estiguin establerts. 

 
Vist que per Decret de Presidència núm. 177/2015, 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 concessió de subvencions per a la realització del Programa d'Experiència Professional 
per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’ocupació 2015”, aprovada per l’Ordre EMO/254/2015, 
de 5 d’agost, de modificació de l’Ordre EMO/251/2014, de 4 d’agost; i que per acord de la Junta de 
Govern de 21 de desembre de 2015, entre d’altres, es va acceptar la referida subvenció. 
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Atès que el període d’execució del referit projecte és des del dia 22 de desembre de 
2015 fins com a màxim el 31 de març de 2017, i que el procés de selecció per a cobrir el nombre de 
personal tècnic necessari segons el rati de 20 alumnes per tutor/a s’està efectuant en aquest mes 
desembre (3 tutors/es a jornada completa i 1 a mitja jornada, total d’alumnes 70); segons consta a 
l’expedient. 
 

Atès que per tal de poder iniciar el projecte de referència en la data prevista, el 
Coordinador de l’Àrea ha sol·licitat assignar a la Sra. M. G. L. al nou programa, tal i com 
es regula a la “Guia de prescripcions tècniques entitats locals. Joves per l’ocupació. Programa 
d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya, convocatòria 2015”. Versió 1.0 de data 
4 de setembre de 2015. 
 

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, a efectes de poder 
cobrir les necessitats de contractació temporal d’ambdues entitats durant el període de vigència de la 
limitació de contractació continguda al Reial Decret-Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures 
urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic, inicialment, 
i de l’article 21.2 de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 
2016, posteriorment; 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 Estratègic que realitzin actuacions en matèria de foment de l’ocupació i ocupabilitat, 
entre d’altres.   
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals d’aquesta entitat en data 
22 de desembre de 2015, que s’incorpora a l’expedient, proposant la modificació del nomenament com 
a funcionària interina de la Sra. M. G. L., d’acord amb la necessitat plantejada pel 
Coordinador de l’Àrea i atès que no s’incompleix la limitació prevista a l’article 10.1. c) del Reial Decret 
Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic. 

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

 
RESOLC 

 
PRIMER.- Modificar el nomenament com a funcionària interina de la Sra. M. G. L.

, amb DNI XX.XXX.XXX-T, tècnica superior de l’escala d’administració especial, 
subescala tècnica, grup A1, a jornada completa de 37,5 hores setmanals, adscrita a l’Àrea de 
Desenvolupament Estratègic del Consell Comarcal del Baix Llobregat, adscrivint-la des del dia 22 de 
desembre de 2015 i fins al 31 de desembre de 2015 amb una dedicació del 50% al programa Joves 
per l’Ocupació 2014 (núm. d’expedient JPO-49-2014) i un 50% al nou programa Joves per l’Ocupació 
2015 (núm. d’expedient SOC001/15/00051). 
 

SEGON.- Adscriure a partir del dia 1 de gener de 2016 i fins al 31 de març de 2017 el 
nomenament com a funcionària interina de programa de la Sra. M. G. L. al programa 
Joves per l’Ocupació 2015, amb una dedicació del 100% de la seva jornada. 
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Les retribucions d’aquest lloc de treball s’hauran d’actualitzar en funció d’allò que estableix la Llei 
48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos General de l’Estat per a l’any 2016, i que ha aprovat aquest 
Consell Comarcal en sessió plenària del dia 21 de desembre de 2015. 
 
Aquest nomenament tindrà vigència durant l’execució del projecte esmentat al qual estigui adscrita la 
funcionaria interina a partir del dia 22 de desembre de 2015 i fins la data màxima del 31 de març de 
2017. 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’article 10.3. del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 

 
TERCER.- Comunicar el present Decret a l’esmentada treballadora, així com al Servei 

d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 

QUART.- Publicar la modificació del nomenament de referència al 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.- Informar d’aquest Decret a la representació del personal funcionari de 
l’entitat. 
 

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

f) Decret núm. 255/15, de 30 de desembre, relatiu a aprovar la modificació de crèdits 
13/2015. 

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

atorga a aquest Consell Comarcal una subvenció de 296.145,00€ per a la realització del programa 
Joves per l’Ocupació 2015 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 segons la següent 
distribució: 
 
 
Despeses de personal:      156.595,00 
 - Tutories      126.000,00 
 - Formació         23.595,00 
 - Promoció participació empreses      7.000,00 
Despeses de formació       80.000,00 
Matriculació IOC-ESO i cursos accés cicles grau mitja     7.200,00 
Assegurances participants           750,00 
Ajuts transport joves         6.600,00 
Incentius joves participants      42.000,00 
Despeses de material i funcionament        3.000,00 
 

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. 
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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 13/2015 del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat de crèdits generats per compromisos d’ingrés, d’acord al que s’estableix l’article 179 i 
següents  del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals; d’acord amb el següent detall: 
 
1. CRÈDITS GENERATS    
     
DESPESES  Crèdit inicial Altes Crèdit final 
     
241 13180 RET. PERS.-JPO 2015 0,00 112.000,00 112.000,00 

241 16080 SEG. SOCIAL- JPO 2015 0,00 44.595,00 44.595,00 

241 22480 ASSEGURANCES JPO 2015 0,00 750,00 750,00 

241 22680 
FORMACIO  I DESP. FUNCIONAMENT  JPO 
2015 

0,00 90.200,00 90.200,00 

241 48080 AJUTS INDIVIDUALS JPO 2015 0,00 48.600,00 48.600,00 

 
 

Total despeses 0,0 296.145,00 296.145,00 

INGRESSOS Crèdit inicial Altes  Crèdit final 
     
45083 GENERALITAT-JPO 2015 0,00 296.145,00 296.145,00 
     

     
 Total ingressos 0,0 296.145,00 296.145,00 

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

del Ple que se celebrin.” 
 

g) Decret núm. 2/16, de 12 de gener, relatiu a modificar els percentatges i conceptes 
imputables corresponents a l’Oficina Local d’Habitatge del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat de l’any 2015. 

 
“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 15 de desembre de 2014, entre 

d’altres, es va 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, així com es va aprovar la dedicació del 
personal adscrit a l'oficina per a l’any 2015. 
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Atès que un cop tancat l’any 2015 la dedicació del personal administratiu ha resultat 
superior a la que s’havia previst inicialment, que s’estima que la subvenció inicialment prevista per 
import de 15.000,00€ es veurà incrementada amb un import de subvenció variable, en relació als 
expedients tramitats superior a altres anys; i que aquest any una part del cost de les activitats de 
l'Oficina Local d'Habitatge s’imputaran al Programa Complementari de Cohesió Social de la Diputació 
de Barcelona, amb una previsió d’imputació de 33.495,38€. 
 
  Vist l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics d’aquesta entitat en data 12 de 
gener de 2015, que s’adjunta a l’expedient, proposant la modificació dels percentatges d’imputació del 
personal administratiu del Departament de Servei Tècnics d’aquest Consell Comarcal que està a 
càrrec de les tasques d’atenció al públic i administratives, així com la quantificació de les tasques 
realitzades per l'Oficina Local d'Habitatge del Consell Comarcal del Baix Llobregat durant el període 
01/01/15-31/12/15, prèvia a l’elaboració de la certificació justificativa, signada per la Interventora, la 
qual s’ha de trametre a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya com a condició necessària per a la 
percepció de la subvenció prevista en el conveni de referència. 
 

Vist que no hi ha previst sessió prèvia de la Junta de Govern i que és necessari, 
segons consta en l’expedient, modificar les esmentades imputacions de personal, es considera 
convenient aprovar-ho per Decret de Presidència ratificant-lo en la propera sessió de la Junta de 
Govern i del Ple que se celebrin. 

 
Vist que per Decret de Presidència núm. 151/2015, de 24 de juliol, la Presidència 

podrà exercir, per raons d’urgència, les competències de la Junta de Govern, donant compte a l’òrgan 
competent als efectes de ratificació. 
 
  Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc conferides 
 

RESOLC 
 

PRIMER.- Modificar els percentatges i conceptes imputables corresponents a l’Oficina 
Local d’Habitatge del Consell Comarcal del Baix Llobregat de l’any 2015, ajustant-los a les despeses 
reals, que finalment resten de la següent manera:  

 
Treballador/a % imputat Categoria Concepte/tasca i/o responsabilitat 
Montserrat. Camprubí Casas 60,00% Administrativa Atenció al públic i gestió administrativa expedients 
Ana Maranillo Nogal 50,00% Administrativa Atenció al públic i gestió administrativa expedients 
Rubén González Belloc 30,00% Arquitecte Tècnic Atenció al públic, inspeccions i informes tècnics 
Alfredo Santín Pérez 10,00% Arquitecte Tècnic Coordinació OLH 
Despeses generals 13% s/personal   

 
SEGON.- Aprovar la relació de despeses de l'Oficina Local d'Habitatge del Consell 

Comarcal del Baix Llobregat de l’any 2015, d’acord amb el següent quadre:  
 

Treballador/a €/any % 
imputat 

Import 
projecte 

Categoria Hores 
setmanals 

Concepte/tasca i/o responsabilitat 

Montserrat. Camprubí 
Casas 

34.658,39 60,00% 20.795,03 Administrativa 22,5 Atenció al públic i gestió administrativa expedients 

Ana Maranillo Nogal 34.499,03 50,00% 17.249,52 Administrativa 18,75 Atenció al públic i gestió administrativa expedients 
Rubén González Belloc 36.655,63 30,00% 10.996,69 Arquitecte Tècnic 11,25 Atenció al públic, inspeccions i informes tècnics 
Alfredo Santín Pérez 71.473,76 10,00% 7.147,38 Arquitecte Tècnic 3,75 Coordinació OLH 

Despeses generals 13% s/personal 7.304,52    

Total € OLH - 2015 63.493,13    
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TERCER.- Aprovar la relació de subvencions corresponents a l'Oficina Local 
d'Habitatge del Consell Comarcal del Baix Llobregat de l’any 2015, d’acord amb el següent quadre:  
 

- Despeses OLH: 63.493,13€ 
- Subvenció de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya: 21.375,00€ 
- Subvenció del Programa Complementari de Cohesió Social de la Diputació de Barcelona: 

33.495,38€ 
- Total de subvencions: 54.870,38€ 

 
Fer constar que l’aportació efectuada per la Diputació de Barcelona en el marc del Programa 
Complementari de Garantia de la Cohesió Social, conjuntament amb les altres fonts específiques de 
finançament de l’actuació, no supera el cost total de l’actuació. 
 

QUART.- Aprovar la relació d’activitats realitzades per l'Oficina Local d'Habitatge 
durant l’any 2015, d’acord amb els següents conceptes: 
 

Activitat realitzada - Serveis d'atenció al ciutadà Nombre 

Tasques d'assessorament i d'informació (atenció presencial) 803 

Tasques d'assessorament i d'informació (atenció telefònica) 798 

Tasques d'assessorament i d'informació (atenció telemàtica) 4 

Total 2015 1.605 
 
Activitat realitzada per l'Oficina Local d'Habitatge del C. C. Baix Llobregat - 2016 Nombre 
Tramitació de cèdules d'habitatbilitat, sense inspecció tècnica  90 

Tramitació de cèdules d'habitatbilitat, amb inspecció tècnica (no incloses a l'apartat anterior)  0 

Tramitació d'ajuts per a la rehabilitació, inclosa la inspecció tècnica 2 

Avaluació tècnica prèvia a la sol·licitud d'ajuts a la rehabilitació que inclou els informes tècnics 
previs a les obres de rehabilitació d'edificis d'ús residencial 

2 

Avaluació tècnica prèvia a la sol·licitud d'ajuts a la rehabilitació que inclou els informes tècnics 
previs a les obres de rehabilitació d'habitatges 

0 

Gestió d'expedients de prestacions per al pagament del lloguer 11 
Gestió d'expedients MIFO 60 
Gestió d'expedients de prestacions d'urgència especial 3 
Tramitació d'expedients de prestacions d'urgència especial, convocatòria extraordinària per a 
persones en situació d'atur de llarga durada (no incloses a l'apartat anterior) 

0 

Trameses certificats d'aptitud de l'edifici 9 
Sol·licitud d'inscripció en el Registre de sol·licitants d'Habitatges amb Protecció Oficial 212 
Tramitació de duplicats de cèdules d'habitabilitat 31 
Tramitació de visat de contracte de compraventa d'Habitatges amb Protecció Oficial 1 
Tramitació de visat de contracte de lloguer d'Habitatges amb Protecció Oficial 1 

 
CINQUÈ.- Comunicar el present Decret al Departament d’Intervenció així com a l’Àrea 

de Serveis Centrals d’aquesta entitat, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 
  SISÈ.- Ratificar el present Decret en la propera sessió de la Junta de Govern i del Ple 
que se celebrin.” 
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h) Decret núm. 4/16, de 15 de gener, relatiu a aprovar l’inici del procés del selecció per al 
nomenament com a funcionari/ària  interí/a de programa vinculat al projecte “Promoure 
l’ocupació a la indústria local al Baix Llobregat”. 

 
“Vist que per Decret de Presidència núm. 115/2015, de 16 de juny, es va aprovar l’inici 

del procés del selecció per al nomenament com a com a funcionaris/àries interins/es de programa, a 
jornada parcial (75% de la jornada ordinària), de dos tècnics/ques superiors, grup A, subgrup A1, escala 
d’administració especial, subescala tècnica, vinculats al projecte “Promoure l’ocupació a la indústria local 
al Baix Llobregat”, dins la convocatòria per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència 
competitiva per promoure l’ocupació a la indústria local de la Diputació de Barcelona, així com les 
bases reguladores de la referida convocatòria; i que per Decret de Presidència núm. 124/2015, de 3 de 
juliol, es van nomenar com a funcionàries interines a la Sra. Dara Ljubojevic Djeric i a la Sra. Laura 
Barrufet Miró, la primera a partir del dia 6 de juliol de 2015 i la segona a partir del dia 2 de setembre de 
2015 i, ambdues, fins al dia 31 de juliol de 2016. 
 

Vist que en data 22 de desembre de 2015 la Sra. Dara Ljubojevic Djeric va presentar 
per escrit la seva baixa voluntària per motius professionals, amb efectes del dia 5 de gener de 2016. 

 
Atès que les tasques que resten pendents de realitzar en el projecte des de la data 

d’avui i fins a la seva finalització suposen una càrrega de feina més elevada de la inicialment prevista, 
donat el bon resultat i dinàmica de les activitats que s’estan realitzant i la bona acollida del programa 
entre les empreses del sector de la indústria alimentària i la logística; segons consta a l’expedient. 

 
Vist la necessitat presentada pel Coordinador de l’Àrea projecte de cobrir la vacant 

produïda amb la baixa voluntària de la Sra. la Sra. Djubojevic amb la major brevetat possible, així com 
incrementar la jornada de la Sra. Laura Barrufet, actual tècnica en actiu del projecte, que passaria del 
75% al 100%, per tal de garantir la prestació del servei fins la data final prevista del projecte. 
 

Atès que en el procés de selecció de referència va resultat només una persona 
reserva i actualment no està disponible per ocupar la vacant produïda, s’ha d’aprovar l’inici d’un nou 
procés de selecció; segons consta a l’expedient. 

 
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, a efectes de poder 
cobrir les necessitats de contractació temporal d’ambdues entitats durant el període de vigència de la 
limitació de contractació continguda al Reial Decret-Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures 
urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic, inicialment, 
i a la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016, 
posteriorment; i que un dels serveis declarats com essencial i prioritari d’aquesta entitat amb l’objecte 
de possibilitar la contractació temporal va ser les actuacions que es realitzin en matèria de foment de 
l’ocupació i l’ocupabilitat així com les actuacions que es realitzin conjuntament amb els ajuntaments de 
la comarca, d’altres institucions i organismes en matèria de promoció econòmica, i per tant el personal 
tècnic que sigui necessari per realitzar aquestes actuacions estaria inclòs en aquest supòsit de 
contractació. 
 

Atès que per tal de poder realitzar aquesta incorporació temporal de manera àgil i per 
cobrir aquesta necessitat immediata, és necessari realitzar el procés de selecció en un període de 
temps reduït garantint en tot cas els preceptes legals d’accés a l’administració pública local, essent la 
normativa d’aplicació per a la convocatòria i el procés selecció els articles 3, 10.1 c), i 55 i següents  
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del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de 
l’Estatuto Bàsico del Empleado Público (TREBEP), la Llei 7/1985, de 2 d’abril, en aquells preceptes no 
derogats pel TREBEP, 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, el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova Text Refós de la Llei Municipal de Règim Local, el Decret Legislatiu 1/1997, 
de 31 d’octubre, que aprova el Text Únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a 
Catalunya en matèria de Funció Pública, el Decret 214/1990, de 30 de juliol, que aprova el Reglament 
del Personal al Servei de les Entitats Locals de Catalunya; i qualsevol altra normativa de caràcter 
supletori. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea de Serveis Centrals d’aquesta entitat 
en data 15 de gener de 2016, que s’incorpora a l’expedient. 

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

 
RESOLC 

 
PRIMER.- Aprovar l’inici del procés del selecció per al nomenament com a 

funcionari/ària  interí/a de programa, a jornada parcial (75% de la jornada ordinària), d’un/a tècnic/a 
superior, grup A, subgrup A1, escala d’administració especial, subescala tècnica, vinculat al projecte 
“Promoure l’ocupació a la indústria local al Baix Llobregat”, dins la convocatòria per a l’atorgament de 
subvencions en règim de concurrència competitiva per promoure l’ocupació a la indústria local de la 
Diputació de Barcelona. 

SEGON.- Aprovar les bases reguladores d’aquesta convocatòria que s’adjunten al 
present Decret. 

 
TERCER.- Modificar el nomenament com a funcionària interina de la Sra. Laura 

Barrufet Miró, amb DNI 33.963.649-D, tècnica superior, a jornada parcial del 75% de la jornada ordinària 
(28 h. i 7 m. setmanals), grup A, subgrup A1, escala d’administració especial, subescala tècnica, adscrita 
a l’Àrea de Desenvolupament Estratègic d’aquest Consell Comarcal, vinculada al projecte “Promoure 
l’ocupació a la indústria local al Baix Llobregat”, dins la convocatòria per a l’atorgament de subvencions 
en règim de concurrència competitiva per promoure l’ocupació a la indústria local de la Diputació de 
Barcelona, en el sentit d’ampliar la jornada fins el 100%, a partir del dia 18 de gener de 2016 i fins al 31 
de juliol de 2016, que és la durada final prevista del referit projecte, per tal d’assumir les tasques que té 
el projecte i que inicialment no s’havien dimensionat, i amb un sou brut mensual de 2.067,12€ 
(1.120,15€ de salari base, 478,09€ de complement de destí - nivell 21 i 468,97€ de complement 
específic) per catorze mensualitats segons la normativa d’aplicació vigent. 

 
El nomenament tindrà vigència durant l’execució del projecte esmentat, 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. del Reial 
Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic. 

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

coneixement i als efectes. 
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CINQUÈ.- Publicar la modificació del nomenament de referència al 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. 
 

SISÈ.- Autoritzar la despesa de 34.379,00€ imputable a les partides pressupostàries 
següents: 
 
 - 231 13102 Retribució personal immigració 
 - 231 16002 Seguretat social personal immigració 

- 231 23120 Locomoció immigració 
 

SETÈ.- Informar d’aquest Decret a la representació del personal funcionari de l’entitat. 
 
VUITÈ.- Donar compte d’aquest Decret en la propera sessió del Ple que se celebri.”  

 
i) Decret núm. 17/16, de 5 de febrer, relatiu a Nomenar al Sr. Lluís Fabrés i Pérez, conseller 

del grup comarcal Coalició Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal, com 
a Vice-president (sense prelació específica), en substitució de la Sra. Mayte Aymerich i 
Boltà. 

 
“Vist que per Decret de Presidència núm. 151/2015, de 24 de juliol, es va nomenar, 

entre d’altres, a la Sra. Maite Aymerich i Boltà, del grup comarcal Coalició Esquerra Republicana de 
Catalunya - Acord Municipal, Vice-presidenta del Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
 

Vist que en data 14 de gener de 2016, amb número d’entrada 177 del Registre 
General d’aquesta entitat, la Sra. Maite Aymerich i Boltà ha presentat la seva renúncia com a 
Consellera d’aquest Consell Comarcal. 

 
Vist  que segons l’article 13.2 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, que 

aprova el Text refós de la Llei d’Organització Comarcal de Catalunya i l’article 10 del Reglament 
Orgànic Comarcal, la designació dels Vice-presidents/es comarcals és competència de la Presidència, 
donant compte al Ple. 

 
Vist el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, 

aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc conferides 

 
RESOLC 

 
  PRIMER.- Nomenar al Sr. Lluís Fabrés i Pérez, conseller del grup comarcal Coalició 
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal, com a Vice-president (sense prelació 
específica), en substitució de la Sra. Maite Aymerich i Boltà. 
 
  SEGON.- Comunicar el present Decret als esmentats Consellers, perquè en tinguin 
coneixement i als efectes. 
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  TERCER.- Publicar el present Decret en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
de conformitat amb l’article 46 del Reglament d’Organització i funcionament i Règim Jurídic de les 
entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
  QUART.- Donar compte del present Decret en al propera sessió del Ple que se 
celebri.” 

 
4.- Ratificar els Decrets de la Presidència que a continuació es relacionen: 
 
El Sr. President dóna la paraula al Sr. Roger Castillo, portaveu del grup comarcal de la CUP, que diu: 
 
Nosaltres, atès que estem parlant del punt 3, 4 i 5 de l’ordre del dia, anunciar que el punt 4, que si que 
es vota, ens abstenim, que és el de ratificació i tenim una consulta: dins d’aquest punt 4 el Decret que  
està a l’ordre del dia com a punt d), que és el 250/15 de 22 de desembre, és una adjudicació d’obres 
de l’edifici de Torreblanca que s’adjudica a Civil Stone. Hi havia hagut una prèvia a Cobra Instalaciones 
y Servicios, que havia presentat la millor oferta, desprès d’aquests mesos d’impàs es pagaran 20.000 
euros més d’aquella oferta, passem de 245.000 a 265.000, s’ha deixat sense afecte la primera 
adjudicació ja que la empresa no havia complert els requeriments i el que voldríem saber en aquest 
punt és si la empresa doncs que havia resultat adjudicatària en primera instancia, que és Cobra 
Instalaciones y Servicios, doncs ha justificat d’alguna manera la renúncia a un contracte d’aquesta 
magnitud per entendre doncs com ha anat aquest procés.  
 
Intervé el Sr. Lluís Gónzalez, Secretari del Consell Comarcal del Baix Llobregat, que diu: 
 
Evidentment que ho ha justificat. Ho ha justificat com desgraciadament sol passar, i segurament 
veureu més vosaltres als ajuntaments que nosaltres, que va ser una proposta que sense ser 
oficialment temerària, si que va ser conscientment massa a la baixa. Vem estar desprès intentant que 
complissin, immediatament que se’ls hi va proposar el perfeccionament del contracte van començar, 
sense que evidentment el Consell li suggerís de cap de les maneres, a proposar modificacions a la 
baixa d’algunes partides i solucions diferents per tal de reduir el preu. Els Serveis Tècnics, a banda de 
que no les consideraven oportunes, evidentment es va considerar que no era ni la intenció, ni la 
voluntat, ni legalment la manera. No es va aconseguir per part del Serveis Tècnics ni del Consell que 
signessin el contracte tal com estava amb sujecció a l’oferta que de fet havien proposat i per tant 
passat el termini per perfeccionar i validar el contracte vam procedir a passar a la segona oferta.    

 
a) Decret núm. 232/15, de 15 de desembre, relatiu a presentar al Consorci d’Administració 

Oberta de Catalunya la sol·licitud d’alta o modificació de dades als serveis de seu 
electrònica SEU-e, Transparència i tauler electrònic e-TAULER. 

 
“Atès que la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 

pública i bon govern, regula a nivell autonòmic conceptes bàsics com són la transparència, l’accés a la 
informació, el bon govern i el govern obert. 
 

Vist que aquesta llei neix amb la finalitat d'establir un sistema de relació entre les 
persones i l'Administració pública i té com a objecte facilitar a la ciutadania el coneixement de les 
actuacions de l'Administració pública i el control i transparència en el destí dels diners públics. 
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Atès que per tal de donar compliment al que estableix l’esmentada llei aquest Consell 
Comarcal ha establert contacte amb el Consorci d'Administració Oberta de Catalunya per a sol·licitar 
l'alta al seu servei de SEU-e, Transparència i e-TAULER; segons consta a l’expedient. 
 

Atès que per tal d’implementar els serveis de seu electrònica, transparència i tauler 
electrònic cal sol·licitar l’alta formalment, mitjançant el corresponent formulari, i aprovar les mateixes, 
així com acceptar les condicions generals i específiques del servei, i habilitar al Consorci 
d’Administració Oberta de Catalunya com encarregat del tractament de les dades de caràcter personal 
a les quals pugui tenir accés, d’acord amb el que s’estableix a la referida sol·licitud d’alta, que s’adjunta 
a l’expedient. 
 

Vist l’informe emès pel Tècnic del Departament d’Informàtica i Noves Tecnologies 
d’aquesta entitat en data 14 de desembre de 2015, que s’incorpora a l’expedient. 

 
Vist que no hi ha previst sessió prèvia de la Junta de Govern i que és necessari, 

segons consta en l’expedient, presentar la referida sol·licitud d’alta, es considera convenient aprovar-
ho per Decret de Presidència ratificant-lo en la propera sessió de la Junta de Govern i del Ple que se 
celebrin. 

 
Vist que per Decret de Presidència núm. 151/2015, de 24 de juliol, la Presidència 

podrà exercir, per raons d’urgència, les competències de la Junta de Govern, donant compte a l’òrgan 
competent als efectes de ratificació. 

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

RESOLC 
 

PRIMER.- Presentar al Consorci d’Administració Oberta de Catalunya la sol·licitud 
d’alta o modificació de dades als serveis de seu electrònica SEU-e, Transparència i tauler electrònic e-
TAULER. 
 

SEGON.- Acceptar les condicions generals i especifiques que regulen la prestació dels 
referits serveis per part del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya i que es troben publicades a 
la seva seu electrònica (www.seu.cat/consorciaoc). 
 

b) Decret núm. 233/15, de 15 de desembre, relatiu a declarar deserta la convocatòria per a 
la provisió de caràcter permanent de la plaça de personal laboral de tècnic/a superior de 
l’Àrea de Desenvolupament Estratègic. 

 
“Havent estat publicada l'oferta pública d'ocupació per a l’any 2015 al Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya núm. 6884, de 3 de juny de 2015. 
 
Vist que per acord de la Junta de Govern, en sessió celebrada el 17 de desembre de 

2007, es va aprovar la modificació de les Bases generals que hauran de regir els processos selectius 
per a l’accés als llocs de treball vacant a la plantilla d’aquest Consell Comarcal, i que la modificació 
d’aquestes Bases es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 033, de 7 de 
febrer de 2008, i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5060, de 31 de gener de 2008. 
 

Vist que per acord de la Junta de Govern de data 9 de novembre de 2015, entre 
d’altres, es van aprovar les bases específiques reguladores del procés de selecció de la plaça definida 
a l’Oferta Pública d’Ocupació per a l’any 2015, per a la selecció de forma permanent de la plaça de 

http://www.seu.cat/consorciaoc).
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personal laboral de tècnic/a superior de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic, Grup A1, concurs 
oposició - torn restringit (promoció interna/concurs de trasllat) en primera instància i torn lliure en 
segona; així com es va aprovar convocar el concurs-oposició per a la provisió de caràcter permanent 
de la referida plaça i que es detalla a continuació: 
 

PERSONAL LABORAL 
 

CONVOCATÒRIA GRUP CATEGORIA PLACES PROMOCIÓ 
INTERNA/CONCURS 

DE TRASLLAT 

SISTEMA 
SELECCIÓ 

1/2015 A1 TÈCNIC/A 
SUPERIOR  

1 SI CONCURS-
OPOSICIÓ 

 
Vist que finalitzat el termini de presentació d’instàncies no s’ha presentat cap 

candidatura ni pel concurs de trasllat ni per a optar a la promoció interna, segons consta a l’expedient; i 
que, d’acord amb el que estableixen les bases especifiques reguladores de la convocatòria de 
referència, s’ha d’aprovar i fer pública la relació d’admesos i exclosos del procés o declarar deserta la 
convocatòria, si escau. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals d’aquesta entitat en data 
14 de desembre de 2015, que s’incorpora a l’expedient. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 151/2015, de 24 de juliol, la Presidència 
podrà exercir, per raons d’urgència, les competències de la Junta de Govern, donant compte a l’òrgan 
competent als efectes de ratificació. 

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

 
RESOLC 

 
PRIMER.- Declarar deserta la convocatòria per a la provisió de caràcter permanent de 

la plaça de personal laboral de tècnic/a superior de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic, Grup A1, 
concurs oposició - torn restringit (promoció interna/concurs de trasllat) en primera instància i torn lliure 
en segona, corresponent a l’oferta pública d’ocupació de l’any 2015 (Convocatòria 1/2015). 
 

SEGON.- Fer públic el present Decret mitjançant la publicació del corresponent edicte 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler 
d’anuncis de l’entitat. 

 
TERCER.- Comunicar el present Decret a la representació del personal, perquè en 

tingui coneixement i als efectes. 
  

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

c) Decret núm. 243/15, de 22 de desembre, relatiu a adjudicar el servei de transport  
corresponent a diferents rutes escolars. 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern del 19 d’octubre de 2015 es va aprovar 

l’inici de l’expedient per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert, del contracte del servei de 
transport escolar de les rutes O314B (l’Hospitalet de Llobregat al CEE Pilot de Sant Just Desvern), 
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O401B (Esplugues de Llobregat al CEE Balmes II de Sant Boi de Llobregat) i NO136 (Molins de Rei al 
CEIP Castell Ciuró de Molins de Rei); així com el Plec de clàusules administratives particulars, i el Plec 
de prescripcions tècniques particulars, reguladors d’aquest contracte. 
 

Vist que dins del termini de presentació d’ofertes s’han presentat les següent 
empreses: 

 
- Lot 1: Falck VL Servicios Sanitarios S.L., Cruz Roja Española i UTE a constituir (Hispano Igualadina, 
Monforte SA i Autobuses Alcala 2010)  
- Lot 2: Falck VL Servicios Sanitarios S.L. i Cruz Roja Española 
- Lot 3: Autocars Calella S.L. i UTE a constituir (Hispano Igualadina, Monforte SA i Autobuses Alcala 
2010) 
 

Vist que un cop valorades les ofertes, i comprovant que les empreses complien amb 
les condicions dels plecs reguladors d’aquesta licitació, es van valorar com a ofertes econòmicament 
més avantatjoses les presentades per l’UTE a constituir formada per les empreses HISPANO 
IGUALADINA, S.L., EMPRESA MONFORTE, S.A. i AUTOBUSES ALCALA, 2010, S.L. en relació al Lot 
núm. 1 ruta O314B i al Lot núm. 3 ruta NO136, i per l’empresa FALCK VL SERVICIOS SANITARIOS 
S.L. en relació al Lot núm. 2 ruta O401B, i per Decret de Presidència núm. 222/2015, 26 de novembre, 
es va requerir a les referides empreses perquè presentessin la documentació corresponent en relació a 
l’esmentat contracte, segons el que disposa l’article 151 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic; i que en dates 15 
i 21 de desembre d’enguany, amb números d’entrada 7058 i 7219 del Registre General d’aquesta 
entitat, l’empresa FALCK VL SERVICIOS SANITARIOS S.L. i l’UTE a constituir formada per les 
empreses HISPANO IGUALADINA, S.L., EMPRESA MONFORTE, S.A. i AUTOBUSES ALCALA, 2010, 
S.L., respectivament, han presentat la documentació requerida. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat i Polítiques Socials 
d’aquesta entitat en data 22 de desembre de 2015, que s’adjunta. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 151/2015, de 24 de juliol, la Presidència 
podrà exercir, per raons d’urgència, les competències de la Junta de Govern, donant compte a l’òrgan 
competent als efectes de ratificació. 
 

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

RESOLC 
 

PRIMER.- Adjudicar a l’UTE “LA HISPANO IGUALADINA, S.L., “EMPRESA 
MONFORTE, S.A.U. Y AUTOBUSES ALCALA 2010, S.L. UNION TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 
18/1982”, amb NIF U27474808, el Lot núm. 1, ruta O314B (l’Hospitalet de Llobregat al CEE Pilot de 
Sant Just Desvern), i el Lot núm. 3, ruta NO136 (Molins de Rei al CEIP Castell Ciuró de Molins de Rei), 
del contracte del servei de transport escolar; i a l’empresa FALCK VL SERVICIOS SANITARIOS S.L., 
amb NIF B58552712, el Lot núm. 2, ruta O401B (Esplugues de Llobregat al CEE Balmes II de Sant Boi 
de Llobregat), del contracte del servei de transport escolar; per els imports que es detallen a 
continuació: 
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LOT NÚM 1: 

Ruta 
núm.: 

Preu  
servei/dia 

(IVA exclòs) 

Preu  
acompanyant/dia 

(IVA exclòs) 

Preu  
total/dia 

(IVA exclòs) 

Cost previst 
màxim del 
contracte  

(IVA exempt) 

Previsió màxima 
dies de servei 

contracte 

O314B 71,99 € 22,50 € 94,49 € 2016: 16.819,22 €  
2017:  10.393,90 € 288 dies 

 
 
LOT NÚM 2: 

Ruta 
núm.: 

Preu  
servei/dia 

(IVA exclòs) 

Preu  
acompanyant/dia 

(IVA exclòs) 

Preu  
total/dia 

(IVA exclòs) 

Cost previst 
màxim del 
contracte  

(IVA exempt) 

Previsió màxima 
dies de servei 

contracte  

O401B 80,00 € 20,00 € 100,00 € 2016: 17.800,00 €  
2017: 11.000,00 € 288 dies 

 
LOT NÚM 3: 

Ruta núm.: 

Preu  
servei/dia 

(IVA exclòs) 

Preu  
acompanyant/dia 

(IVA exclòs) 

Preu  
total/dia 

(IVA exclòs) 

Preu  
total/dia 

(IVA inclòs) 

Cost previst 
màxim del 

contracte 2016 
(10% IVA 

inclòs) 

Previsió 
màxima dies 

de servei 
contracte  

NO136 140,38 € 27,00 € 167,38€  
184,118 € 20.252,98 € 110 dies 

 
SEGON.- Aquestes adjudicacions quedaran condicionades a l’obtenció de les 

corresponents autoritzacions per a la prestació del servei de transport, a atorgar per l’autoritat 
competent (Direcció General de Ports i Transports, Àrea Metropolitana de Barcelona,...) Així mateix, 
les adjudicacions restaran també condicionades a que abans de l’inici del servei es presenti la 
documentació acreditativa dels conductors i acompanyants i les actualitzacions de les pòlisses de les 
assegurances i de les revisions de la ITV, així com aquella documentació que acrediti que tots els 
vehicles que es posaran a disposició del contracte, hauran d’ajustar-se a les característiques 
específiques que, per aquesta tipologia de transport, recull el Plec de clàusules econòmiques i 
administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques reguladors d’aquest contracte. 
La no obtenció de les corresponents autoritzacions de l’autoritat competent o la no idoneïtat dels 
vehicles, provocarà la resolució d’adjudicació sense derivar cap dret d’indemnització a favor de 
l’empresa adjudicatària. 

 
TERCER.- Publicar les adjudicacions en el perfil del contractant, de conformitat amb 

l’article 151.4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic. La formalització dels contractes es publicarà en el perfil del 
contractant de l’entitat i en el BOPB, de conformitat amb l’article 154 del Reial Decret Legislatiu 3/2011.  
 

QUART.- Comunicar el present Decret a l’UTE “LA HISPANO IGUALADINA, S.L., 
“EMPRESA MONFORTE, S.A.U. Y AUTOBUSES ALCALA 2010, S.L. UNION TEMPORAL DE 
EMPRESAS LEY 18/1982” i a l’empresa FALCK VL SERVICIOS SANITARIOS S.L., perquè en tingui 
coneixement de l’obligació de formalitzar els contractes segons s’estipula en els Plecs reguladors 
d’aquesta licitació, així com a la resta d’empreses licitadores. 

 
CINQUÈ.- Ratificar el present Decret en la propera sessió de la Junta de Govern i del 

Ple que se celebrin.” 
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d) Decret núm. 250/15, de 22 de desembre, relatiu a adjudicar a l’empresa Civil Stone, S.L., el 
contracte de les obres del projecte Reforma i posta en servei de l’edifici NÚM. 4 – 
Històric de Torreblanca. 

 
“Vist que per acord de Junta de Govern de 19 de gener de 2015 es va aprovar l’inici 

de l’expedient per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert, del contracte de les obres del projecte 
Reforma i posta en servei de l’edifici NÚM. 4 – Històric de Torreblanca, per un pressupost d’execució 
per contracta de 360.753,20€, IVA inclòs; així com el Plec de clàusules administratives particulars, i el 
Plec de prescripcions tècniques particulars, reguladors d’aquest contracte. 
 

Vist que per acord de la Junta de Govern de 8 de juny de 2015 es van classificar les 
ofertes i es va requerir a l’empresa Cobra Instalaciones y Servicios, S.A perquè presentés la 
documentació corresponent en relació a l’esmentat contracte, segons el que disposa l’article 151 del 
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic; i que per Decret de Presidència núm. 125/2015, de 3 de juliol, es va 
adjudicar a la referida empresa l’esmentat contracte per un import, IVA exclòs, de 202.849,20€, amb 
42.598,33€ en concepte d’IVA i un total de 245.447,53€, IVA inclòs. 
 

Atès que realitzats els corresponents requeriments per a la formalització del referit 
contracte sense resposta per part de l’empresa Cobra Instalaciones y Servicios, S.A., per acord de la 
Junta de Govern de 23 de novembre de 2015, entre d’altres, es va deixar sense efecte la proposta 
d’adjudicació del contracte de referència al’empresa Cobra Instalaciones y Servicios, S.A., així com es 
va requerir a l’empresa Civil Stone, S.L, classificada a continuació en l’esmentat procediment, perquè 
presentés la documentació corresponent en relació a l’esmentat contracte; i que en data 21 de 
desembre d’enguany, amb número d’entrada 7216 del Registre General d’aquesta entitat, la referida 
empresa ha presentat la documentació requerida. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics d’aquesta entitat en data 22 
de desembre de 2015, que s’incorpora a l’expedient, proposant l’adjudicació del contracte de 
referència a l’empresa Civil Stone, S.L. 

 
Vist que per Decret de la Presidència d’aquesta entitat número 151/02015, de 24 de 

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

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

RESOLC 
 

PRIMER.- Adjudicar a l’empresa Civil Stone, S.L., amb NIF B65349623, el contracte 
de les obres del projecte Reforma i posta en servei de l’edifici NÚM. 4 – Històric de Torreblanca, per un 
import, IVA exclòs, de 219.165,67€, amb 46.024,79€ en concepte d’IVA i un total de 265.190,46€, IVA 
inclòs.   
 

SEGON.- Publicar l’adjudicació en el perfil del contractant, de conformitat amb l’article 
151.4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic. La formalització del contracte es publicarà en el perfil del contractant 
de l’entitat i en el BOPB, de conformitat amb l’article 154 del Reial Decret Legislatiu 3/2011.  
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TERCER.- Comunicar el present Decret a l’empresa Civil Stone, S.L., perquè en tingui 

coneixement de l’obligació de formalitzar el contracte segons s’estipula en els Plecs reguladors 
d’aquesta licitació. 

 
QUART.- Ratificar el present Decret en la propera sessió de la Junta de Govern i del 

Ple que se celebrin.” 
 

e) Decret núm. 7/16, de 19 de gener, relatiu a donar-se per assabentat de l’Informe 
d’aprovació del Pla de seguretat i salut per a obres de l’Administració Pública relatiu a 
les obres del projecte Reforma i posta en servei de l’edifici NÚM. 4 – Històric de 
Torreblanca. 

 
“Vist que per acord de Junta de Govern de 19 de gener de 2015, entre d’altres, es va 

aprovar el projecte Reforma i posta en servei de l’edifici NÚM. 4 – Històric de Torreblanca, ubicat a 
Carretera Reial 165 – Parc Torreblanca de Sant Just Desvern, referència cadastral 1515002 – Finca  U 
002194000, format pel projecte bàsic i executiu, el plec de prescripcions tècniques particulars, l’estudi 
bàsic de seguretat i salut i el pla de control de qualitat, redactats per l’empresa Francesc Xairó i 
Associats, S.L.P., amb  NIF B-63099501 i signats per l’arquitecte Sr. Salvador Boada Xairó; així com 
es va adjudicar la direcció facultativa de les obres, la  coordinació de seguretat i salut i el seguiment de 
pla de control de qualitat a l’empresa Francesc Xairó i Associats, S.L.P., amb  NIF B-63099501. 

 
Vist que per Decret de Presidència núm. 250/2015, de 22 de desembre, es va 

adjudicar a l’empresa Civil Stone, S.L., amb NIF B65349623, el contracte de les obres del projecte 
Reforma i posta en servei de l’edifici NÚM. 4 – Històric de Torreblanca, per un import, IVA exclòs, de 
219.165,67€, amb 46.024,79€ en concepte d’IVA i un total de 265.190,46€, IVA inclòs.   

 
Atès que és preceptiu la tramitació del corresponent Pla de seguretat i salut, i que 

cada contractista elaborarà un Pla de seguretat i salut en el que s'analitzin, estudiïn, es desenvolupen 
i/o es complementin les previsions de l'Estudi bàsic de seguretat i salut, en funció del sistema 
d'execució de l'obra; d’acord amb el que disposa l’article 7 del Reial Decret 1627/1997, de 24 
d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 
 

Vist que el Pla de seguretat i salut haurà d'aprovar-lo el coordinador en matèria de 
seguretat i salut de l'obra,; i que en data 19 de gener de 2016 l’esmentat coordinador ha redactat i 
signat l’Informe preceptiu d’aprovació del Pla de seguretat i salut per a obres de l’Administració 
Pública. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics d’aquesta entitat en data 19 
de gener de 2016, que s’incorpora a l’expedient. 

 
Vist que per Decret de la Presidència d’aquesta entitat número 151/02015, de 24 de 

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

 



 
29 

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

RESOLC 
 

PRIMER.- Donar-se per assabentat de l’Informe d’aprovació del Pla de seguretat i 
salut per a obres de l’Administració Pública relatiu a les obres del projecte Reforma i posta en servei de 
l’edifici NÚM. 4 – Històric de Torreblanca, redactat pel coordinador de seguretat i salut de l’obra 
l’arquitecte tècnic Sr. Ramon Sebastià Álvarez. 
 

SEGON.- Comunicar el present Decret al contractista de les obres, l’empresa Civil 
Stone, S,L, al director facultatiu de les obres Sr. Salvador Boada Xairò i al coordinador de seguretat i 
salut de les obres Sr. Ramon Sebastià Álvarez, de l’empresa Francesc Xairó i Associats, S.L.P., 
perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 

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

 
Els presents ratifiquen per majoria absoluta els presents decrets amb el vot a favor 

dels membres presents dels grups comarcals del PSC-CPM, COALICIÓ ENTESA, ERC-AM, CIU, PP i 
Ciutadans, i l’abstenció del representant de la CUP.  
 
5.- Donar compte dels acords de la Junta de Govern que a continuació es relacionen: 
 
El Sr. President dóna la paraula al Sr. Francisco Xavier Alegre, portaveu del grup comarcal de 
Ciutadans, que diu: 
 
Per deixar clar la nostra posició contrària, tot i que sabem que no es vota perquè és donar compte, a 
l’apartat, a),b), h), j), i k),  casualment els cinc acords que tenen reparo de la intervención. És una mala 
praxis acostumar-se a prendre acords con reparos de la intervención. I jo li demanaria al President que 
normalment rectifiquin quan la intervenció fa un reparo al margen de que el Tribunal de Cuentas o  la 
Sindicatura de Comptes, perquè ara s’han d’enviar d’un dia per l’altre, facin les coreccions que la  
Intervenció demana. Tots cinc tenen reparos de la intervención i tots cinc han tirant endavant sense fer 
cas de los reparos de la intervención, porque si no se hubieran corregido i no estarien en l’expedient. 
 
Pren la paraula el Sr. President, que diu: 
 
No són reparos suspensius, en el millor del casos doncs són un advertiment, perquè aquest tipus 
d’adjudicacions, pròrrogues, millorin el seu circuit. No hi ha cap reparament suspensiu en els acords. 
 
Estem en la línea, com deia el portaveu, de que això no existeixi, per tant són millores substancials 
dels circuits i per tant ens posem a treballar perquè això es vagi eliminant; però no són acords 
suspensius, ni informes suspensius que vagin en els organismes pertinents i que per tant el Ple tingués  
que prendre mesures acceptant una responsabilitat per sobre de la Interventora.   
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Sessió del 21 de desembre  
 

a) Aprovar l’addenda de modificació i pròrroga per l’any 2016 del conveni subscrit amb 
l’Ajuntament de Molins de Rei, de col.laboració en la gestió de l’equipament Centre 
Ocupacional i pel Desenvolupament Joan N. García-Nieto. 

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

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

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

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

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

Vist que per acord de la Junta de Govern de data 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 data 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 
data 4 de novembre de 2013 es va aprovar la pròrroga de l’addenda de modificació al conveni de 
referència. 

 
Vist que per acord de la Junta de Govern de 17 de novembre de 2014 es va aprovar 

l’addenda de modificació al conveni de col·laboració subscrit amb l’Ajuntament de Molins de Rei per a 
la gestió de l’equipament anomenat “Centre Ocupacional i pel desenvolupament Joan N. García-Nieto”, 
ubicat al polígon “El Pla” de Molins de Rei, que va ser signada el 22 de desembre de 2014, i que té una 
vigència inicial d’un any. 

 
Vist que de conformitat amb la clàusula cinquena de l’esmentada addenda, 

l’Ajuntament de Molins de Rei es compromet a abonar al Consell Comarcal a partir del 2016 l’import de 
l’Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana de la part de propietat de l’equipament del Consell  
Comarcal. 

 
Vist que per acord del Ple de 16 de febrer de 2015 es va 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 
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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. 
 
  Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals en data 10 de desembre 
de 2015, que s’incorpora a l’expedient. 
 

Vist que per acord de Ple celebrat en data 24 de juliol de 2015, s’ha procedit, entre 
d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya , a favor de la Junta 
de Govern, i entre les que es troba la present. 

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

següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la pròrroga per a l’any 2016 de l’addenda de modificació del 
conveni de col·laboració subscrit amb l’Ajuntament de Molins de Rei per a la gestió de l’equipament 
anomenat “Centre Ocupacional i pel desenvolupament Joan N. García-Nieto”, ubicat al polígon “El Pla” 
de Molins de Rei. 

 
SEGON.- L’Ajuntament de Molins de Rei haurà de fer efectiu al Consell Comarcal del 

Baix Llobregat la quantitat anual de 8.000€ (vuit mil euros), que es satisfarà en dos pagaments del 
50% (4.000€- quatre mil euros) els mesos de desembre i juny de cada anualitat en què aquesta 
addenda es trobi vigent, per la utilització complerta de l’equipament, de conformitat amb l’addenda de 
modificació al conveni de referència. 

 
TERCER.- L’Ajuntament de Molins de Rei haurà d’abonar al Consell Comarcal  a partir 

de l’any 2016 l’import de l’Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana de la part de propietat de 
l’equipament del Consell Comarcal, d’acord amb l’addenda de modificació al conveni de referència. 
 

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

CINQUÈ.- Comunicar el present acord a l’Ajuntament de Molins de Rei, perquè en 
tingui coneixement i als efectes. 
 

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

b) Aprovar la pròrroga per l’any 2016 del conveni subscrit amb els Ajuntaments i entitats 
participants, de col.laboració per a la realització de la campanya anual de control i 
desinsectació del Servei de Control de Mosquits. 

“Vist que des de l’any 1989 diversos ajuntaments de la comarca mantenen 
subscrit un conveni de col·laboració  com a continuació dels convenis iniciats per la 
Corporació Metropolitana de Barcelona l’any 1983, en virtut del qual s’encarregava al Consell 
Comarcal del Baix Llobregat la realització de les campanyes de control de mosquits en els 
seus termes municipals. 
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Vist que per acord de la Junta de Govern, en sessió celebrada el 19 de març de 2007, 
es va aprovar la subscripció d’un nou conveni amb els Ajuntaments de Begues, Castelldefels, Cornellà 
de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, Martorell, Molins de Rei, Pallejà, El Papiol, El Prat de 
Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, 
Sant Just Desvern, Vallirana, Viladecans i l’Hospitalet de Llobregat per a la realització de les activitats 
de control de mosquits. 
 

Atès que la clàusula setena de l’esmentat conveni establia que la vigència del mateix 
abastava la totalitat de l’any 2007, prorrogable per períodes d’un any mitjançant acord exprés de les 
parts en el que haurà de constar tant la proposta d’aportació municipal i l’acceptació de la mateixa. 
 

Vist que per acord de la Junta de Govern de data 21 d’abril de 2008, es va aprovar la 
subscripció d’un conveni amb l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló per a la realització de les 
activitats de control de mosquits i que l’esmentat conveni preveu que la vigència del mateix abasta la 
totalitat de l’any 2008 i que es podrà prorrogar per períodes d’un any mitjançant acord exprés de les 
parts en el que haurà de constar tant la proposta d’aportació municipal i l’acceptació de la mateixa. 

 
Vist que Aeroport de Barcelona i Port de Barcelona tenen interès en participar 

en les campanyes de control de mosquits de l’any 2016 que realitza el Servei de Control de 
Mosquits d’aquest Consell Comarcal del Baix Llobregat. 

 
Vist l’Ordenança de Preus Públics relativa als serveis i activitats del Servei de Control 

de Mosquits d’aquesta entitat, publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 310, de 
28 de desembre de 2006. 

 
  Vist l’informe emès pels Tècnics del Servei de Control de Mosquits en data 10 de 
desembre de 2015, que s’incorpora l’expedient. 
 

Vist que per acord de Ple celebrat en data 24 de juliol de 2015, s’ha procedit, entre 
d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a favor de la Junta 
de Govern, i entre les que es troba la present. 

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

següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar pel 2016 del conveni de col·laboració subscrit amb els Ajuntaments 
de Begues, Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, Martorell, Molins de 
Rei, Pallejà, El Papiol, El Prat de Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu 
de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Santa Coloma de Cervelló, Vallirana, Viladecans i 
l’Hospitalet de Llobregat per a la realització de les activitats de la campanya anual de control de 
mosquits, de conformitat amb la minuta de conveni que s’adjunta a l’expedient i s’aprova 
simultàniament. 

 
SEGON.- Aprovar la quota de participació en el cost de la campanya per a l’any 2016 

a aplicar a cadascú dels Ajuntaments en els següents termes: 
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AJUNTAMENTS I 
ENTITATS 

 
Quota 2016 

  
Begues 4.899,42 
Castelldefels 18.390,81 
Cornellà de Llobregat 5.217,71 
Esplugues de Llobregat 7.561,50 
Gavà 20.346,01 
Martorell 9.545,30 
Molins de Rei 10.369,39 
Pallejà 8.109,51 
Papiol, el 4.341,92 
Prat de Llobregat, el 19.777,57 
Sant Andreu de la Barca 4.689,20 
Sant Boi de Llobregat 13.091,72 
Sant Feliu de Llobregat 7.573,09 
Sant Joan Despí 6.437,00 
Sant Just Desvern 7.962,80 
Santa Coloma de Cervelló 6.920,97 
Vallirana 6.126,00 
Viladecans 20.115,94 
Hospitalet de Llobregat 17.711,51 
 

TERCER.- Aprovar la participació de l’Entitat del Port de Barcelona i l’Aeroport 
de Barcelona en la realització de les activitats de la campanya de control de mosquits per a 
l’exercici 2016 i aprovar el preu públic per la realització per part del Servei de Control de 
Mosquits de la campanya de control de mosquits durant l’exercici 2016, d’acord amb 
l’Ordenança de Preus públics per als serveis externs del Serveis de Control de Mosquits, que 
a continuació es detalla: 

 

ENTITAT 
 

PREU PÚBLIC 
Port de Barcelona 4.448,04 més IVA(21%) 
Aeroport de Barcelona 15.378,34€ més IVA( 21%) 
 

QUART.- Facultar a la Presidència d’aquesta entitat per a la signatura dels documents 
que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 
  CINQUÈ.- Comunicar el present acord als esmentats ajuntaments així com a Port de 
Barcelona i Aeroport de Barcelona en la part que els afecta perquè en tinguin coneixement i als 
efectes. 
 

SISÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se celebri.” 
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c) Aprovar la subscripció de sengles convenis amb els Ajuntaments de Castelldefels, 
Viladecans i el Prat de Llobregat, de col.laboració en el desenvolupament de la 
Incubadora de l’Agència Europea de l’Espai per l’any 2016. 

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

desenvolupament de la capacitat espacial europea i garantir que la inversió en activitats espacials 
tingui un rendiment positiu vers la ciutadania dels estats membres; i que la coordinació entre els 18 
estats membres que formen part de l’ESA permet desenvolupar programes i activitats d’un major 
impacte vers activitats realitzades de manera individual. 
 

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

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

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

Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat, conjuntament amb l’Ajuntament de 
Barcelona, Barcelona Activa, la Universitat Politècnica de Catalunya i Caixa Capital Risc, van decidir 
treballar conjuntament per tal de realitzar les accions necessàries per presentar una candidatura per 
acollir a Catalunya un Centre d’Incubació d’Empreses (BIC Business Incubation Center) de l’Agència 
Espacial Europea (ESA); i que per regular els acords de gestió i coordinació de l’ESA BIC s’han 
subscrit diferents convenis que s’han anat modificant i ampliant en funció de les indicacions de la 
pròpia ESA, sent el dia 3 d’abril de 2013 la data d’aprovació del conveni definitiu. 
 

Atès que l’aportació econòmica del Consell Comarcal del Baix Llobregat per a la gestió 
i funcionament de l’ESA BIC serà de 250.000,00€, import que serà assumit entre els ajuntaments de  
Castelldefels, Gavà, el Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat i Viladecans i que es destinarà a ajuts 
a les empreses durant els 5 anys de durada del projecte. 
 

Vist que per acord de la Junta de Govern de data 17 de febrer de 2014 es va aprovar 
la subscripció d’un conveni amb els Ajuntaments de Castelldefels, Gavà, El Prat de Llobregat, Sant Boi 
de Llobregat i Viladecans de col·laboració pel desenvolupament del Business Incubation Center de 
l’Agència Espacial Europea (ESA BIC) Barcelona. 
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Atès que el Comitè promotor del projecte de l’ESA BIC en data 7 de març de 2014 va 
acordar modificar la distribució anual dels imports que les entitats participants havien de realitzar com 
incentius econòmics per a les empreses incubades; i que, per aquest motiu, per acord de la Junta de 
Govern de data 6 d’octubre d’enguany es va deixar sense efecte el conveni de referència i es va 
aprovar la subscripció d’un nou conveni amb els referits ajuntaments de col·laboració pel 
desenvolupament del Business Incubation Center de l’Agència Espacial Europea (ESA BIC) Barcelona. 

 
Vist que per acord de la Junta de Govern d’1 de desembre de 2014 es va aprovar la 

subscripció de sengles convenis de col·laboració amb els Ajuntaments de Castelldefels, El Prat de 
Llobregat i Viladecans pel desenvolupament del Business Incubation Center de l’Agència Europea de 
l’Espai (ESA BIC) Barcelona per a l’any 2015, la vigència dels quals finalitza a 31 de desembre de 
2015. 

 
Vist que és necessari aprovar per l’any 2016 els convenis de col·laboració amb els 

Ajuntaments de Castelldefels, El Prat de Llobregat i Viladecans pel desenvolupament del Business 
Incubation Center de l’Agència Europea de l’Espai (ESA BIC) Barcelona, de conformitat amb els 
informes emesos pel Coordinador de l’Àrea de desenvolupament estratègic en data 9 de desembre de 
2015, que s’incorporen a l’expedient. 
 

Vist que per acord de Ple celebrat en data 24 de juliol de 2015, s’ha procedit, entre 
d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a favor de la Junta 
de Govern, i entre les que es troba la present. 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de 
Castelldefels pel desenvolupament del Business Incubation Center de l’Agència Europea de l’Espai 
(ESA BIC) Barcelona per a l’any 2016, de conformitat amb la minuta de conveni que s’adjunta a 
l’expedient i que s’aprova simultàniament, i mitjançant el qual l’Ajuntament de Castelldefels haurà de 
transferir al Consell Comarcal l’aportació econòmica de 25.000€( vint-i-cinc mil euros) 
 

SEGON.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’El 
Prat de Llobregat pel desenvolupament del Business Incubation Center de l’Agència Europea de 
l’Espai (ESA BIC) Barcelona per a l’any 2016, de conformitat amb la minuta de conveni que s’adjunta a 
l’expedient i que s’aprova simultàniament, i mitjançant el qual l’Ajuntament d’El Prat de Llobregat haurà 
de transferir al Consell Comarcal l’aportació econòmica de 6.250€ ( sis mil dos-cents cinquanta euros). 

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

Viladecans pel desenvolupament del Business Incubation Center de l’Agència Europea de l’Espai (ESA 
BIC) Barcelona per a l’any 2016, de conformitat amb la minuta de conveni que s’adjunta a l’expedient i 
que s’aprova simultàniament, i mitjançant el qual l’Ajuntament de Viladecans haurà de transferir al 
Consell Comarcal l’aportació econòmica de 6.250€ ( sis mil dos-cents cinquanta euros). 

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

que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 

CINQUÈ.- Comunicar el present acord als Ajuntaments de Castelldefels, El Prat de 
Llobregat i Viladecans en la part que els afecta, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 



 
36 

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

d) Aprovar els annexos d’actualització i pròrroga per l’any 2016 als convenis subscrits 
amb els diferents Ajuntaments participants, de col.laboració en el finançament dels 
Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència I, II, III, IV, V i VI. 

 
“Vist que des de l’any 1994 el Consell Comarcal del Baix Llobregat ha subscrit un 

conveni de col·laboració amb els municipis de la comarca, regulador del finançament destinat a 
cadascun dels Equips d’Atenció a la Infància i Adolescència del Baix Llobregat, que s’ha anat renovant 
i actualitzant en cada exercici. 

 
Vist que en sessió plenària del dia 26 de febrer de 2007 es va aprovar 

definitivament la constitució del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat 
com a organisme autònom local de caràcter administratiu creat pel Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, amb personalitat jurídica pública pròpia i patrimoni independent, per tal de 
gestionar, entre altres, el Servei Especialitzat d’Atenció a la Infància i l’Adolescència. 

 
Atesa la necessitat de continuar prestant el servei que els Equips d’Atenció a la 

Infància i Adolescència donen a la població dels diferents municipis, així com compensar les despeses 
produïdes per la seva gestió, és necessari prorrogar i actualitzar els corresponents convenis de 
col·laboració per al present exercici 2016 entre el Consell Comarcal i els diferents municipis del 
territori, que regulen el finançament de les despeses generades per la contractació i el funcionament 
dels Equips d’Atenció a la Infància i Adolescència del Baix Llobregat, i que no són imputables al 
Contracte Programa 2016-2020 del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de 
Catalunya.  
 
  Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals en data 10 de desembre 
de 2015, que s’incorpora a l’expedient. 

 
Vist que per acord de Ple celebrat en data 24 de juliol de 2015, s’ha procedit, entre 

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

 
ACORDS 

 
  PRIMER.- Aprovar, per a l’exercici de 2016 el conveni de col·laboració regulador del 
finançament de l’equip d’atenció a la infància i adolescència ( EAIA I ) del Baix Llobregat, subscrit entre 
el Consell Comarcal i els Ajuntaments de Cornellà de Llobregat i Sant Just Desvern, de conformitat 
amb la minuta de conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament. 
 

SEGON.- Aprovar, per a l’exercici de 2016 el conveni de col·laboració regulador del 
finançament de l’equip d’atenció a la infància i adolescència ( EAIA II ) del Baix Llobregat, subscrit 
entre el Consell Comarcal i els Ajuntaments de Viladecans, Castelldefels, Sant Climent de Llobregat i 
Begues, de conformitat amb la minuta de conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova 
simultàniament. 



 
37 

 
TERCER.- Aprovar, per a l’exercici de 2016 el conveni de col·laboració regulador del 

finançament de l’equip d’atenció a la infància i adolescència ( EAIA III ) del Baix Llobregat, subscrit 
entre el Consell Comarcal i els Ajuntaments de Sant Boi de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, 
Vallirana, Cervelló, Santa Coloma de Cervelló i Torrelles de Llobregat, de conformitat amb la minuta de 
conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament. 

 
QUART.- Aprovar, per a l’exercici de 2016 el conveni de col·laboració regulador del 

finançament de l’equip d’atenció a la infància i adolescència ( EAIA IV ) del Baix Llobregat, subscrit 
entre el Consell Comarcal i els Ajuntaments de Molins de Rei, El Papiol, La Palma de Cervelló, 
Corbera de Llobregat, Pallejà, Sant Andreu de la Barca, Martorell, Sant Esteve Sesrovires, Castellví de 
Rosanes, Abrera, Olesa de Montserrat, Esparreguera i Collbató, de conformitat amb la minuta de 
conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament. 

 
CINQUÈ.-  Aprovar, per a l’exercici de 2016 el conveni de col·laboració regulador del 

finançament de l’equip d’atenció a la infància i adolescència ( EAIA-V ) del Baix Llobregat", subscrit 
entre el Consell Comarcal i els Ajuntaments de Sant Feliu de Llobregat, Esplugues de Llobregat i Sant 
Joan Despí, de conformitat amb la minuta de conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova 
simultàniament. 

 
SISÈ.- Aprovar, per a l’exercici de 2016 el  conveni de col·laboració regulador del 

finançament de l’equip d’atenció a la infància i adolescència ( EAIA-VI ) del Baix Llobregat, subscrit 
entre el Consell Comarcal i els Ajuntaments de El Prat de Llobregat i Gavà, de conformitat amb la 
minuta de conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament. 

 
SETÈ.- Les aportacions econòmiques que hauran de realitzar els ajuntaments en el 

marc d’aquests convenis seran les que es detallen a continuació: 
 

APORTACIÓ MUNICIPIS 2016 

SECTOR MUNICIPI POBLACIÓ APORTACIÓ 
AJUNTAMENTS 

EAIA I Cornellà de Ll. 87.243 4.401,86 
 St. Just Desvern 16.253 803,43 
Subtotal  103.496 5.205,29 
EAIA II Viladecans 64.737 3.233,12 
 Castelldefels 63.139 3.140,94 
 Begues 6.426 320,30 
 St. Climent Ll. 3.907 192,70 
Subtotal  138.209 6.887,06 
EAIA III Cervelló 8.651 432,22 
 St. Boi de Ll. 82.860 4.158,20 
  St. Vicenç Horts 28.137 1.414,00 
  Sta. Coloma Cer. 7.931 395,83 
  Torrelles de Ll. 5.661 278,83 
  Vallirana 14.409 716,49 
 Subtotal  147.649 7.395,58 
EAIA IV Abrera 11.611 578,69 
 Castellví Rosanes 1.792 88,56 
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  Collbató 4.242 207,58 
  Corbera de Llobregat 14.064 706,40 
  Esparreguera 21.986 1.112,17 
  Martorell 27.457 1.353,00 
  Molins de Rei 24.572 1.222,88 
  Olesa  de Montserrat 23.924 1.193,10 
  Pallejà 11.272 568,30 
  La Palma de Cervelló 3.019 153,14 
  El Papiol 3.941 198,65 
  St. Andreu de la Barca 27.094 1.346,29 
  St. Esteve Sesrovires 7.439 369,80 
 Subtotal  182.413 9.098,54 
EAIA-V Esplugues de Llobregat 46.687 2.353,76 
  Sant Feliu de Llobregat 43.096 2.175,29 
  Sant Joan Despí 32.406 1.631,67 
 Subtotal  122.189 6.160,73 
EAIA-VI El Prat de Llobregat 63.499 3.200,68 
 Gavà 46.250 2.340,34 
  Subtotal  109.749 5.541,02 
   
TOTAL 803.705 40.288,22 

 
VUITÈ.- Facultar a la Presidència del Consell Comarcal del Baix Llobregat, per a la 

signatura dels documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 
NOVÈ.- Comunicar el present acord als ajuntaments esmentats, perquè en tinguin 

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

per a la seva ratificació”. 
 

e) Aprovar la subscripció de sengles convenis amb el Ajuntaments participants, de 
col.laboració en el finançament i l’execució del programa Treball i formació, adreçat a 
persones en situació d’atur que hagin exhaurit prestació i/o subsidi, dins la 
convocatòria 2015 del Servei d’Ocupació de Catalunya. 

 
“Vist que per Decret de Presidència núm. 147/2015, de 22 de juliol, entre d’altres, es 

va aprovar la sol·licitud de subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya 
per a la realització dels projectes en el marc del Programa Treball i Formació adreçat a persones en 
situació d’atur que hagin exhaurit la prestació i/o subsidi per desocupació, regulat per l’Ordre 
EMO/204/2015, de 23 de juny, i que per acord de la Junta de Govern de 9 de novembre de 2015 es va 
acceptar la subvenció atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya per 
a la realització del Programa de Treball i Formació per a persones aturades no perceptores (PANP 
2015). 
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Vist que és necessari subscriure un conveni de col·laboració amb els Ajuntaments 
participants en aquest projecte per tal de regular les condicions de prestació de serveis que realitzarà 
el personal que contractarà el Consell Comarcal del Baix Llobregat, de conformitat amb l’informe emès 
pel Coordinador de l’Àrea de desenvolupament estratègic en data 14 de desembre de 2015, que 
s’incorpora a l’expedient.  

 
Vist que per acord de Ple celebrat en data 24 de juliol de 2015, s’ha procedit, entre 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció de sengles convenis de col·laboració amb els 
ajuntaments d’Abrera, Begues, Castellví de Rosanes, Cervelló, Collbató, Corbera de Llobregat, Pallejà, 
la Palma de Cervelló, el Papiol, Sant Climent de Llobregat, Sant Esteve Sesrovires, Sant Just Desvern, 
Santa Coloma de Cervelló i Torrelles de Llobregat participants en el programa Treball i Formació 
adreçat a persones en situació d’atur que hagin exhaurit la prestació i/o subsidi per desocupació 
promogut pel Servei d’Ocupació de Catalunya per a l’any 2015, de conformitat amb les minutes de 
conveni 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 esmentats perquè en tinguin 
coneixement i als efectes. 
 
  QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se celebri. 
 

f) Aprovar la subscripció de sengles convenis amb el Ajuntaments participants, de 
col.laboració en el finançament i l’execució del programa Treball i formació, adreçat a 
persones en situació d’atur beneficiàries de la renda mínima d’inserció, dins la 
convocatòria 2015 del Servei d’Ocupació de Catalunya. 

 
“Vist que per Decret de Presidència núm. 174/2015, de 16 de setembre, es va aprovar 

la sol·licitud de subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya per a la 
realització de diferents projectes, en el marc del Programa Treball i Formació adreçat a persones en 
situació d’atur beneficiàries de la Renda Mínima d’Inserció, regulat per l’Ordre EMO/244/2015, de 29 
de juliol i que per acord de la Junta de Govern de 23 de novembre de 2015 es va acceptar l’esmentada 
subvenció. 

 
Vist que és necessari subscriure un conveni de col·laboració amb els Ajuntaments 

participants en aquest projecte per tal de regular les condicions de prestació de serveis que realitzarà 
el personal que contractarà el Consell Comarcal del Baix Llobregat, de conformitat amb l’informe emès 
pel Coordinador de l’Àrea de desenvolupament estratègic en data 14 de desembre de 2015, que 
s’incorpora a l’expedient.  
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Vist que per acord de Ple celebrat en data 24 de juliol de 2015, s’ha procedit, entre 
d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a favor de la Junta 
de Govern, i entre les que es troba la present. 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció de sengles convenis de col·laboració amb els 
ajuntaments d’Abrera, Begues, Castellví de Rosanes, Cervelló, Collbató, Corbera de Llobregat, 
Esparreguera, Pallejà, la Palma de Cervelló, el Papiol, Sant Climent de Llobregat, Sant Just Desvern, 
Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat i Vallirana participants en el programa Treball i 
Formació adreçat a persones en situació d’atur beneficiàries de la renda mínima d’inserció promogut 
pel Servei d’Ocupació de Catalunya per a l’any 2015, de conformitat amb les minutes de conveni 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 esmentats perquè en tinguin 
coneixement i als efectes. 
 
  QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri.” 
 

g) Aprovar una modificació al conveni subscrit amb el Consorci del Parc Agrari del Baix 
Llobregat de col.laboració en el finançament i l’execució del projecte 2015 de la Xarxa 
productes de la terra. 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern de 4 de maig de 2015 es va  aprovar la 

subscripció d’un conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i el Consorci del 
Parc Agrari del Baix Llobregat per a l’execució i finançament del “Projecte 2015 de la Xarxa de 
Productes de la Terra al Baix Llobregat”. 

 
Vist que es va sol·licitar la pròrroga del termini d’execució i justificació del Fons de 

prestació “Millora de la competititivitat d’empreses de productes alimentaris locals” al qual s’aplica el 
projecte 2015 de la Xarxa de Productes de la Terra al Baix Llobregat, d’acord amb l’article 37 del règim 
regulador del Catàleg de Serveis de la Diputació de Barcelona de l’any 2015. 

 
Vist l’informe emès per l’Enginyer Tècnic Agrícola en data 14 de desembre de 2015, 

que s’incorpora a l’expedient, proposant la modificació del conveni de referència per tal d’ampliar els 
terminis d’execució i justificació del projecte 2015 de la Xarxa Productes de la Terra al Baix Llobregat. 

 
Vist que per acord de Ple celebrat en data 24 de juliol de 2015, s’ha procedit, entre 

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

ACORDS 
 

  PRIMER.- Aprovar la modificació dels punts 1 i 2 de la clàusula segona del conveni de 
col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i el Consorci del Parc Agrari del Baix 
Llobregat per a l’execució i finançament del “Projecte 2015 de la Xarxa de Productes de la Terra al 
Baix Llobregat”, que tindrà el següent redactat, de conformitat amb la minuta de modificació de conveni 
que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament: 
 
1.- Aportar els recursos propis necessaris per a l’execució de les activitats previstes en el projecte 
2015 de la Xarxa de Productes de la Terra al Baix Llobregat, en el qual es concreten les activitats i els 
objectius a assolir. L’execució es farà d’acord amb les condicions del fons de prestació Millora de la 
competitivitat d’empreses de productes alimentaris locals i de qualitat. Les actuacions s’han d’executar-
se entre el dia 1 de gener de 2015 i el dia 12 d’abril de 2016..   
2.- Presentar al Consell Comarcal en el termini màxim de 15 d’abril de 2016 la justificació de les 
actuacions del projecte executades. Aquesta justificació es farà mitjançant una memòria de les 
activitats acompanyada de factures i justificacions de despesa imputables al projecte amb data 
d’emissió anterior al 13 d’abril de 2016, així com d’una relació del temps de dedicació del seu personal 
a les accions del projecte.  
 

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

 
TERCER.- Comunicar el present acord al Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat i 

al Servei del Teixit Productiu de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació de la Diputació de 
Barcelona, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 

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

 
h) Aprovar la subscripció de sengles convenis amb diferents centres educatius i AMPAs, 

de col.laboració en el finançament del servei de transport escolar no obligatori 
corresponent al curs 2015-2016.  

 
“Vist el conveni subscrit entre aquesta entitat i el Departament d’Ensenyament de la 

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

 
Vist que 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. 

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

alumnes d’escolarització obligatòria però de trasllat no obligatori, aquest Consell Comarcal ha anat 
subscrivint diferents convenis de col·laboració per a la prestació de l’esmentat servei. 
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Vista la forquilla de preus establerta pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya, el Consell Comarcal estableix, en funció del pressupost assignat pel Departament 
d’Ensenyament i de la reestructuració dels serveis així com l’optimització dels vehicles, el preu a pagar 
per les  famílies i /o ajuntaments en 1,50 euros per alumne/a i dia, en el cas del segon germà/na 1 € 
per dia i a partir del 3r. germà/na, 0,50 euros per dia, fixant així el preu mínim d’acord amb el context 
socio-ecònomic actual.  
 
  Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials d’aquesta entitat en data 14 de desembre de 2015, que s’incorpora a l’expedient. 
 

Vist que per acord de Ple celebrat en data 24 de juliol de 2015, s’ha procedit, entre 
d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a favor de la Junta 
de Govern, i entre les que es troba la present. 
 
  Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels 
següents 

ACORDS 
 

  PRIMER.- Aprovar la 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 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, del CEE Pontarró de Martorell, 
del CEE Can Rigol del Prat de Llobregat, de CEE Can Palmer de Viladecans i amb la Fundació Iris de 
Sant Vicenç dels Horts per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori per al curs 
escolar 2015-2016; 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   2.514,50 € 
- Conveni amb l’AMPA de l’Escola La Vinya del Sastret, Sant Esteve S.   6.818,50 € 
- Conveni amb l’AMPA de l’Escola La Olivera , Vallirana    2.800,00 € 
- Conveni amb l’AMPA de l’IES Vall d’Arús,  Vallirana ( Inclou Batx)   7.959,50 € 
- Conveni amb l’AMPA de l’IES Mestres Busquets, Viladecans (Inclou Batx)  4.200,00 € 
- Conveni amb l’AMPA de l’IES Bernat el Ferrer, Molins de Rei                                       742,50 € 
- Conveni amb l’AMPA de l’IES Lluís de Requesens, Molins de Rei  (Inclou Batx.)     5.587,50 € 
- Conveni amb l’AMPA de l’IES Montserrat Colomer, St Esteve Sesrovires                  5.016,00 € 
- Conveni amb l’AMPA de  CEE Balmes I, Sant Boi de Llobregat     2.356,50 € 
- Conveni amb l’AMPA de  CEE Virolai, Cornellà de Llobregat          264,00 € 
- Conveni amb l’AMPA de  CEE Pontarró, Martorell            528,00 € 
- Conveni amb la Fundació Iris de Sant Vicenç dels Horts                                               787,50 € 
- Conveni amb l’AMPA de CEE Can Rigol del Prat de Llobregat       264,00 € 
- Conveni amb l’AMPA de CEE Can Palmer de Viladecans        262,50 € 
   

Aquesta aportació resta condicionada a l’efectiva signatura de l’Addenda 2015-2016 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.” 
 

i) Aprovar la pròrroga del contracte subscrit amb l’empresa Corporación CLD, SUTR. SL. 
de servei de recollida selectiva de paper, cartró i envasos lleugers en via pública i 
generadors singulars en diferents municipis. 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern de data 4 de maig de 2015 es va aprovar 

l’inici de l’expedient per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert, del contracte del servei de 
recollida selectiva del paper, cartró i envasos lleugers en la via pública i en generadors singulars en les 
zones Nord i Oest de la comarca del Baix Llobregat, a dipositar en les plantes de tractament de 
Castellbisbal, el paper i cartró, i la planta de triatge d’Hostalets de Pierola el envasos lleugers així com 
el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques, reguladors 
d’aquest contracte. 

 
Vist que per Decret de Presidència núm. 119/2015, de 30 de juny, es va adjudicar a 

l’empresa Corporación CLD, S.U.T.R., S.L., amb NIF B08814915, el contracte del servei de recollida 
selectiva del paper, cartró i envasos lleugers en la via pública i en generadors singulars en les zones 
Nord i Oest de la comarca del Baix Llobregat, a dipositar en les plantes de tractament de Castellbisbal, 
el paper i cartró, i la planta de triatge d’Hostalets de Pierola els envasos lleugers. 

 
Vist que d’acord amb la clàusula setena del Plec de clàusules administratives 

particulars reguladors d’aquest servei, aquest contracte tindrà una vigència inicial fins al 31 de 
desembre de 2015 podent-se prorrogar per un màxim de tres mesos. 

 
Vist l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics en data 18 de novembre de 

2015, que s’incorpora a l’expedient. 
 
Vist que per acord de Ple celebrat en data 24 de juliol de 2015, s’ha procedit, entre 

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

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

següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Prorrogar el contracte de servei de recollida selectiva de paper, cartró i 
envasos lleugers en via pública i en generadors singulars en els municipis d’Abrera, Castellví de 
Rosanes, Collbató, Olesa de Montserrat i Sant Climent de Llobregat, pertanyents a la comarca del Baix 
Llobregat per compte del Consell Comarcal del Baix Llobregat, formalitzat amb l’empresa Corporación 
CLD Servicios Urbanos de Tratamiento de Residus, S.L., amb NIF: B08173411, per un termini de 3 
mesos, des del 1 de gener del 2016 fins al 31 de març del 2016 ambdues dates inclusivament. Es 
condiciona la pròrroga contractual a l’existència de crèdit en el pressupost de l’any 2016 
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SEGON.- La facturació dels serveis objecte d’aquest contracte s’efectuarà mitjançant 
l’aplicació dels següents preus unitaris dels residus de paper, cartró i envasos lleugers recollits 
selectivament i dipositats en les plantes de tractament de STORA ENZO en Castellbisbal, el paper i 
cartró i la planta de triatge d’Hostalets de Pierola els envasos lleugers. L’IVA d’aplicació serà del 10%. 

  
Concepte €/Kg sense IVA 
Preu NÚM. 1 - Recollida selectiva de paper i cartró 0,085253 
Preu NÚM. 2 - Recollida selectiva d'envasos lleugers 0,224350 
 
La despesa màxim serà de 57.328’80€  a càrrec de la partida pressupostària 1621. 22300 del 
pressupost de l’any 2016. 

TERCER.-Comunicar el present acord a l’empresa adjudicatària Corporación CLD 
Servicios Urbanos de Tratamiento de Residus, S.L i a la resta de licitadors per al seu coneixement i als 
efectes escaients. 
 

QUART.- Publicar el present acord en el perfil del contractant d’aquesta entitat. 
 
CINQUÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 

celebri.” 
 

j) Aprovar la certificació de diverses actuacions del Servei de Control de Mosquits, en el 
marc de l’Ordenança fiscal de preus públics dels serveis externs del Servei de Control 
de Mosquits. 

 
“Vist que aquest Consell Comarcal del Baix Llobregat com a conseqüència de la 

transferència de serveis produïda a partir de l’extinció de la Corporació Metropolitana, en virtut del 
Decret 5/88, de 13 de gener, va assumir el Servei de Control de Mosquits que es presta en règim de 
gestió directa i amb caràcter comarcal des del 1989, i que es composa d’un equip estable de biòlegs i 
prospectors. 
 

Vist que des de l’any 2009 el Servei de Control de Mosquits està participant amb la 
Facultat de Veterinària de la Universitat de Zaragoza en la campanya nacional de vigilància de culícids, 
i que en virtut d’aquesta campanya la Facultat de Veterinària encarrega la captura de mosquits a 
l’Aeroport del Prat i la seva identificació; i que per enguany s’ha procedit a realitzar captures entre juny 
i novembre en tres localitzacions de l’Aeroport i en una a la zona ZAL del Port de Barcelona. 

 
Vist que en el marc de la col·laboració entre el Consell Comarcal i Cresa, el Servei de 

Control de Mosquits també ha realitzat diversos treballs centrats especialment en l’obtenció de mostres 
entomològiques per al seguiment i detecció d’arbovirus circulants en la comarca en mosquits de la 
família dels culícids i en flebotoms i des del 2014 en el marc del projecte Europeu Vmerge FPT 
KKBBE.2013.1.3.; i per enguany Cresa-Irta ha sol·licitat la realització de dos treballs sobre l’estudi de 
metegenòmica en Culex pipiens i sobre l’estudi d’arbovirus en culícids i flebotomins amb targetes FTA. 

 
Vist l’Ordenança de Preus Públics relativa als serveis i activitats del Servei de Control 

de Mosquits d’aquesta entitat, publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 310, de 
28 de desembre de 2006. 

 
Vistos els informes emesos pel Tècnic del Servei de Control de Mosquits en dates 18 

de novembre i 23 de novembre de 2015, que s’incorporen 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 l’actuació del Servei de Control de Mosquits del Consell Comarcal 
del Baix Llobregat i el preu públic que a continuació es detalla relativa a la campanya nacional de 
vigilància de culícids, en virtut de la qual la Facultat de Veterinària de la Universitat de Zaragoza 
encarrega al Servei de Control de Mosquits d’aquesta entitat la captura de mosquits a l’Aeroport de 
Barcelona i la seva identificació. 
 

La quantitat que rebrà el Consell Comarcal del Baix Llobregat en compensació per la 
realització dels treballs especificats serà de 2.250,00€ més IVA, d’acord amb l’annex de tarifes de 
l’Ordenança de Preus Públics relativa als serveis i activitats del Servei de Control de Mosquits 
d’aquesta entitat.  

 
SEGON.- Aprovar l’actuació del Servei de Control de Mosquits del Consell Comarcal 

del Baix Llobregat i el preu públic que a continuació es detalla relativa a realitzar captures 
entomològiques per metagenòmica de Culex Pipiens i per realitzar captures entomològiques amb 
targetes FTA en el marc del projecte Europeu Vmerge FPT KBBE.2013.1.3., encarregades per Cresa-
Irta. 

La quantitat que rebrà el Consell Comarcal del Baix Llobregat per la realització dels 
treballs especificats serà de 4.950,00€ més IVA, d’acord amb l’annex de tarifes de l’Ordenança de 
Preus Públics relativa als serveis i activitats del Servei de Control de Mosquits d’aquesta entitat, i que 
es desglossa en 2.505,00€ més IVA en concepte d’estudi metagenòmica i 2.445,00€ més IVA en 
concepte d’estudi FTA. 

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

documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 
QUART.- Comunicar el present acord a la Facultat de Veterinària de la Universitat de 

Saragossa i a Cresa-Irta en la part que els afecti perquè en tingui coneixement i als efectes. 
 
  CINQUÈ- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se celebri 
de conformitat amb l’acord de Ple de delegació de competències.” 
 

k) Aprovar el pagament dels incentius econòmics a les empreses seleccionades durant el 
quart trimestre de l’any 2015 per la Incubadora de l’Agència Europea de l’Espai.  

 
“Vist que en data 3 d’abril de 2013 es va signar un conveni de col·laboració amb 

l’Ajuntament de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Fundació Parc de la Universitat 
Politècnica de Catalunya, Caixa Capital Risc S.G.E.C.R., S.A., la Diputació de Barcelona, 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. 
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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 seleccionen 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 s’ha aprovat la subscripció de sengles convenis amb els Ajuntaments de 
Castelldefels, Gavà, El Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat i Viladecans de col·laboració pel 
desenvolupament del Business Incubation Center de l’Agència Espacial Europea (ESA BIC) Barcelona. 
 
  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. 
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Vist que  en el quart trimestre del 2015 es va realitzar el procés de selecció 
d’empreses candidates i el 26 de novembre de 2015 es va reunir el TEB i va aprovar la incorporació a 
l’ESA Bic de les tres empreses validades: Nnergix, Aureel i Sekg, amb el següent resultat:   

 
Celebració 
TEB 2015 

Empreses 
validades pel 

TOB 

Punts Empreses 
seleccionades 

pel TEB 

Incentiu 
econòmic 

Aportació Consell 
Comarcal 12,5% 

NNERGIX 77 SÍ 50.000,00 € 6.250,00 € 
AUREEL 66,5 SÍ 50.000,00 € 6.250,00 € 
SEKG 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 SA SPM la perceptora dels fons mitjançant un 
compte corrent propi, que es destinarà a aquesta finalitat i farà les transferències que escaigui a les 
empreses incubades. 

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

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

següents 
 

ACORDS 
 

  PRIMER.- Aprovar la transferència a Barcelona Activa SA SPM de l’import de 
18.750,00€ corresponent als pagaments dels incentius econòmic a les tres empreses seleccionades en 
el TEB realitzat el 26 de novembre de 2015 per la incubadora de l’Agència Europea de l’Espai ( ESA 
BIC) de Barcelona. 
 
  SEGON.- El pagament d’aquest incentiu anirà a càrrec de la partida pressupostària 
241.46206 del pressupost previst per enguany. 
 
  TERCER.- Comunicar el present acord als ajuntaments de Castelldefels, Gavà, el Prat 
de Llobregat, Sant Boi de Llobregat i Viladecans, i a Barcelona Activa perquè en tinguin coneixement i 
als efectes. 
 
  QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri.” 
 

Sessió del 18 de gener 
 

l) Aprovar sengles convenis amb els Ajuntaments d’Abrera i Corbera de Llobregat, de 
col.laboració per actuar com a punts d’actuació del Servei d’Informació i 
Assessorament a Dones del Baix Llobregat. 

 
“Vist que des del mes de setembre de l’any 2011 el Consell Comarcal del Baix 

Llobregat, mitjançant el contracte-programa subscrit amb el Departament de Benestar i Família de la 
Generalitat de Catalunya, té per objecte articular els mecanismes de coordinació, cooperació i 
col·laboració interadministratius per tal d’establir els eixos estratègics i els objectius generals, les 
actuacions, els mecanismes d’avaluació i el sistema de finançament, desenvolupa el Servei 
d’informació i atenció a les dones (SIAD)- Baix Llobregat. 
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Atès que la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència 

masclista, en el seu preàmbul estableix que la complexitat de les estratègies necessàries en la lluita 
contra la violència masclista requereix establir mecanismes de col·laboració i cooperació entre les 
distintes administracions públiques implicades, i també fomentar la participació i la col·laboració de les 
entitats i les organitzacions socials, en especial els consells i les associacions de dones. 

 
Vist que una de les finalitats d’aquesta llei, d’acord amb el que disposa el seu article 

54, és la de crear la Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral per a les dones en situacions de violència 
masclista, i que aquesta Xarxa està integrada per un conjunt de recursos i serveis públics entre els 
quals està el Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD). 

 
Atès que el referit text normatiu 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. 
 

Vist que l’article 83.a de la referida llei estableix que els municipis de més de 20.000 
habitants tenen la responsabilitat de “programar, prestar i gestionar els serveis d'informació i atenció a 
les dones i efectuar la derivació als diferents serveis en els termes especificats per aquesta llei; i que 
els ajuntaments de menys de 20.000 habitants poden delegar llurs competències a una mancomunitat 
de municipis o a altres ens locals, d’acord amb el que disposa l’article 80.12 de la mateixa llei. 
 

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 els anys 2012, 2013, 2014 i 2015 s’ha prestant el 
servei en tres punts d’actuació: Abrera, Corbera de Llobregat i Sant Feliu de Llobregat (Consell 
Comarcal). 
 

Atès que els Ajuntaments d’Abrera i de Corbera de Llobregat han actuat des de l’inici 
com a punts d’actuació del  servei psicològic i jurídic per a l’atenció de dones dels municipis de menys 
de 20.000 habitants, posant a disposició del servei els espais adequats i els recursos d’infraestructura 
corresponent pel seu desenvolupament, i sent el Consell Comarcal del Baix Llobregat el que 
contractarà al personal per a la prestació del servei (psicòlogues i juristes). 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials d’aquesta entitat en data 23 de desembre de 2015, que s’incorpora a l’expedient.  
 

Vist que per acord de Ple celebrat en data 24 de juliol de 2015, s’ha procedit, entre 
d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a favor de la Junta 
de Govern, i entre les que es troba la present. 

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

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 als anys 2016 i 2017; de conformitat amb la 
minuta de convenis que s’adjunten al present acord i s’aproven simultàniament.  
 
El servei resta condicionat a l’obtenció del finançament per part del Departament de Benestar i Família 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
  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 d’Abrera i de Corbera de 
Llobregat, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 
  QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri.” 
 

m) Aprovar l’inici de procediment per a l’adjudicació del contracte de servei psicològic i 
jurídic del Servei d’Informació i Assessorament a Dones del Baix Llobregat. 2016-2017, 
així com els corresponents plecs de clàusules administratives i prescripcions 
tècniques. 

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

violència masclista, disposa  que el Servei d’Informació i Atenció a les Dones (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. 
 

Vist que el Servei d’Informació i Atenció a les Dones contempla serveis diferenciats:  
a. Informació. Primera informació a les usuàries i suport als municipis de 20.000 

habitants que hi participen en el SIAD Comarcal mitjançant la derivació de dones dels seus 
municipis; que és assumit pel personal d’aquest Consell Comarcal. 

b. L’atenció psicològica, que es tracta d’oferir un suport psicològic per facilitar el procés 
de presa de decisions personals i motivació pel canvi personal de les dones, davant de 
qualsevol faceta de la seva vida. 

c. L’atenció jurídica, que consisteix en l’atenció individualitzada per tal d’orientar en 
matèria d’igualtat d’oportunitats i assessorar a les dones en les diferents àmbits jurídics, i en 
especial a les dones que han patit o estan patint situacions de violència masclista. 

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

Socials d’aquesta entitat en data 13 de gener de 2016, que s’incorpora a l’expedient, proposant l’inici 
de l’expedient per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert i tràmit d’urgència, del contracte per a 
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la realització del servei psicològic i jurídic del Servei d’Informació i Assessorament a Dones (SIAD) del 
Baix Llobregat per als anys 2016 i 2017. 
 

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

 
Vist l’informe de fiscalització prèvia emès per la Interventora d’aquesta entitat, així com 

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

Vist el que disposen els articles 138, 157 i ss, i 301 i ss. del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de Llei de 
contractes de les Administracions Públiques i el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es 
desenvolupa parcialment la Llei 30/2007 de Contractes del Sector Públic. 
 

Vist que per acord de Ple celebrat en data 24 de juliol de 2015, s’ha procedit, entre 
d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a favor de la Junta 
de Govern, i entre les que es troba la present. 

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

següents 
ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar l’inici de l’expedient per a l’adjudicació, mitjançant procediment 

obert i tràmit d’urgència, del contracte per a la realització del servei psicològic i jurídic del Servei 
d’Informació i Assessorament a Dones (SIAD) del Baix Llobregat per als anys 2016 i 2017, amb un 
tipus màxim de licitació formulat en termes de preus unitaris, IVA exclòs, de 43,00€ per cada atenció 
presencial psicològica o jurídica, incloent la totalitat de despeses inherents al servei, i que ascendeix a 
la quantitat anual, IVA exclòs, de vint-i-set mil nou-cents cinquanta euros (27.950,00€) per cada any; 
d’acord a la següent distribució per lots: 
 

Lot núm. Atenció Punt d’Actuació Hores 
màximes 
estimades 
anual  

Import € sense 
IVA  

Import € amb IVA  

1 Atenció 
Psicològica 

Abrera 230 9.890,00 9.890,00 

2 Atenció 
Psicològica 

Sant Feliu de Llobregat i 
Abrera 

300 12.900,00 12.900,00 

3 Atenció jurídica Abrera 60 2.580,00 3.121,80 
4 Atenció jurídica Sant Feliu de Llobregat  40 1.720,00 2.081,20 
5 Atenció jurídica Corbera de Llobregat 20 860,00 1.040,60 
   650 27.950,00 29.033,60 

 
SEGON.- Aprovar el Plec de Clàusules Econòmiques i Administratives Particulars i el 

Plec de Prescripcions Tècniques reguladors d’aquest contracte, que s’adjunten com a document annex 
i s’aproven simultàniament. 
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TERCER.- Convocar la concurrència d’ofertes per a l’adjudicació del per a la 

realització del servei psicològic i jurídic del Servei d’Informació i Assessorament a Dones (SIAD) del 
Baix Llobregat per als anys 2016 i 2017, mitjançant procediment obert i tràmit d’urgència, i publicar el 
corresponent anunci en el perfil de contractant d’aquesta entitat (la forma d’accés públic és a través de 
la web http:// www.elbaixllobregat.cat - apartat Consell - publicacions oficials - Consell Comarcal- perfil 
del contractant), i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de conformitat amb el que 
s’estableix en els Plecs de Clàusules Econòmiques i Administratives Particulars que regeixen la 
present contractació. 

 
QUART.- La despesa derivada d’aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a 

l’aplicació pressupostària 23122799 que a tal efecte s’habilitarà al 2016. 
 
L’existència de crèdits en la referida partida queda condicionada al Contracte Programa 2016–2019 
subscrit entre el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya i el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat, on es contempla una aportació econòmica per al desenvolupament i 
finançament del Servei d’Informació i Assessorament a Dones del Baix Llobregat i a l’aprovació del 
Pressupost del Consell Comarcal del Baix Llobregat per als exercicis 2016 i 2017. 
 

CINQUÈ.- Excloure en aquest expedient de contractació la prestació de la garantia 
provisional segons consta en els plecs reguladors del referit contracte. La garantia definitiva s’estableix 
en el 5% de l’import d’adjudicació. 
  

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

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

n) Aprovar l’inici de procediment per a l’adjudicació del contracte de servei per impartir les 
accions de formació professionalitzadora del programa Joves per a l’ocupació. 

 
“Vista l’Ordre EMO/254/2015, de 5 d’agost, publicada al DOGC núm. 6933 de 12 

d’agost de 2015, de modificació de l’Ordre EMO/251/2014, de 4 d’agost, 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 2015 i la convocatòria anticipada per a l’any 2016. 
 

Vist que el programa “Joves per a l’Ocupació 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. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 177/2015, de 30 de setembre, es va aprovar 
la sol·licitud de la referida subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, 
i que es va acceptar per acord de la Junta de Govern de 21 de desembre de 2015. 

 
Vist que el referit projecte s’ha iniciat en data 22 de desembre de 2015 i que per a impartir els 

continguts formatius dels cinc cursos de formació aquest Consell Comarcal necessita subcontractar a entitats 
externes, atès que no disposa de personal docent acreditat per a la seva realització; segons consta a 
l’expedient. 

http://
http://www.elbaixllobregat.cat
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Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea Desenvolupament Estratègic d’aquesta entitat 

en data 11 de gener de 2016, que s’incorpora a l’expedient, proposant l’inici de l’expedient per a l’adjudicació, 
mitjançant procediment obert i tràmit d’urgència, del contracte de servei per a la impartició de les accions de 
formació professionalitzadora del Programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya – 
Joves per a l’Ocupació de l’any 2015. 
 

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

 
Vist l’informe de fiscalització prèvia emès per la Interventora d’aquesta entitat, així com 

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

Vist el que disposen els articles 138, 157 i ss, i 301 i ss. del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de Llei de 
contractes de les Administracions Públiques i el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es 
desenvolupa parcialment la Llei 30/2007 de Contractes del Sector Públic. 
 

Vist que per acord de Ple celebrat en data 24 de juliol de 2015, s’ha procedit, entre 
d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a favor de la Junta 
de Govern, i entre les que es troba la present. 

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

següents 
ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar l’inici de l’expedient per a l’adjudicació, mitjançant procediment 

obert i tràmit d’urgència, del contracte de servei per a la impartició de les accions de formació 
professionalitzadora del Programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya – 
Joves per a l’Ocupació de l’any 2015, amb un tipus màxim de licitació, IVA exempt, de 80.000,00€, 
d’acord amb el que es detalla a continuació: 

 
Lot 
número 

Curs  Nombre 
d’alumnes 
previst 

Nombre 
d’hores 
previstes 

Certificat de 
professionalitat  
sencer o 
parcial 

Import € 
sense IVA  
(exempció) 

1 Protecció i preparació de 
superfícies de vehicles 

15 230 SI (parcial) 17.000,00 

2 Activitats auxiliars de magatzem 15 230 SI 15.000,00 
3 Activitats auxiliars de comerç 15 270 SI 17.000,00 
4 Mantenidor/a integral 18 250 NO 22.000,00 
5 Operari/a i dependent/a de fleca 

 
7 280 NO 9.000,00 

    TOTAL 80.000,00 
 

SEGON.- Aprovar el Plec de Clàusules Econòmiques i Administratives Particulars i el 
Plec de Prescripcions Tècniques reguladors d’aquest contracte, que s’adjunten com a document annex 
i s’aproven simultàniament. 
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TERCER.- Convocar la concurrència d’ofertes per a l’adjudicació del contracte per a la 
impartició de les accions de formació professionalitzadora del Programa d’experiència professional per 
a l’ocupació juvenil a Catalunya – Joves per a l’Ocupació de l’any 2015, mitjançant procediment obert i 
tràmit d’urgència, i publicar el corresponent anunci en el perfil de contractant d’aquesta entitat (la forma 
d’accés públic és a través de la web http:// www.elbaixllobregat.cat - apartat Consell - publicacions 
oficials - Consell Comarcal- perfil del contractant), i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
de conformitat amb el que s’estableix en els Plecs de Clàusules Econòmiques i Administratives 
Particulars que regeixen la present contractació. 

 
QUART.- La present despesa anirà a càrrec de la partida pressupostària  241.22680 

del  pressupost de 2016. 
 

CINQUÈ.- Excloure en aquest expedient de contractació la prestació de la garantia 
provisional . La garantia definitiva serà el 5% de l’import d’adjudicació, segons consta en els plecs 
reguladors del referit contracte.  
  

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

 
SETÈ.- Comunicar el present acord al Servei Públic d’Ocupació de la Generalitat de 

Catalunya i als ajuntaments participants en el programa, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 
VUITÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió Plenària que se celebri.” 
 

o) 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” 2015 

 
“Vista l’Ordre EMO/254/2015, de 5 d’agost, publicada al DOGC núm. 6933 de 12 

d’agost de 2015, de modificació de l’Ordre EMO/251/2014, de 4 d’agost, 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 2015 i la convocatòria anticipada per a l’any 2016. 
 

Vist que el programa “Joves per a l’ocupació 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. 177/2015, 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 340.245,00€ 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” 2015, aprovada 
per l’Ordre EMO/254/2015, de 5 d’agost, de modificació de l’Ordre EMO/251/2014, de 4 d’agost.; i que 
per acord de la Junta de Govern de 21 de desembre de 2015, entre d’altres, es va acceptar la referida 
subvenció per un import de 296.145,00€, d’acord als criteris que tot seguit es relacionen, així com es 
va aprovar com a data d’inici del programa el dia 22 de desembre de 2015: 

http://
http://www.elbaixllobregat.cat
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- Nombre de joves participants: 70 
- Subvenció per a despeses de tutorització i acompanyament a la inserció: 126.000,00€ 
- Subvenció per a despeses de formació: 113.945,00€ 
- Subvenció per a despeses de formació en ESO/cursos accés cicles grau mitjà: 7.200,00€ 
- Subvenció per a despeses de promoció d’empreses: 7.000,00€ 
- Subvenció per a incentius a persones joves participants: 42.000,00€ 
 

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 14 de gener de 2016, que s’incorpora a l’expedient. 

 
Vist que per acord de Ple celebrat en data 24 de juliol de 2015, s’ha procedit, entre 

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

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la 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” 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.” 
 

Sessió de l’1 de febrer 
 

p) Aprovar la subscripció d’un conveni amb la Direcció General de Formació Professional 
Inicial, de col.laboració per a la realització de pràctiques curriculars d’un estudiant 
d’administració de sistemes informàtics. 

 
“Vist que l’acolliment en pràctiques d’alumnes de diferents àmbits educatius és 

una pràctica habitual en les administracions públiques, amb l’objectiu de contribuir a la 
formació professional de l’estudiant en el seu període de pràctiques, tal i com preveuen els 
itineraris formatius d’un gran número de disciplines. 
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Atès que el Consell Comarcal del Baix Llobregat ha format part en anteriors ocasions i 
mitjançant diferents àrees de treball d’aquests programes de pràctiques en col·laboració amb diferents 
institucions acadèmiques, havent estat una experiència positiva tant pel que fa a la formació de 
l’alumne com pel que fa a la seva col·laboració en les tasques assignades. 
 

Vist que des de fa un temps el Departament d'Informàtica d’aquesta entitat vol acollir 
alumnes en pràctiques que col·laborin en les diferents tasques que s’han de portar a terme des del 
departament i que s’ha contactat amb la Direcció General de Formació Professional Inicial i 
Ensenyaments de Règim Especial de la Generalitat de Catalunya, atès que el seu objectiu és establir 
propostes de formació institucional per a una estudiant d’Administració de sistemes informàtics en la 
xarxa de l’Institut Bernat el Ferrer de Molins de Rei durant el curs escolar 2015-2016. 
 

Vist que, d’acord amb l’informe emès pel Responsable del Departament d’Informàtica i 
Noves Tecnologies d’aquesta entitat en data 25 de gener de 2016, que s’adjunta a l’expedient, seria 
d’interès disposar de l’alumna Selva Nicole Arteaga Valle, perquè realitzi les seves pràctiques 
curriculars en el Departament d’Informàtica d’aquest Consell Comarcal. 

 
  Vist que per regular l’estada en pràctiques del referit alumne és necessari la 
subscripció d’un conveni de col·laboració amb la Direcció General de Formació Professional Inicial i 
Ensenyaments de Règim Especial del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a 
través del qual es determinin els compromisos i responsabilitats de les parts, el text del qual s’adjunta 
al present acord. 
 

Vist que l’estada en pràctiques, d’acord amb la normativa vigent, no suposa cap 
vinculació ni dret de caire laboral per aquesta entitat i per l’alumne, així com tampoc cap 
contraprestació econòmica a favor d’aquest alumne; i que el Consell Comarcal del Baix Llobregat 
actuarà en tot moment com a col·laborador de la Direcció General de Formació Professional Inicial i 
Ensenyaments de Règim Especial en la realització de les referides pràctiques. 
 

Vist que per acord de Ple celebrat en data 24 de juliol de 2015, s’ha procedit, entre 
d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a favor de la Junta 
de Govern, i entre les que es troba la present. 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb la Direcció 
General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per l’acolliment en règim de pràctiques en el 
Departament d’Informàtica i Noves Tecnologies del Consell Comarcal del Baix Llobregat de l’alumna 
d’Administració de sistemes informàtics en la xarxa de l’Institut Bernat el Ferrer de Molins de Rei, Selva 
Nicole Arteaga Valle, amb DNI 49.783.202-R; de conformitat amb la minuta de conveni que s’incorpora 
a l’expedient i s’aprova simultàniament.  
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L’estada en pràctiques de l’esmentada alumna no suposarà cap vinculació ni dret de caire 
laboral per aquesta entitat i per l’alumne, així com tampoc cap contraprestació econòmica a favor 
d’aquesta alumna. 
 

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

TERCER.- Comunicar el present acord a la Direcció General de Formació Professional 
Inicial i Ensenyaments de Règim Especial del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, perquè en tingui coneixement i als efectes. 
 

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

q) Aprovar la pròrroga pels anys 2016 i 2017 dels convenis subscrits amb els Ajuntaments 
d’Abrera, Castellví de Rosanes, Collbató i Sant Climent de Llobregat, de col.laboració 
per a la prestació del servei comarcal de recollida selectiva de vidre, paper, cartró i 
envasos lleugers. 

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

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

Vist que la clàusula setzena dels referits convenis establien una vigència inicial des de 
l’1 de gener de 2012 fins al 31 de desembre de 2013, amb possibilitat de pròrrogues expresses per 
períodes bianuals, i que per acord de la Junta de Govern de data 18 de novembre de 2013 es va 
aprovar la pròrroga dels esmentats convenis amb efectes des de l’1 de gener de 2014 fins al 31 de 
desembre de 2015. 
 

Atès que la clàusula desena dels esmentats convenis disposa que anualment, durant 
el darrer trimestre, s’aprovarà el pressupost del servei i les aportacions del municipis per a l’any 
següent; i que per acord de la Junta de Govern de data 17 de novembre de 2014 es va aprovar el 
pressupost del servei comarcal de recollida selectiva de vidre, paper, cartró i envasos lleugers per a 
l’exercici 2015 a prestar en els municipis d’Abrera, Castellví de Rosanes, Collbató i Olesa de 
Montserrat, així com es van aprovar les aportacions dels referits municipis corresponents a l’any 2015 
per a la prestació del servei de referència. 

Vist que per acord de la Junta de Govern de data 20 de febrer de 2012 es va 
aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Climent de 
Llobregat per a la prestació del servei comarcal de recollida selectiva de vidre, paper, cartró i 
envasos lleugers. 

 
Vist que la clàusula setzena del referit conveni establia una vigència inicial des de l’1 

de gener de 2012 fins al 31 de desembre de 2013, amb possibilitat de pròrrogues expresses per 
períodes bianuals, i que per acord de la Junta de Govern de data 18 de novembre de 2013 es va 
aprovar la pròrroga de l’esmentat conveni amb efectes des de l’1 de gener de 2014 fins al 31 de 
desembre de 2015. 
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Vist que la clàusula desena de l’esmentat conveni estableix que anualment, durant el 
darrer trimestre, s’aprovarà el pressupost del servei i l’aportació del municipi de Sant Climent de 
Llobregat per a l’any següent. 
 

Vist els informes emesos pel Coordinador de Serveis Tècnics d’aquesta entitat en data 
22 de desembre de 2015 i 20 de gener de 2016, que s’adjunten a l’expedient.  

 
Vist que per acord de Ple celebrat en data 24 de juliol de 2015, s’ha procedit, entre 

d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
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 dels convenis de col·laboració subscrits amb els 
Ajuntaments d’Abrera, Castellví de Rosanes i Collbató per a la prestació del servei comarcal de 
recollida selectiva de vidre, paper, cartró i envasos lleugers, amb efectes retroactius des de l’1 de 
gener de 2016 i fins al 31 de desembre de 2017. 

 
SEGON.- Aprovar la prestació del servei de recollida selectiva de vidre, paper, cartró i 

envasos lleugers al municipi d’Olesa de Montserrat durant el període 01/01/16 – 31/03/16. 
 

TERCER.- Aprovar el pressupost del servei comarcal de recollida selectiva de vidre, 
paper, cartró i envasos lleugers per a l’exercici 2016 a prestar en els municipis d’Abrera, Castellví de 
Rosanes, Collbató i Olesa de Montserrat, que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament, amb 
el següent desglossament i la distribució general de partides que s’indiquen: 
 
Pressupost any 2016    
Fracció Conceptes Ingressos Conceptes Despeses 
VIDRE ECOVIDRIO 20.083,66 Servei recollida 14.204,52 
PAPER - CARTRÓ ECOEMBES 14.807,98 Servei recollida 41.241,14 
  ARSPCC 15.253,38     
ENVASOS ECOEMBES 114.287,44 Servei recollida 116.732,11 
Aportació municipis   19.440,20 Gestió servei 11.694,89 
    183.872,66   183.872,66 

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

Collbató i Olesa de Montserrat corresponents a l’any 2016 per a la prestació del servei comarcal de 
recollida selectiva de vidre, paper, cartró i envasos lleugers, especificant que l’aportació del municipi 
d’Olesa de Montserrat correspon al període 01/01/16-31/03/15: 
 
Aportació dels municipis any 2016  
Municipi  €  
Abrera 8.980,15  
Castellví de Rosanes 2.039,36  
Collbató 7.159,35  
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Olesa de Montserrat 
(*) 1.261,34  
Totals 19.440,20  
   
(*) Correspon únicament al període 01/01/16 - 
31/03/16 

 
CINQUÈ.- Aprovar la pròrroga del convenis de col·laboració subscrit amb l’Ajuntament 

de Sant Climent de Llobregat per a la prestació del servei comarcal de recollida selectiva de vidre, 
paper, cartró i envasos lleugers, amb efectes retroactius des de l’1 de gener de 2016 i fins al 31 de 
desembre de 2017. 
 

SISÈ.- Aprovar el pressupost del servei comarcal de recollida selectiva de vidre, 
paper, cartró i envasos lleugers per a l’exercici 2016 a prestar en el municipi de Sant Climent de 
Llobregat, que s’incorpora a l’expedient i que s’aprova simultàniament, amb el següent desglossament 
i la distribució general de partides que s’indiquen: 
Fracció Conceptes Ingressos Conceptes Despeses 
VIDRE ECOVIDRIO 3.273,15 Servei recollida 2.168,45 
PAPER - CARTRÓ ECOEMBES 2.300,64 Servei recollida 6.580,47 
  ARSPCC 2.343,90     
ENVASOS ECOEMBES 11.560,85 Servei recollida 12.092,47 
Aportació municipi   3.266,81 Gestió servei 1.903,97 
Total pressupost 2015   22.745,35   22.745,35 

 
SETÈ.- Aprovar l’aportació del municipi de Sant Climent de Llobregat corresponent a 

l’any 2016 per a la prestació del servei comarcal de recollida selectiva de vidre, paper, cartró i envasos 
lleugers per import de 3.266,81€. 

 
NOVÈ.- Comunicar el present acord als Ajuntaments d’Abrera, Castellví de Rosanes, 

Collbató, Olesa de Montserrat i Sant Climent de Llobregat, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 

DESÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se celebri, 
en virtut de l’acord de Ple aprovat en data 24 de juliol de 2015, de delegació de competències.” 
 

r) Aprovar l’inici d’expedient  per a l’adjudicació del contracte de servei de recollida 
selectiva de vidre, paper, cartró i envasos lleugers en via pública i generadors singulars 
en quatre municipis de la comarca, així com els corresponents plecs de clàusules 
administratives i tècniques. 

 
"Vist que a finals del mes de març de 2016 finalitzaran els vigents contractes del 

servei de recollida selectiva del vidre en la via pública i en generadors singulars en les zones Nord i 
Oest de la comarca del Baix Llobregat i del servei de recollida selectiva de paper, cartró i envasos 
lleugers en la via pública i en generadors singulars en els municipis d’Abrera, Castellví de Rosanes, 
Collbató, Olesa de Montserrat i Sant Climent de Llobregat. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics d’aquesta entitat en data 27 
de gener de 2016, que s’incorpora a l’expedient, proposant l’inici de l’expedient per a l’adjudicació, 
mitjançant procediment obert harmonitzat, del contracte del servei de recollida selectiva del vidre, 
paper, cartró i envasos lleugers en la via pública i en generadors singulars en quatre municipis de la 
comarca del Baix Llobregat, a dipositar en les plantes de tractament de Daniel Rosas, S.A. al Prat de 
Llobregat el vidre, Stora Enzo en Castellbisbal el paper i cartró i la planta de triatge d’Hostalets de 
Pierola el envasos lleugers. 
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Vist que els plecs de clàusules han estat informats favorablement pel Secretari, 
d’acord a la Disposició Addicional 2ª.7 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.   

 
Vist l’informe de fiscalització prèvia emès per la Interventora d’aquesta entitat, així com 

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

 
Vist el que disposen els articles 16, 138, 157 i ss, i 301 i ss. del Reial Decret Legislatiu 

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

Vist que per acord de Ple celebrat en data 24 de juliol de 2015, s’ha procedit, entre 
d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a favor de la Junta 
de Govern, i entre les que es troba la present. 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar l’inici de l’expedient per a l’adjudicació, mitjançant procediment 
obert harmonitzat, del contracte del servei de recollida selectiva del vidre, paper, cartró i envasos 
lleugers en la via pública i en generadors singulars en quatre municipis de la comarca del Baix 
Llobregat, a dipositar en les plantes de tractament de Daniel Rosas, S.A. al Prat de Llobregat el vidre, 
Stora Enzo en Castellbisbal el paper i cartró i la planta de triatge d’Hostalets de Pierola el envasos 
lleugers, amb els següents preus unitaris de licitació:  
 
▪ El Preu NÚM. 1 correspon al vidre, el preu de la licitació que s’estableix com a base per a la licitació 
és de 0,043068 €/Kg sense IVA de vidre recollit i lliurat a la planta de reciclatge de Daniel Rosas, S.A a 
l Prat de Llobregat o, en cas excepcional, a les plantes de Revibasa o de Santos Jorge. 
 
▪ El Preu NÚM. 2 correspon al paper i cartró, el preu de la licitació que s’estableix com a base per a la 
licitació és de 0,106566 €/Kg sense IVA de paper i cartró recollit i lliurat a la planta de reciclatge de 
Stora Enso a Castellbisbal o (en cas excepcional) a la planta d’Esparreguera. 
 
▪ El Preu NÚM. 3 correspon als envasos lleugers, el preu de la licitació que s’estableix com a base per 
a la licitació és de 0,280438 €/Kg sense IVA d’envasos lleugers recollits i lliurats a la planta de 
reciclatge de CESPA a Els Hostalets de Pierola. 
 

SEGON.- Aprovar el Plec de Clàusules Econòmiques i Administratives Particulars i el 
Plec de Prescripcions Tècniques reguladors d’aquest contracte, que s’adjunten com a document annex 
i s’aproven simultàniament. 

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

servei de recollida selectiva del vidre, paper, cartró i envasos lleugers en la via pública i en generadors 
singulars en quatre municipis de la comarca del Baix Llobregat, a dipositar en les plantes de tractament 
de Daniel Rosas, S.A. al Prat de Llobregat el vidre, Stora Enzo en Castellbisbal el paper i cartró i la 
planta de triatge d’Hostalets de Pierola el envasos lleugers, mitjançant procediment obert harmonitzat, i 
publicar el corresponent anunci al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) amb una antelació mínima 
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de 40 dies naturals a comptar des de la data de la seva tramesa a l’Oficina de Publicacions Oficials de 
la Unió Europea, del dia assenyalat com a últim per a la presentació de les proposicions Posteriorment 
es publicarà al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) amb una antelació mínima de 15 dies naturals a 
l’assenyalat com a últim per a la presentació de les proposicions on es farà constar la data de la 
tramesa de l’anunci al DOUE, i al perfil de contractant d’aquesta entitat (la forma d’accés públic és a 
través de la web http:// www.elbaixllobregat.cat - apartat Consell - publicacions oficials - Consell 
Comarcal- perfil del contractant), de conformitat amb el que s’estableix en els Plecs de Clàusules 
Econòmiques i Administratives Particulars que regeixen la present contractació. 
 

QUART.- Declarar la plurianualitat de la despesa de l’expedient de referència. La 
despesa plurianual derivada d’aquesta contractació, possibles modificacions i IVA inclòs es farà 
efectiva amb càrrec a la partida 1621.22300-Transport i recollida selectiva de residus del pressupost 
dels exercicis 2016, 2017, 2018 i 2019, i d’acord amb el següent desglossament: 
 

Anualitat Període de servei € net estimat 10% d'IVA € import total estimat IVA inclòs 

2016 01/04/2016 - 
31/12/2016 166.448,77 16.644,88 183.093,64 

2017 01/01/2017 - 
31/03/2017 221.931,69 22.193,17 244.124,86 

2018 01/01/2018 - 
31/12/2018 221.931,69 22.193,17 244.124,86 

2019 01/01/2019 - 
31/03/2019 55.482,92 5.548,29 61.031,21 

TOTALS   665.795,06 66.579,51 732.374,57 
 
D’acord amb l’article 174.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 

Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, l’autorització o realització de les despeses de 
caràcter plurianual es subordinarà al crèdit que per a cada exercici autoritzin els pressupostos aprovats 
d’aquesta entitat. 

 
CINQUÈ.- La garantia provisional s’estableix en el 3% del pressupost del contracte, 

que ascendeix a 10.011,95€. La garantia definitiva s’estableix en el 5% del pressupost base de licitació 
(el pressupost de les dues anualitats inicials del contracte sense modificacions), IVA exclòs, que 
ascendeix a 16.686,59 €. 

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

 
6.- Prendre compte dels informes sobre el compliment de terminis de pagament del sector 
públic del Consell Comarcal del Baix Llobregat corresponents al quart trimestre de l’any 2015, 
en el marc de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials. 
 

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

“Atès que la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, 
en el seu article 4.3 disposa que els tresorers o, en el seu defecte, interventors de les corporacions 
locals elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis previstos en la referida 
llei per al pagament de les obligacions pendents en les que s’estigui incomplint el termini. 

http://
http://www.elbaixllobregat.cat
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Vist els informes del quart trimestre de l’exercici 2015 del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat,  del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat i del Consorci de Turisme 
del Baix Llobregat, sobre el compliment de terminis de pagament d’acord amb el que disposa 
l’esmentada llei, que s’adjunten a l’expedient. 
 

Vist que l’article 4.4 de la llei de referència disposa que sense perjudici de la seva 
possible presentació i debat al Ple de la corporació local, el referit informe haurà de remetre’s, en tot 
cas, als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit territorial, 
als de les Comunitats Autònomes que, conforme als seus respectius Estatuts d’Autonomia, tinguin 
atribuïda la tutela financera de les entitats locals. 
 

Atès que, d’acord al que disposa l’article 5.4 de l’esmentada llei, la intervenció o òrgan 
de l’entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat incorporarà a l’informe trimestral al Ple 
regulat a l’article 4 de la referida llei una relació de les factures o documents justificatius respecte als 
quals hagin transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el referit registre i no s’hagin 
tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l’obligació o s’hagi justificat per l’òrgan 
gestor l’absència de tramitació dels mateixos.  
 

Vist 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.   
 

Vist que amb data 29 de gener de 2016 des de la intervenció d’aquest Consell Comarcal 
es va enviar  i signar electrònicament  l’execució trimestral del Pressupost referida al quart trimestre de 
l’exercici 2015. 
 

Vist que el Ple de la Corporació ha de tenir coneixement de l’informe d’evaluació enviat. 
 
Per tot això, aquesta Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Prendre compte dels informes del quart trimestre de l’exercici 2015 del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat, del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix 
Llobregat i  del Consorci de Turisme del Baix Llobregat, sobre el compliment de terminis de pagament 
als efectes del que disposa la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, 
que s’incorporen a l’expedient. 
 

SEGON.- Publicar un informe agregat de la relació de factures i documents que se li 
hagin presentat agrupant-los segons el seu estat de tramitació, en el termini de 15 dies contats des del 
dia de la reunió en la que es tingui coneixement de la referida informació, d’acord amb el que disposa 
l’article 5.4 de la referida llei. 

 
TERCER.- 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 2015,  del 
pressupost de les entitats que formen part del sector Administracions Públiques d’aquesta Corporació. 
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QUART  TRIMESTRE: 
 
1. Estabilitat pressupostària 
 
 Ingrés no 

financer 
Despesa no 
financera 

Ajustament entitat Capac/ Nec 
finançament 

Consorci Turisme Baix 
Llobregat 252.046,47 267.066,43 9.139,14 -5.880,82 

Patronat Comarcal de 
serveis a la persona del 
Baix Llobregat 

3.446.861,34 3.303.501,77 0,00 143.359,57 

Consell Comarcal del 
Baix Llobregat 18.376.128,25 18.216.283,05 -319.424,91 -159.579,71 

Capacitat / necessitat de finançament de la corporació -22.100,96 
 
S’estima que la corporació complirà amb l’objectiu de la regla de la despesa.” 
 

Els presents aproven per majoria absoluta el present acord amb el vot a favor dels 
membres presents dels grups comarcals del PSC-CPM, COALICIÓ ENTESA, ERC-AM, CIU, 
Ciutadans i PP, i l’abstenció del representat de la CUP. 
 
7.- Aprovar inicialment la dissolució de l’organisme autònom Patronat Comarcal de Serveis a la 
Persona del Baix Llobregat. 
 

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

“Vist que per acord de Ple de data 26 de febrer de 2007 es va aprovar definitivament 
la constitució del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat com a organisme 
autònom de caràcter administratiu, per tal de gestionar els serveis de transport adaptat a persones 
amb mobilitat reduïda, els Equips d’Atenció a la Infància i Adolescència i el Programa d’Atenció 
Primària, així com els seus Estatuts reguladors. 
 

Vista la proposta i voluntat, segons consta a l’informe emès per la Gerent d’aquesta 
entitat en data 30 de setembre de 2015 que s’incorpora a l’expedient, d’extingir el referit organisme 
autònom comarcal per raons d’eficiència administrativa en el marc de la situació actual dels serveis 
que es presten, així com pel no compliment de les expectatives de gestió de serveis que es podrien 
haver derivat de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de dependencia,  
 

Atès que els serveis que presta actualment el referit Patronat Comarcal els continuaria 
prestant el propi Consell Comarcal del Baix Llobregat, que es subrogaria amb caràcter universal en els 
béns, drets, obligacions i personal d’aquest organisme, sense cap altre canvi o afectació que 
l’anul·lació de l’anterior forma jurídica. 

 
Vist l’informe emès pel Secretari i Cap de Serveis Jurídics d’aquesta entitat en data 26 

de gener de 2016, informant favorablement des del punt de vista legal i procedimental la dissolució de 
l’organisme autònom Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat; i vist l’informe 
emès per la Interventora d’aquesta entitat en data 10 de febrer de 2016, que s’adjunten a l’expedient. 
 



 
63 

Atès el que disposen els articles 19, 26 i 27 del Estatuts del Patronat Comarcal de 
Serveis a la Persona del Baix Llobregat. 
 

Vist el que disposen els articles 208 i 209 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, en relació a l’extinció dels 
organismes autònoms. 

 
Vist l’article 85 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim 

Local, l’article 249 en relació amb l’article 254 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el 
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i els articles 188 en relació amb el 199 i 
següents del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 
de juny, que regulen el marc jurídic aplicable a la gestió dels serveis públics locals i concretament la 
gestió d’aquests serveis mitjançant la forma d’organisme autònom local. 
 

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

ACORDS 
 
  PRIMER.- Aprovar inicialment la dissolució de l’organisme autònom local Patronat 
Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat. 
 

SEGON.- Aprovar la subrogació del Consell Comarcal del Baix Llobregat de tots els 
drets i obligacions de l’organisme autònom local Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix 
Llobregat; pel que fa al personal, segons la relació que consta a l’annex que s’adjunta a aquest acord. 
 
La dissolució, així com la subrogació de personal i la successió universal del Consell Comarcal tindrà 
efectes a dia primer del mes següent a aquella data en què fineixi el tràmit d’informació públic, ja sigui 
automàticament o per nou acord plenari en cas de que calgui resoldre reclamacions o al.legacions. 
 
En relació al tres processos de selecció de personal actualment en tràmit per part del Patronat, 
continuarà el seu procediment i els diferents tràmits seran resolts pel propi Patronat o pel Consell 
Comarcal segons s’hagin fet o no efectives la dissolució i successió. 

 
Aquests processos són: procés de selecció per a la contractació laboral temporal a jornada parcial del 50%, 
en règim d’interinatge, d’un/a tècnic/a mitjà/ana treballador/a social adscrit/a al Programa de Referent 
Comunitari de la Dependència d’aquest Patronat Comarcal i procés de selecció per a la contractació laboral 
temporal de dues places vacants de la plantilla d’aquest Patronat Comarcal, corresponents al grup C, 
subgrup C1, adscrites als llocs de treball de la relació de llocs de treball d’aquesta entitat com a 
administratius/ves dels Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Baix Llobregat I i III. 

 
TERCER.- Determinar que per part de l’organisme autònom local Patronat Comarcal 

de Serveis a la Persona del Baix Llobregat es formuli la proposta de liquidació presentant l’inventari i la 
valoració amb criteris comptables dels béns, drets i obligacions. 
 
  QUART.- Sotmetre l’expedient a informació pública durant un termini de trenta dies 
hàbils a comptar de l’endemà de l’última de les publicacions oficials de l’anunci en el Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona o en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i al tauler d’anuncis 
d’aquest Consell Comarcal, a l’efecte de que les persones interessades puguin formular les 
reclamacions i al·legacions que considerin pertinents, de conformitat amb el que disposa l’article 201 
del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.  
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Transcorregut el període d’informació pública sense que s’hagin presentat reclamacions ni 
al·legacions, el present acord s’entendrà aprovat definitivament, sense necessitat de cap altre acord.  
 

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

SISÈ- Trametre al Departament de Governació i Administracions Públiques de la 
Generalitat de Catalunya i al Registre d’entitats locals de Catalunya testimoni fefaent d’aquest acord, 
perquè en tinguin coneixement i als efectes. 

 
SETÈ- Comunicar el present acord als interessats, perquè en tinguin coneixement i als 

efectes oportuns.” 
 
El Sr. President dóna la paraula al Sr. Roger Castillo, portaveu de grup comarcal de la CUP, que diu: 
 
Sobre aquest punt nosaltres anunciem el vot favorable. Ens sembla doncs que ha quedat prou explicat 
que el Patronat Comarcal de Serveis a la Persona desapareix com tal, però no les seves funcions, que 
per tant és el que ens preocupava. També se’ns va comunicar als portaveus, com ha fet ara també el 
President, que el comitè de personal hi estava d’acord amb aquest canvi, amb aquesta dissolució, amb 
aquesta absorció de serveis. Però si que mirant la plantilla doncs tenim una inquietud, que és que hi ha 
quatre treballadors d’aquest Patronat, que ara passaran a ser treballadors del Consell Comarcal, que 
estan contractats a través d’obra i servei, que és una modalitat de contractació que ja sabem doncs 
que el que fa és intentar mostrar una tasca puntual d’una tasca laboral, no és en cap cas el seu cas o 
el cas d’aquestes quatre persones, que estan fent una tasca continuada de la seva feina, per tant en 
cap cas puntual, i per tant és una situació que entenem que és insostenible tant a curt, com a mig, com 
a llarg termini, que s’hauria de posar-hi doncs voluntat de resoldre-la, perquè aquestes quatre 
persones entrin en un procés d’interinatge o algun altre mètode de contractació. Sabem que la llei 
doncs no ens permet crear noves places del Consell Comarcal, però en tot cas hem de ser imaginatius 
per resoldre aquesta situació, perquè el que no podem fer és des d’una administració pública doncs 
perpetuar un sistema doncs que és obra i servei, que no estan fent aquestes persones. 
 
Senzillament això, que es tingui en compte, però en tot cas la votació, votarem a favor perquè estem 
d’acord amb aquesta dissolució.   
 
A continuació intervé la Sra. Eugènia Garcia, Gerent del Consell Comarcal del Baix Llobregat, que diu: 
 
De fet són dos persones les que estan amb aquest contracte d’obra i servei, perquè en el seu dia, que 
va ser en el dos mil set, des de la primera contractació estan sota el programa que es denomina 
“Prodep”, que era el programa de desenvolupament de la dependència, que segons ens indicaven 
hauria de ser transferit a Serveis Territorials del Departament de Benestar, però això es va anar 
quedant així en el Contracte Programa i per tant així es va quedar i en el moment en el que s’ha anat 
quedant malauradament nosaltres no hem tingut marge de maniobra pel que fa doncs a solventar 
aquesta situació, bàsicament perquè tenim també l’impediment legal d’incrementar la massa salarial,  
mentre amb aquesta fórmula no computen massa salarial, amb una altra fórmula si. Però és una 
situació coneguda amb les treballadores, compartida, i en tot cas l’únic que estem és a la espera de 
que s’obri una mica aquesta finestra, perquè si realment es va quedar aquí en el contracte programa  
és una solució que hem de donar, però tenim que esperar que s’obri precisament aquesta porta, com a 
mínim de poder incrementar la massa salarial del personal de la casa.  
 

Els presents aproven per unanimitat el present acord. 
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8.- Aprovar l’extensió al personal temporal vinculat a programes, plans i subvencions de 
l’actualització de les retribucions del personal laboral i funcionari, en el marc de les previsions 
de  la Ley 48/2015, de 29 d’octubre, de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2016. 
 

Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu: 
 
“Vist que per acord de Ple en sessió celebrada el dia 21 de desembre de 2015, entre 

d’altres, es va actualitzar amb efectes de l’1 de gener de 2016 les retribucions del personal funcionari i 
laboral d’aquest Consell Comarcal i del seu organisme autònom Patronat Comarcal de Serveis a la 
Persona del Baix Llobregat en el sentit d’incrementar-lo un 1%, exceptuant el personal contractat en 
virtut de pla d’ocupació o subvenció concreta per a la realització d’un projecte determinat que provingui 
de la Generalitat de Catalunya, de la Diputació de Barcelona, de la Unió Europea o qualsevol altre 
entitat o institució d’acord amb l’article 2 de l’Acord regulador de les condicions de treball dels/les 
empleats/des públics/ques del Consell Comarcal del Baix Llobregat i del seu organisme autònom, 
aplicant-se l’esmentat percentatge sobre cadascun dels conceptes retributius que configuren el salari 
de cada treballador/a. 
 

Atès que l’annex de personal elaborat pel Departament de Recursos Humans 
d’aquesta entitat va incorporar aquest augment de l’1% com a despesa del personal del pressupost per 
l’any 2016, i que el personal laboral temporal en qualsevol de les seves modalitats, li és d’aplicació les 
taules retributives especificades a l’esmentat Acord regulador de les condicions de treball del personal, 
exceptuant en determinats casos que el salari es troba determinat pel propi projecte en qüestió; 
segons consta a l’expedient. 
 
  Vist l’informe emès per la Responsable del Departament de Recursos Humans i per la 
Coordinadora de Serveis Centrals d’aquesta entitat en data 9 de febrer de 2016, que s’incorpora a 
l’expedient. 
 
  Per tot això, aquesta Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
  PRIMER.- Aprovar l’extensió al personal temporal contractat en virtut d’un pla 
d’ocupació o subvenció concreta per a la realització d’un projecte determinat que provingui de la 
Generalitat de Catalunya, de la Diputació de Barcelona, de la Unió Europea o qualsevol altre entitat o 
institució, de l’actualització de les retribucions del personal laboral i funcionari d’aquest Consell 
Comarcal i del seu organisme autònom Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat 
aprovada en sessió plenària de 21 de desembre de 2015, en el marc de les previsions de la Llei 
48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016. 

SEGON.- Aprovar l’actualització de les taules de retribucions bàsiques del personal 
laboral d’aquest Consell Comarcal i del seu organisme autònom per aquest any 2016 indicada en 
l’Acord regulador de les condicions de treball dels/les empleats/des públics/ques del Consell Comarcal 
del Baix Llobregat i del seu organisme autònom, incrementada sobre la mateixa un 1% respecte a l’any 
2015, d’acord amb la taula salarial que s’adjunta a l’expedient. 

TERCER.- Aplicar aquesta taula retributiva al personal laboral, amb efectes retroactius 
del dia 1 de gener de 2016, en totes les seves modalitats, excepte en els casos que el salari es trobi 
determinat pel programa o projecte en qüestió. 
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QUART.- Notificar el present acord al personal afectat pel seu coneixement i efectes. 
 
CINQUÈ.- De conformitat amb Llei de Bases de Règim Local el Text Refós de la Llei 

Municipal i de Règim Local de Catalunya, publicar l’esmentada modificació del règim retributiu dels 
llocs de treball de personal en el Butlletí Oficial de la Província.” 
 
Intervé la Sra. Gerent, que diu: 
 
En principi com que si que és cert que en aquest any es preveia aquesta possibilitat d’incrementar el 
personal al servei de les administracions públiques aquest 1%, ja va passar doncs aquest punt també 
doncs en el pressupost, es va fer la previsió i per tant en el marc dels programes que rebem de la 
Generalitat de Catalunya, aquells que ho permeten, farem realment també aquesta equiparació. En 
aquells que el salari ens ve predeterminat, i per tant és un salari que ja ve acordat directament en la 
mateixa resolució, no ho farem, però en aquells que puguem, considerem que així ho hem d’estendre.  
 

Els presents aproven per unanimitat el present acord. 
 
9.- Aprovar inicialment l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys o 
edificis d’ús públic del Consell Comarcal del Baix Llobregat, així com el Codi de Bones 
Pràctiques a seguir en la utilització dels dits espais. 
 

Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu: 
 
“Vist que s’han anat produint diferents demandes i que per tant resulta convenient 

regular l’ús dels terrenys o edificis d’ús públic del Consell Comarcal del Baix Llobregat que poden ser 
ocupats. 
 

Vist els informes emesos pel Coordinador de Serveis Tècnics i per la Interventora 
d’aquesta entitat en data 9 i 10 de febrer de 2016, respectivament, que s’adjunten a l’expedient, 
proposant l’aprovació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’ocupació dels referits espais, 
així com del Codi de Bones Pràctiques a seguir en la utilització dels mateixos. 

 
Vista l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys o edificis d’ús 

públic del Consell Comarcal del Baix Llobregat i el Codi de Bones Pràctiques a seguir en la utilització 
dels referits espais, que s’adjunten a l’expedient. 

 
Vist el que estableix l'article 17, apartat 1), l’article 152, 41 i ss del Reial Decret Legislatiu 

2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, l’article 
58 del Reglament de patrimoni dels ens locals i l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de 
Règim Local. 

 
Vist l’article 41 i ss del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals que 

atribueix al Ple d’aquesta entitat la fixació de preus públics. 
 
Per tot això, aquesta Presidència proposa  al Ple l’adopció dels següents 
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ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar inicialment l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’ocupació de 

terrenys o edificis d’ús públic del Consell Comarcal del Baix Llobregat, d’acord amb el document 
d’Ordenança que forma part integrant del present acord. 

 
SEGON.- Aprovar el Codi de Bones Pràctiques a seguir en la utilització de terrenys o 

edificis d’ús públic del Consell Comarcal del Baix Llobregat, que s’adjunta a l’expedient. 
 

TERCER.- Exposar al públic l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’ocupació de 
terrenys o edificis d’ús públic del Consell Comarcal del Baix Llobregat en les condicions establertes en el 
art. 17 apartats 1) i 2) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals, i en l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim 
local. 

 
QUART.- Donar per definitiu el present acord, als efectes previstos en els arts. 17 i 19 

apartat, 1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, i en l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local,  
si durant el termini d'exposició pública no es presenta cap reclamació.” 
 
ANNEX 

 
CODI DE BONES PRÀCTIQUES DELS EDIFICIS DE TORREBLANCA A SEGUIR EN LA UTILITZACIÓ DELS 
ESPAIS DE LA PLANTA 0 (ZERO) DE L’EDIFICI NÚM. 2 DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT 
OBJECTE DE L’ORDENANÇA FISCAL TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE PART LES INSTAL·LACIONS DE LA 
PLANTA 0 (ZERO) DE L’EDIFICI NÚM. 2 DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT 
 
1.- Nomenclatura dels edificis del recinte de Torreblanca 
 
Els edificis s'anomenen en sentit de Llevant a Ponent, és a dir de Sant Just cap a 
Sant Feliu 
 
Edifici NÚM. 1 - Format per l'1-A i l'1-B- Consta de planta baixa i planta primera 
Edifici NÚM. 2- Consta de planta 0 (soterrani), planta 1 (baixa) i planta 2 
Edifici NÚM. 3 - Centre de documentació 
Edifici NÚM. 4 - Històric, properament en obres 
Edifici NÚM. 5 - Oficines de l'EAIA 5 
Edifici NÚM. 6 - Antiga Casa Medrano 
Edifici NÚM. 7 - Antigues oficines del Consell Esportiu del Baix Llobregat 

 
2.- Espais objecte d’utilització per tercers mitjançant aplicació Taxa per la utilització de part les instal·lacions de 
la planta 0 (zero) de l’edifici NÚM. 2 del Consell Comarcal del Baix Llobregat 
 
Edifici NÚM. 2 – planta 0 (zero- soterrani)  
Espai Identificació Superfície m2 
Antic despatx cap Ensenyament i 
Cultura Despatx 1.0 11,88 
Antiga aula informàtica - 1 Despatx 2.0 22,47 
Antiga aula informàtica - 2 Despatx 3.0 22,03 
Antic despatx Serveis Socials 1 Despatx 4.0 20,66 
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Antic despatx cap Serveis Socials Despatx 5.0 17,08 
Espai guanyat a distribuïdor Afegir a despatx 2.0 7,00 

  
Total espai en edifici 

NÚM. 2 101,12 
 
3.- Serveis higiènics a utilitzar  
 
Les persones i/o entitats utilitzaran els serveis higiènics del personal de la planta 0 de l’edifici NÚM. 2 (els que 
permeten l’accés a minusvàlids). No s’utilitzaran els serveis higiènics del públic (els marcats amb el símbols 
d’home i de dona) de la planta 0. 
 
4.- Identificació del personal  
 
Als efectes de control de les persones presents als edificis del CCBLL en un moment concret i/o en cas 
d’evacuació dels edificis, el personal que utilitzi els espais de referència haurà de fitxar en el rellotge de control 
horari de la mateixa forma que el personal del CCBLL.  
Així mateix, les visites, proveïdors i persones alienes que accedeixin als edificis derivades de l’actuació pròpia 
de les persones i/o entitats hauran d’identificar-se a la Recepció de la mateixa forma que la resta de visites tant 
a l’entrada com a la sortida. 
 
5.- Accés als edificis i al recinte de Torreblanca 
 
5.1.- Horari i accés als espais d’oficina  
 
L’accés (entrada i sortida) del personal,  proveïdors i de les visites exteriors generades per l’activitat de 
referència únicament per la Recepció del CCBLL, ubicada a la planta 0 de l’edifici NÚM. 1 – B i durant l’horari 
que la Recepció està controlada perl personal del Consell o per l’auxiliar de recepció: 
 
Horari d'obertura i tancament porta 
Recepció  
Període de jornada normal   
De dilluns a dijous 7.50 - 15.00 i 16.00 - 18.00 hores 
Divendres 7.50 - 15.00 hores 
    
Període de jornada intensiva (llevat mes 
d'agost)   
Dilluns 7.50 - 15.00 i 16.00 - 18.00 hores 
De dimarts a divendres 7.50 - 15.00 hores 
    
Període 01/08 - 31/08 mes d'agost)   
De dilluns a divendres 7.50 - 15.00 hores 

 
No s’accedirà als edificis en dies festius, llevat de l’edifici NÚM. 6.. 
 
Fora d’aquest horari no podran entrar visites als edificis, llevat de l’edifici NÚM. 6 
 
Fora d’aquest horari la sortida dels edificis es realitzarà exclusivament per la porta d’emergència de la planta 
baixa de l’edifici NÚM. 1 – B (al costat del rellotge de control horari). La resta de portes d’emergència dels 
edificis només s’utilitzaran per a evacuacions d’emergència. 
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5.2.- Control i acompanyament de les persones alienes 
 
No poden haver-hi persones exteriors voltant pels edificis sense control. Els proveïdors, visites i en general les 
persones alienes generades per les activitats dels espais de referència accediran als edificis per la Recepció 
situada a la planta baixa de l’edifici NÚM. 1-B, seran identificades a l’entrada i romandran a la Recepció fins que 
personal del l’entitat usuària vingui a recollir-les. Igualment aquestes persones seran acompanyades fins a la 
sortida per personal de l’entitat usuària on retornaran la targeta d’identificació. 
 
En el cas de reunions amb grups de persones alienes programades en horari de tarda el l’entitat usuària  
comunicarà mitjançant e-mail a St’s, i a Recepció en paper, l’horari de la reunió i el llistat de les persones 
convocades abans de les 12.00 hores del dia de la reunió. 
 
5.3.- Horari límit de presència als edificis 
 
El personal de l’entitat usuàriai les persones alienes hauran d’abandonar els edificis abans de: 
 
  
Període de jornada normal   
De dilluns a dijous Abans de les 19.30 hores 
Divendres Abans de les 16.30 hores 
    
Període de jornada intensiva (llevat mes 
d'agost)   
Dilluns Abans de les 19.00 hores  
De dimarts a divendres Abans de les 16.00 hores 
    
Període 01/08 - 31/08 mes d'agost)   
De dilluns a divendres Abans de les 15.30 hores 

 
6.- Accés al recinte de Torreblanca 
 
Fora de les hores d’obertura dels edificis l’accés al recinte de Torreblanca,  s’haurà de fer per la porta corredissa 
de dalt. L’entitat usuària disposarà d’un comandament de la porta. Fora de les hores d’obertura dels edificis la 
porta haurà de romandre tancada. 
 
7.- Espai per esmorcar-dinar 
 
No es consumiran aliments en el lloc de treball, es una mesura per mantenir la neteja i evitar la proliferació 
d’insectes i/o rosegadors. 
 
L’edifici NÚM. 2 disposa a la planta 0 – soterrani d’un espai adient, dotat amb màquines de begudes i 
consumibles, destinat a l’esmorcar i/o dinar del personal. Les persones que utilitzin aquest espai, un cop utilitzat, 
l’hauran de deixar net i endreçat. 
 
8.- Espai per fumar 
 
S’ha de complir la legislació relativa al tabac. 
 
Les persones que fumin hauran de fer-ho en l’espai destinat a aquesta finalitat, que és davant de la cantonada 
Nord-est de l’edifici NÚM. 1-A, on hi ha un cendrer al efecte. 
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9.- Apagada de llums i aparells elèctrics 
 
Tots els espais dels edificis disposen d’interruptors per apagar els llums al finalitzar el seu ús. El personal de 
l’entitat usuària apagarà els llums al final de la seva jornada laboral. Així mateix s’apagaran els ordinadors, 
impressores, etc... En qualsevol cas, es senyalaran els endolls corresponent als espais corresponents en el 
quadre elèctric. 
 
Respecte als aparells de climatització s’hauran d’apagar al finalitzar la jornada. En cas de disposar de 
programació es podrà programar la seva encesa durant l’hivern. 
 
10.- Comunicació d’incidències i/o avaries 
 
L’entitat usuària es farà càrrec del manteniment i  reparació dels elements (mobles, instal·lacions, etc...) que 
hagi instal·lat directament. 
 
L’entitat usuària comunicarà a St’s mitjançant e-mail els desperfectes, avaries i/o incidències que es puguin 
produir en la seva zona de treball i/o utilització (sales, passadissos, exteriors, etc...) 
 
11.- Utilització de sales de reunions 
 
L’entitat usuària podrà utilitzar les sales de reunions dels edificis. La reserva de sala es farà mitjançant l’aplicatiu 
de reserva de sales. El contacte per a la reserva de sales seran els Serveis administratius de Presidència-
Gerència.  
 
Un cop finalitzin les reunions les sales hauran de restar endreçades i netes, amb el mobiliari correctament 
col·locat, la climatització i els llums apagats i les portes i finestres tancades. 
 
Cas de suspensió d’una reunió s’informarà als Serveis administratius de Presidència- Gerència per posar en 
disponibilitat la sala corresponent. 
 
12.-  Altres 
 
L’entitat usuària podrà utilitzar els estris de la zona de copisteria per fer-hi treballs d’enquadernació aportant el 
material (cartolines, espiralls, plàstics), quan acabi la seva feina l’usuari s’haurà de deixar l’espai endreçat. No 
s’utilitzaran els multifuncions del CCBLL. 
 
L’entitat usuària podrà utilitzar la trituradora de documents de la zona de copisteria, sent responsabilitat de 
l’usuari que la màquina resti en correctes condicions d’ús un cop acabi la feina (embussos, canvi de bossa, 
etc...) 
 
L’entitat usuària seguirà les directrius del CCBLL en quant al reciclatge de residus (per exemple les caixes de 
cartró buides s’hauran de plegar i dipositar en un punt concret, així mateix s’utilitzaran papereres especials per 
al paper) i treurà el seu contenidor de paper a l’exterior el dia que correspongui. 
 
L’entitat usuària lliurarà al CCBLL 1 còpia de la clau de la porta de vidre d’accés a l’espai de referència. 
 

TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS O EDIFICIS  D’ÚS PÚBLIC 
 
Article 1r. Fonament i naturalesa. 
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 106 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i en conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 
19 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquesta Corporació estableix la Taxa per 
l’ocupació de terrenys i edificis d’ús públic amb diverses activitats, que es regirà per aquesta ordenança fiscal. 
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Article 2n. Fet Imposable. 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l’aprofitament especial de la via pública o  dels 
edificis d´ús públic que s’especifiquen a l’annex de les tarifes, inclosa l’activitat administrativa d’atorgament de 
les preceptives llicències. 
 
Article 3r. Subjecte passiu. 
 
1.- Són subjectes passius d'aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques així 
com les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei general tributària que sol·licitin la llicència d'utilització. 
 
2.-Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei General 
Tributària i a l’Ordenança General. 
 
Article 4t. Beneficis fiscals. 
 
L’Estat, les Entitats Autònomes i les Entitats Locals no estaran obligades al pagament de la taxa quan sol·licitin 
llicència per a gaudir de la utilització privativa o dels aprofitaments especials, necessaris per els serveis públics 
de comunicacions que explotin directament i per a altres usos que immediatament interessin a la seguretat 
ciutadana o a la defensa nacional. 
 
Article 5è. Quota tributària. 
 
La quota tributària consisteix, per a cadascuna de les modalitats d’aprofitament, en la quantitat d’aplicar les 
tarifes de l’annex d’aquesta ordenança. 
 
Les quantitats exigibles d’acord amb les tarifes es liquidaran per cada aprofitament sol·licitat o realitzat i seran 
irreduïbles pel període temporal mínim establert a l’annex de tarifes. 
 
Art 6è. Meritació. 
 
La Taxa es meritarà: 

1. Quan es tracti de nous aprofitaments, en el moment de la concessió de la llicència. 
2. Quan es tracti d’aprofitaments que ja estan autoritzats, el primer dia de cada un dels períodes naturals 

de temps assenyalats en les tarifes. 
3. Quan s’hagi produït l’aprofitament sense haver obtingut la preceptiva llicència, es meritarà a partir del 

seu inici. 
 
Art 7è. Formes de pagament. 
 
El pagament s’efectuarà d’acord amb les condicions que es fixin en el document o documents que es lliurin a 
l’efecte a l’interessat en el moment d’atorgament de l’autorització d’ocupació de l’immoble o d’inici de l’activitat o 
instal·lació sol·licitada. 
 
S’admetran com a mitjans de pagament, entre d’altres, els següents: 
 

- el pagament en metàl·lic o en xec bancari garantit efectuat a la Tresoreria del Consell Comarcal del 
Baix Llobregat. 

- el pagament mitjançant transferència bancària al compte corrent de titularitat del Consell Comarcal del 
Baix Llobregat que s’especifiqui en la liquidació de la taxa; 
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Art 8è. Període impositiu i calendari de pagaments. 
 
El període impositiu coincidirà en tot cas amb la durada de l’activitat, instal·lació o ocupació, segons quedi 
determinat en la resolució d’atorgament de la corresponent autorització. 
 
Quan l’activitat, instal·lació o ocupació tingui una durada inferior a tres mesos, el pagament de la totalitat de la 
quantia corresponent a la taxa s’efectuarà abans de l’inici del fet imposable. 
 
Quan tingui una durada superior a tres mesos, el pagament s’efectuarà, per qualsevol dels mitjans previstos en 
l’article anterior, per períodes trimestrals, havent d’efectuar-se els corresponents abonaments dels imports 
durant els primers cinc dies d’inici de cadascun dels trimestres. 
 
Quan la instal·lació, activitat o ocupació no s’efectués, o quan la mateixa finalitzi abans del període previst, en 
tot cas per causes alienes a l’interessat, es procedirà a retornar l’import de la taxa satisfet que correspongui als 
períodes d’inactivitat que excedeixin dels mesos sencers o trimestres sencers, segons el cas. 
 
Quan no s’autoritzi la instal·lació o per causes no imputables al subjecte passiu, no es pugui procedir a la 
instal·lació, es retornarà l’import satisfet. 
 
Article 9è. Desperfectes domini públic. 
 
D’acord amb el que es preveu en l’article 24.5 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, quan, 
per causa dels aprofitaments regulats en aquesta ordenança, es produïssin desperfectes en el paviment o les 
instal·lacions de la via pública, els titulars de les llicències o els obligats al pagament hauran de procedir al 
reintegrament total de les despeses de reconstrucció i reparació d’aquests desperfectes o a reparar els danys 
causats, que seran, en tot cas, independents dels drets liquidats pels aprofitaments realitzats, així com a 
dipositar prèviament a la Caixa de la Corporació el seu import. 
 
Article 10è. Normes de gestió. 
 
1. Les quantitats exigibles d’acord amb les tarifes es liquidaran per cada aprofitament sol·licitat o realitzat i seran 
irreduïbles pel període  mensual temporal mínim establert a l’annex de tarifes. 
 
2. Els Serveis Tècnics comprovaran i investigaran les declaracions formulades pels interessats. Les 
autoritzacions es concediran si no es troben diferències amb les peticions de llicències. Si n’hi ha, aquestes es 
notificaran als interessats i es giraran, si és el cas, les liquidacions complementàries pertinents. Les llicències 
s’atorgaran quan els interessats hagin regularitzat les diferències i, si escau, realitzat els ingressos 
complementaris corresponents. 
 
3. No es podrà ocupar la via pública o els edificis públics fins que els interessats no hagin obtingut la llicència 
corresponent. L'incompliment d’aquest precepte podrà originar la no concessió de la llicència sense perjudici del 
pagament de la taxa i de les sancions i els recàrrecs que escaiguin. 
 
4. La presentació de la baixa tindrà efectes a partir del primer dia del període natural de temps següent 
assenyalat en la tarifa corresponent. La no presentació de la baixa determinarà l’obligació de continuar pagant la 
taxa. 
 
5. Les llicències tindran caràcter personal i no podran transmetre’s a tercers sense autorització municipal. 
L'incompliment d’aquest precepte provocarà l’anul·lació de la llicència. 
 
Article 11è. Comprovació i investigació. 
 
1.- La inspecció i la comprovació de l’impost es realitzaran d’acord amb el que es preveu en la Llei general 
tributària i en les disposicions que la desenvolupen. 
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2.- Les infraccions tributaries que es detectin o es comentin en els procediments de gestió, inspecció i 
recaptació d’aquest impost es tipificaran i sancionaran d’acord amb el que es preveu a la Llei general tributària. 
 
Disposició addicional.  
 
Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la  normativa vigent, amb motiu de la 
promulgació de normes posteriors  Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques 
reprodueixin  aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es  facin 
remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats  i/o substituïts, en el moment 
en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i  reglamentaris de què porten causa.  
 
Disposició final. 
 
Aquesta Ordenança ha estat aprovada inicialment pel Ple del Consell Comarcal en la sessió del dia 15 de febrer 
de 2016. Entrarà en vigor un cop s’hagi publicat íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i 
tindrà vigència mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. 
 
ANNEX 
 
1. Utilització de part les instal·lacions de la planta 0 (zero) de l’edifici NÚM. 2, …… 878,15 €/mes 
 
Aquesta utilització correspon a: 
 
Edifici NÚM. 2   
Espai Identificació Superfície m2 
P0-10-Oficina amb finestres Despatx 1  11,88 
P0.11.C-Oficina Antiga aula informàtica 1 22,47 
P0.11.E-Oficina Antiga aula informàtica 2 22,03 
P0-.11.W-Oficina Despatx 2 20,66 
P0.12-Oficina Despatx 3 17,08 
Ampliació P0. 11.C   7,00 
 Total 101,12 
   

 
Els presents aproven per unanimitat el present acord. 

 
10.- Moció de suport a les resolucions del Consell Consultiu de la gent gran del Baix Llobregat. 

 
Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu: 
 
“Atès que el Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat va ser creat l’any 

1995 com a òrgan de consulta i participació del col·lectiu de persones grans, així com de les entitats 
cíviques i de serveis socials relacionades amb els temes de vellesa de la comarca. 
 

Atès que entre les funcions del Consell Consultiu es troben la realització d’informes, 
dictàmens, recomanacions i propostes, no preceptius, sobre els projectes normatius o d’altres accions 
que afectin el col·lectiu de persones grans. 
 

Atès que durant el 2015 les dues comissions de treball del Consell Consultiu han 
elaborat els següents dictàmens:  

1. Polítiques socials d’habitatge, per un habitatge digne (annex 1). 
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2. Mobilitat, transport i gent gran (annex 2). 
3. Oficines de farmàcia al Baix Llobregat (annex 3). 
4. Serveis residencials i d’atenció a la gent gran al Baix Llobregat (annex 4). 

 
Atès que aquests dictàmens que van ser aprovats per l’assemblea anual del Consell 

Consultiu, que es celebrà el passat desembre, i proposats per a la seva aprovació pel Ple del Consell 
Comarcal, i posteriorment pels ajuntaments de la comarca. 
 

Atès que els dictàmens recullen importants, i en alguns casos històriques 
reivindicacions de les persones grans del Baix Llobregat, com per exemple la promoció al Parlament 
de Catalunya d’una llei que reculli les especificitats del col·lectiu, en la línia d’altres lleis aprovades 
recentment com la de joventut o la d’infància i adolescència. 
 

Atès que al Baix Llobregat hi ha actualment prop de 133.000 persones amb 65 anys o 
més, el que suposa més d’un 16% del total de la població de la comarca, i que la previsions indiquen 
que en 10 anys aquest percentatge s’elevarà més enllà del 21%, o el que és el mateix, gairebé 
170.000 persones. 
 

Atès que, per a l’assoliment de les reivindicacions que contemplen aquests dictàmens, 
el conjunt de delegades i delegats del Consell Consultiu considera indispensable el suport del Consell 
Comarcal i dels ajuntaments de la comarca. 
 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Donar suport a les resolucions aprovades pel Consell Consultiu de la Gent 
Gran del Baix Llobregat. 
 

SEGON.- Donar trasllat d’aquestes resolucions a les administracions i organismes 
competents en matèria d’habitatge, pobresa energètica, mobilitat i transport, infraestructures, oficines 
de farmàcia i serveis residencials i d’atenció a la gent gran. 
 

TERCER.- Iniciar les accions d’acompanyament que s’escaiguin per tal de donar-hi 
compliment com més aviat millor. 
 

QUART.- Demanar a tots els ajuntaments de la comarca l’aprovació d’aquesta moció 
de suport per part dels seus plenaris. 
 

CINQUÈ.- Donar trasllat d’aquests acords i del contingut de les resolucions al 
Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, a l’Àrea d’Atenció a les 
Persones de la Diputació de Barcelona, als trenta ajuntaments del Baix Llobregat i a tots els grups 
polítics amb representació al Parlament de Catalunya, perquè en tinguin coneixement i als efectes.” 
 
El Sr. President dóna la paraula a la Sra. Victòria Castellanos, Consellera de la Gent Gant, que diu: 
 
Con esta Moción lo que pretendemos es poner en valor el trabajo que se hace desde el Consell 
Consultiu de la Gent Gran del Consell Comarcal del Baix Llobregat.La Moción se basa en los cuatro 
dictámenes que se han hecho a lo largo del 2015.  
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Hay dos comisiones, la Comisión A y la Comisión B. Desde la comisión A se ha hecho Polítiques 
socials i d’habitatge, por un habitatge digne, i Mobilitat, transport i gent gran. Y la Comisión B ha fet, 
Oficines de farmàcia al Baix Llobregat, i Serveis residencials i d’atenció a la gent gran al Baix 
Llobregat. 
 
Os daré una pincelada de cada dictamen porque son largos y trabajados, pero sí deciros un poquito de 
cada uno. El tema de Polítiques socials i d’habitatge si que han pedido ellos sobre todo crear, 
mantener y reforzar sobre todo los instrumentos para evitar que las familias pierdan sus viviendas y el 
derecho a una vivienda digna, porque cuando estábamos trabajando este dictamen desde Comisiones 
Obreras se denuncia que la pobreza energética provoca más de 7.000 muertes de personas mayores 
en España debido a la insuficiencia de climatización en sus hogares, entonces eso en el siglo XXI la 
verdad es que es intolerable. 
 
Luego el de movilidad y transporte se ha hecho un estudio muy bien hecho de la movilidad y transporte 
de la comarca desde la perspectiva de la gent gran. Y una de las cosas que piden es potenciar las 
conexiones, que se corrijan las deficiencias de infraestructuras en la comarca, que ya son históricas, y 
la unificación de tarjetas también la demandan bastante. 
Oficinas de farmacia al Baix Llobregat, aquí se ha trabajado el funcionamiento de las guardias y los 
servicios de urgencia de las farmacias y lo que se pide es que los ayuntamientos, una de las medidas, 
es que faciliten el acceso a la ciudadanía a los servicios de urgencia. 
 
Luego por ultimo el tema de Servicios residenciales, lo que más necesario ven es que se amplíen y se 
adapten a las necesidades reales de la población, que hay mucha falta de plazas residenciales.  

 
Els presents aproven per unanimitat el present acord. 

 
11.- Moció del grup del Partit Popular, relativa als terminis per a l’ampliació de l’Hospital de 
Viladecans i l’ampliació pressupostària del mateix. 
 

Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu: 
 
“Atès que l’Hospital de Viladecans és l’únic hospital de l’ICS que té quatre llits per 

habitació, i malgrat això gaudeix d’un gran reconeixement a causa de la seva notable eficiència. Fins i 
tot tenint en compte que l’ampliació de tres quiròfans i una unitat d'hospitalització ocorreguda l'any 
2010, no va ser acompanyada amb la corresponent ampliació de dotació pressupostària. 
 

Atès que aquestes circumstàncies han comportat que l’Hospital de Viladecans hagi 
patit de forma considerable l’impacte de la crisi, amb el personal ofegat per la feina i la manca de 
recursos, fet que es plasmà en la reclamació del 7 de gener de 2015 de la Junta de Personal de 
l’Hospital de Viladecans: “la creació immediata de diferents llocs de treball per tal de pal·liar el 
considerable dèficit de recursos humans que el centre pateix causant una intolerable reducció de la 
qualitat assistencial (...)". 
 

Vist però que no només s’ha mobilitzat la Junta de Personal de l’Hospital, també ho 
han la ciutadania de les poblacions afectades i els alcaldes. I davant del repte al qual fa front el nostre 
hospital els partits polítics han estat capaços d’arribar a consensos en favor del nostre hospital, tot 
aprovant mocions municipals i propostes de resolució parlamentàries en diverses ocasions.  
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Atès que davant d’aquestes pressions, l’anterior conseller, Boi Ruiz, es va 
comprometre –malgrat no va concretar quantitats- a incrementar el pressupost de l'Hospital de 
Viladecans, per tal de compensar l’infrafinançament crònic de l’hospital. 
 

Vist que aquest mes de gener s’ha constituït un nou Govern de la Generalitat, que ha 
posat al capdavant de la conselleria de Salut a un nou responsable, el Sr. Toni Comín. El qual haurà 
de fer front a reptes com el nostre hospital, que recentment ha vist com els seus serveis es 
tensionaven perillosament davant pics d’afluència en els serveis d’urgències.  
 

Per tot això, el grup comarcal del Partit Popular proposa al Ple l’adopció dels següents 
   

ACORDS 
 

PRIMER.- L’Hospital de Viladecans ha de ser inclòs en el marc del pla de xoc de 
mesures socials urgents, i ha d’esdevenir una prioritat per al Govern, com ja ho és per a las Ciutats y 
Pobles com Viladecans, Castelldefels, Begues, Gavà i Sant Climent de  Llobregat. 
 

SEGON.- Instar el nou govern de la Generalitat a complir les resolucions relatives a 
l’Hospital de Viladecans que el Parlament de Catalunya ha acordat durant les legislatures IX i X. 
Especialment aquells acords que fan referència a la licitació de l’avantprojecte i el projecte d’ampliació 
de l’hospital de Viladecans durant l’any 2016, tal com es va acordar pel Parlament, els Ajuntaments 
afectats i el govern de Catalunya, amb l’objectiu que segueixi exercint d’hospital de referència per a les  
poblacions de Castelldefels, Begues, Gavà, Viladecans i Sant Climent de  Llobregat. 

 
TERCER.- Incrementar el personal i els recursos materials necessaris per reduir 

substancialment les llistes d’espera i el col·lapse d’urgències, que aquest hivern ha desbordat les 
expectatives. L’anomenada “estacionalitat” indica que en el període de canvi d’estació entre la tardor i 
l’hivern i a mitjans del període primaveral, la demanda d’ atenció sanitària especialitzada augmenta 
considerablement i la Generalitat hauria de preveure els reforços necessari per a l’Hospital en aquests 
períodes.  
 

QUART.- Demanar el compliment del compromís adquirit amb els ajuntaments, de 
presentació del Pla de Recursos, temporalitzat, per tal assumir les diferents etapes de funcionament i 
millora de les deficiències actuals, fins a la finalització del futur hospital de Viladecans.   
 

CINQUÈ.- Donar trasllat del present acord a la Conselleria de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, a la Direcció de l’Hospital de Viladecans, als ajuntaments de Viladecans, Gavà, 
Castelldefels, Begues i Sant Climent, a la Junta de Personal de l’hospital de Viladecans, i a la 
Plataforma en Defensa de l’Hospital de Viladecans i de la Sanitat Pública, perquè en tinguin 
coneixement i als efectes.” 

 
El Sr. President dóna la paraula a la Sra. Mª José Díaz, portaveu del grup comarcal del Parti Popular, 
que diu: 
 
Nosotros solamente decir que la presentamos, como bien dije en la Junta de Portavoces, en apoyo al 
Hospital de Viladecans. Nuevamente y desgraciadamente tenemos que volver a traerla aquí y esta 
moción que ha sido presentada la misma, tal como dije en la Junta de Portavoces, en Viladecans, Sant 
Boi, Begues, Castelldefels y Sant Climent.  
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Me piden que lea la Moción completa, yo creo que no hace falta. El problema del Hospital de  
Viladecans lo conocemos todos, solamente recordar cuantas mociones se han presentado desde el 
2008 hasta el 2016, al día de hoy, mociones en los ayuntamientos y cuantas mociones se han traído 
aquí al Consell Comarcal. Pero lo que si que sé decirles, porque son infinidad, es que al Parlament de 
Catalunya se han hecho exactamente 14 propuestas y todas han pedido lo mismo, esperemos que 
esta vez tenga más resultado y el Hospital de Viladecans deje de patir lo que está sufriendo ahora 
mismo. 

 
Intervé el Sr. Josep María González, conseller del grup comarcal de Ciutadans, que diu: 
 
En relació a aquesta Moció primer de tot dir que nosaltres vem presentar a la Junta de Portaveus una 
Moció igual, però tot i així nosaltres la vem anunciar 15 dies abans. Òbviament primer de tot totalment 
a favor del compliment de terminis, totalment a favor de l’ampliació pressupostària, el nostre grup ha 
votat a favor d’aquesta proposta en els diferents municipis on s’ha presentat. Ciutadans a nivell 
comarcal ha presentat iniciatives en aquest sentit abans d’entrar als ajuntaments i desprès de les 
eleccions municipals de maig de 2015. Des del grup parlamentari de Ciutadans s’ha fet un seguiment 
del tema, s’han presentat diverses iniciatives i s’han reunit en diverses ocasions amb els agents 
implicats. Representants nostres a nivell comarcal, municipal i parlamentari han participant en les 
diverses manifestacions reclamant aquestes i altres millores en relació a la problemàtica a l’Hospital de 
Viladecans. 
 
Val a dir, per no allargar-me, que la situació indigne dels pacients al servei d’urgència durant les festes 
nadalenques no es pot tornar a repetir i hi havia un compromís per part de l’anterior Conseller de Salut, 
Boi Ruiz, que encara no s’ha fet efectiu, d’increment de pressupost i de posar en un calendari la 
creació de nous llocs de treball. Esperem que el nou Conseller Toni Comín agafi aquest compromís i el 
faci efectiu. 
 
I finalment reclamació, una reclamació unànime, l’ampliació dels recursos econòmics i l’ampliació dels 
recursos humans. 
 
A continuació pren la paraula el Sr. Andreu Pérez, portaveu del grup comarcal de Coalició ERC-AM, 
que diu: 
 
El passat 10 de febrer una representació de regidors i diputats, encapçalats per l’Anna Simó i l’Alba 
Vergés, Presidenta de la Comissió de Salut, es van reunir amb la Junta de Personal de l’Hospital de 
Sant Llorenç per tal d’escoltar les seves demandes i refermar el compromís de complir les resolucions 
aprovades pel nostre Parlament. El nostre objectiu: instar al Govern a licitar enguany l’avantprojecte i 
el projecte de d’ampliació de l’hospital per tal de seguir sent el centre de referència de la nostra zona. 
D’igual manera seguirem treballant pel compliment dels acords del Parlament, que tenen com a finalitat 
incrementar el personal i els recursos materials necessaris per tal de reduir-ne al màxim les llistes 
d’espera i el col·lapse d’urgències. També, i en la mateixa línea, d’aquí a unes setmanes està prevista 
una reunió entre el Conseller Toni Comín i la Junta de Personal per tal d’abordar la problemàtica del 
centre. 
 
Intervé el Sr. Roger Castillo, portaveu del grup comarcal de la CUP, que diu: 
 
Nosaltres ens sumem a aquesta Moció, també hi donem suport. Evidentment és una reivindicació 
doncs que s’acumula des de fa molts mesos i molts anys ja a la nostra comarca, que afecta doncs a 
unes 200.000 persones potencialment, directament afectades. També tenim una voluntat de fer una  
mirada sobretot pel que fa respecte al model de sanitat que hi ha hagut en aquest país en els darrers 
anys, en el que s’ha passat de l’any 2010 de nou mil set cents nou milions d’euros pressupostats a 
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salut  a vuit mil dos-cents vint milions al 2014 per suposat una baixada significativa no només en 
termes quantitatius, també qualitatius, era un 30% del pressupost de la Generalitat i hem passat a un 
25%. Aquesta retallada per tant és un retallada volguda, es podria haver dedicat a altres àmbits i s’ha 
dedicat a sanitat. Nosaltres això ho hem anat veient amb un Conseller irresponsable com ha estat Boi 
Ruiz, que ha afectat evidentment també a la gestió d’aquest Hospital de Viladecans. Hem anat veient 
en el cas de la nostra comarca també aquest model doncs d’extracció de recursos públics cap a la 
privada. Hi ha hagut doncs casos diversos que també han afectat al cas de Viladecans en que hi ha 
hagut pacients que davant de la llista d’espera constant, infumable podríem dir per moltes famílies 
afectades, doncs han estat derivades a centres de xarxa pública però que són de titularitat privada; tot 
aquest model ho hem anat consolidant entre tots plegats i nosaltres des del grup de la CUP hem 
intentat denunciar aquesta situació. Donar suport a les marees blanques que hi ha hagut, també a la 
de l’Hospital de Viladecans, que s’ha anat constituint en el darrer any de forma ja efectiva. I fem 
nostres les paraules del Conseller de Sanitat Antoni Comín d’aquest mateix divendres quan s’adreçava 
als alcaldes de les poblacions més directament afectades, de Castelldefels, de Gavà o de Viladecans, 
dient que presentaria un pla de recursos per fer front aquesta ampliació, que aquest cop si quedaria 
recollit via pressupostària. Esperem que així sigui, perquè no acceptaríem i no entendríem doncs cap 
altre endarreriment en aquests termes. 
 
El Sr. President dóna la paraula al Sr. José Ángel Carcelén, portaveu del grup comarcal del PSC-CPM, 
que diu: 
 
El grup socialista comarcal també dóna suport a aquesta Moció, al igual que ho han fet els diferents 
grups municipals, els diferents municipis de la comarca, perquè fem una aposta clara per la salut, per 
les polítiques de salut i fan falta equipaments, fan falta hospitals de qualitat per poder desenvolupar els 
seus objectius de millorar la  salut de la població d’una forma digna. 
 
Sembla ser per la intervenció que ha fet el portaveu del grup d’Esquerra Republicana ja hi ha un 
compromís ferm de tirar-lo això endavant properament, per la qual cosa ens felicitem perquè desprès 
de tantes mocions, de tantes propostes al Parlament i altres institucions doncs que per fi arribi un 
compromís ferm de la conselleria tal i com ha manifestat el portaveu del grup d’Esquerra, doncs crec 
que és per felicitar-nos. 
 
A continuació intervé la Sra. Alba Martínez, portaveu del grup comarcal de Coalició Entesa, que diu: 
 
Si ha hagut un grup parlamentari especialment combatiu en temes de salut en la darrera legislatura ha 
estat el d’Iniciativa - Esquerra Unida i el que jo crec que més vegades ha demanat la reprovació i la 
dimissió de l’anterior conseller; i per tant el nostre vot com a grup d’Entesa serà favorable, com no 
podia ser d’una altre manera amb una moció que, com recordava el President, va ser aprovada per 
unanimitat al Ple a l’Ajuntament de Viladecans fa uns dies i que afecta a diferents municipis de la 
nostra comarca. Amb aquesta Moció, com ja s’ha dit també, exigim que el Govern de la Generalitat faci 
complir els terminis per l’ampliació de l’Hospital, que també es comprometi amb l’augment promès en 
el seu pressupost, tal i com es va acordar en aquests diferents moments del Parlament i al consens 
que jo crec que va aconseguir la moció a Viladecans, el que han aconseguit mocions semblants al llarg 
d’aquest anys, com deia la portaveu del Partit Popular, sumada a la mobilització encapçalada també 
per la Plataforma en defensa de l’Hospital, jo crec que també ens fa en aquest moment més forts 
d’alguna manera per reclamar que el centre sigui inclòs en aquest pla de xoc de mesures socials 
urgents que ens ha promès al President Puigdemont i que se’l doti de personal i de recursos i materials 
necessaris per reduir substancialment aquestes llistes d’espera que s’han comentat aquí, i el col·lapse 
d’urgències que ha patit l’Hospital aquest hivern. 
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Però jo crec que el Govern de la Generalitat ha dissenyat en els darrers anys una estratègia creiem 
que gens improvisada per desmantellar el sistema nacional de salut i per afavorir el negoci privat per 
sobre del bé comú i per sobre de la salut dels catalans i les catalanes; i prova d’això són les persistents 
retallades del pressupost del Departament, de l’increment de la derivació de serveis cap a la privada, 
de serveis i pacients, i unes decisions polítiques que creiem que ajuden a interessos de privats, que a 
més estan aprofitant aquest afebliment del sistema públic per llançar les seves campanyes publicitàries 
dient que la mijor opció per suposat és contractar una assegurança privada. 
 
No estem disposats a seguir veient com els nostres sistemes públics de salut, desprès parlarem de 
l’educació, que són creiem el nostre patrimoni més valuat, més preuat, es degraden dia a dia amb 
mesures que, en el cas sanitari, provoquen una reducció de la qualitat assistencial, l’augment de temps 
d’espera, la precarització de les condicions a treballadors i treballadores, mesures en conseqüència 
que han provocat també una certa rebel·lió entre els usuaris i usuàries, i professionals també del 
sector. 
 
Per tant ens sumem en aquest sentit unitari a les revindicacions que s’han fet a les que diferents grups 
polítics, plataformes, professionals i usuaris doncs han estat seguint al llarg d’aquests anys i si ho hem 
de seguir fent ho seguirem fent, perquè creiem que l’Hospitat de Viladecans ha de continuar exercint 
de referent per diferents poblacions, com són Castelldefels, Begues, Gavà, Viladecans i Sant Climent.  
 
Pren la paraula el Sr. Xavier Fonollosa, Vicepresident d’aquesta entitat i portaveu del grup comarcal de 
Covengència i Unió, que diu: 
 
Nosaltres donarem suport a aquesta Moció, de fet no és la primera vegada. Jo que soc un dels 
consellers més veterans d’aquesta casa, doncs recordo com a mínim una o jo diria que fins i tot dues 
mocions semblants en quant a l’Hospital de Viladecans. Recordar també que no és l’únic centre 
hospitalari que pateix estretors pressupostàries, no és el país sinó la nostra comarca, i jo que soc de 
Martorell i tenim també un hospital d’àmbit comarcal o d’una subcomarca important, com és el Baix 
Llobregat Nord, que també tenim dèficits pressupostaris importants i també llistes d’espera. 
 
Malauradament, i això m’agradaria recordar-ho perquè sembla que aquí passem de puntetes, el 
Govern del nostre país, la Generalitat de Catalunya té un finançament delegat, no té un finançament 
propi, és a dir, no pot tenir capacitat sobre els recursos propis i això és una merma important que ha fet 
que en els darrers anys doncs els pressupostos públics de la Generalitat de Catalunya s’hagin 
disminuït al voltant d’un  20% i per tant doncs tots hem hagut de passar per aquest recer, que se’n 
diuen retallades o que se’n diuen estretors econòmiques, fruit de que no es pot estirar més el braç que 
la màniga, perquè d’on no hi ha no en raja. Tant de bò puguem en els propers anys doncs donar 
resposta a totes les necessitats dels nostres ciutadans, evidentment els serveis públics tant els de 
sanitat com els d’ensenyament i d’altres, però malauradament la realitat és la que és i, repeteixo, tenim 
un finançament que és un finançament delegat, no és un finançament propi, no podem disposar dels 
nostres propis recursos i això és un handicap important que en aquests anys d’estretors econòmiques 
ens ha condicionat molt les polítiques que es feien des del govern del nostre país. No m’agradaria, 
podríem tenir doncs un catàleg importantíssim de retallades o aprimaments però el més sonor i notori 
ha estat doncs el de les farmàcies o els centres sociosanitaris, també els centres sanitaris. 
 

Els presents aproven per unanimitat el present acord. 
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12.- Moció de rebuig al tancament d’àules i línies de P3 al Baix Llobregat. 
 

Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu: 
 
“Atès que en els darrers mesos la comunitat educativa del Baix Llobregat ha viscut 

amb preocupació i angoixa  les comunicacions del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya en les quals s'informa que atenent el descens de la natalitat es produïa una reducció de les 
matrícules de P3 de tal manera que el Departament d’Ensenyament s'obligava al tancament de 
diferents grups de P3 a diversos municipis de la comarca per  al proper curs.  
 

Atès que aquesta qüestió va ser tractada al Fòrum Social del Baix Llobregat, a 
proposta de la FAPAC, i consensuada per tots els sindicats, entitats i partits polítics, i que des del 
Fòrum s’estan realitzant trobades amb els diferents grups parlamentaris per a explicar la situació. 
 

Atès que el sindicat CC.OO ha presentat als consistoris del Baix Llobregat una 
proposta de resolució on demana el no tancament de línies de P3 als municipis del Baix Llobregat, la 
disminució de ràtios a 20 alumnes per aula i la no supressió de personal docent a les escoles 
públiques. 
 

Atès que el descens de la natalitat, sumat a la marxa de famílies immigrants que 
tornen als seus països o busquen feina en altres llocs motivant el trasllat de la unitat familiar, farà que 
en un futur proper el problema sigui més greu, i pugui afectar més escoles i fins i tot eliminant alguna 
línia sencera, o en el pitjor dels casos, tancant escoles. El problema no només afecta i pot afectar al 
Baix Llobregat, sinó també a altres comarques.  
 
Atès que posar la mirada, exclusivament en termes economicistes per a la reducció de costos, és 
tancar-nos a replantejar i proposar un altre escenari molt més positiu, obert, progressista i social. Ja 
que sustentar la decisió només en l’estalvi econòmic  tancant grups és una postura que perd el sentit 
més estricte de l’educació, que és fomentar l’aprenentatge i el desenvolupament integral de la persona, 
per a esdevenir ciutadans i ciutadanes crítiques, formades i compromeses amb el futur.  
 

Atès que existeixen altres mesures en el context de reducció de matriculacions a P3 
que donarien un impuls a la millora de la qualitat educativa que passarien per mantenir la dotació 
pressupostària existent i destinar-la a millorar l’educació amb el manteniment de les plantilles, 
disminució de les ràtios i augmentar l’atenció educativa personalitzada en casos de necessitats 
especials, etc. 
 

Atès que considerant que en el cas d’haver-se de tancar línies o aules s’ha de tenir en 
compte la privada concertada, a la qual la llei li assigna ser complementària de l’escola pública. 
Atenent que en un context de retallades, els fons públics destinats a les escoles que fan segregació 
per sexes s’han d'eliminar immediatament i destinar-los a prioritzar l’escola pública. 
 

Atès que per aquestes consideracions no compartim les decisions de l’actual govern 
de la Generalitat de Catalunya envers els compromisos de finançament i de planificació educativa amb 
els nostres municipis i vivim amb preocupació la poca complicitat i participació de la comunitat 
educativa i la dels governs locals actualment patim respecte les decisions educatives del nostre país.  
 

Atès que l’educació i l’escola pública és un instrument de cohesió social i d’igualtat 
d’oportunitats, Reduir en educació és empobrir a les persones, la ciutadania i el nostre futur. 
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Atès que amb l’objectiu de vetllar per la qualitat de l’educació en els nostres pobles i 
ciutats i denunciar aquelles accions que la posin en perill i trenquin el consens i els acords assolits en 
els darrers anys a Catalunya.  
 

Per tot això, els grups comarcals del PSC, ICV-EUIA-EPM-ENTESA, ERC i CiU 
proposen al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Manifestar el rebuig a les intencions transmeses pels Serveis Territorials 
d’Ensenyament del Baix Llobregat segons les quals es proposa la desaparició de més de 20 línies de 
P3 al curs 2016-2017. 
 

SEGON.- Demanar al Departament d’Ensenyament que obri un espai de diàleg amb la 
comunitat educativa i els governs locals per tal d’analitzar les dades i adoptar  –mantenint el 
pressupost actual de la Conselleria i les plantilles de treballadores i treballadores-, mesures que 
afavoreixin una millora substancial de l’educació, la seva qualitat i equitat, l’impuls a l’èxit escolar, 
reforçant els centres públics, l’educació inclusiva, i consensuar l’anàlisi sobre la ràtio a les aules més 
adequada, especialment als grups P3 independent de la baixa de la natalitat. 
 

TERCER.- Exigir que les escoles finançades amb fons públics però de titularitat privada 
siguin tractades amb el mateix barem que l’escola pública en el cas de retallades, així com mantenir el 
pressupost existent per millorar la qualitat educativa de l'escola pública. 
 

QUART.- Reiterar l’oposició amb el Departament d’Ensenyament en el cas de mantenir 
la seva política de tancament d’aules, línies o centres de l’escola pública i no mantenir el pressupost 
existent per millorar la qualitat educativa del nostre sistema. 
 

CINQUÈ.- Exigir la derogació de la LOMCE al Govern de l'Estat ja que ha suposat un 
pas enrere en igualtat d'oportunitats, ha fet trontollar els principis del model d'escola catalana i ha 
eliminat drets de les famílies representades als consells escolars entre molts altres. 
 

SISÈ.-  Traslladar els presents acords al Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya i els seus Serveis Territorials corresponents, als grups parlamentaris del 
Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes (FMC i ACM), a la FAPAC, als Consells Escolars 
Municipals i a les AMPAS del municipi i a la Marea Groga, perquè en tinguin coneixement i als 
efectes.” 
 
El Sr. President fa un petit resum de com ha anat el procediment per a la presentació del text 
d’aquesta Moció presentada per Coalició Entesa amb consens dels quatre partits de govern, PSC-
CPM, COALICIÓ ENTESA, ERC-AM i CiU.  
 
A continuació li dóna la paraula a la Sra. Mª José Díaz, portaveu de grup comarcal del Partit Popular, 
que diu: 
 
La del Partido Popular, que es la moción de Comisiones Obreras, yo no la quiero retirar, es que 
nuestro grupo no la quiere retirar, que se presenten las dos. Es que la moción que ustedes presentan 
es una moción que es un batiburrillo, hablan por un lado de derogar la LOMCE, de la otra de la calidad 
de educación, hacen un batiburrillo de moción y nosotros única y exclusivamente presentamos la 
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moción, que todos entenderán que Comisiones Obreras y el Partido Popular estamos en las antípodas, 
pero es que no queremos retirarla, es que creo que es una moción, y estamos convencidos, que es 
una moción que, no teniendo nada que ver con la que ustedes presentan, nos da un problema y nos 
pide una solución muy concreta y no la queremos retirar, como son distintas. Yo lo que pido es votar la 
urgencia y votar las dos. 
 
Intervé el Sr. Josep María González, conseller del grup comarcal del partit de Ciutadans, que diu: 
 
En relació a això, dir que a la Junta de Portaveus que vaig anar jo en aquest cas la moció que presenta 
el Partit Popular ni la tenia a la carpeta, ni la vaig tenir en el seu moment, i jo també vaig entendre que 
tots signàvem la moció que finalment ha estat a l’ordre del dia i que si tenia a la carpeta i, si no recordo 
malament, la portaveu del Partit Popular el que va demanar és que si es podia eliminar el punt número 
cinc de l’acord, que fa referència a la derogació de la LOMCE, i el portaveu del PSC el que va demanar 
era incloure en el punt segon el tema de l’educació inclusiva, si no em falla la memòria. Jo per tant, el 
nostre grup votarà en contra de la urgència perquè ni vem veure la moció a la Junta de Portaveus i ara 
tampoc.  
 
Pren la paraula el Sr. President, que diu: 
 
Respecte al que diu el grup del Partit Popular, efectivament va presentar aquesta moció en el moment 
de la Junta de Portaveus, per tant era evident que a les carpetes no hi era; contestant al portaveu 
adjunt de Ciutadans. 
 
Fer una reflexió al grup popular, és a dir, la part que vosaltres demaneu que es recolzés està a la part 
expositiva d’aquesta Moció, que diu clarament que fa esment de que el sindicat de CCOO estava fent 
aquest tipus de propostes; per tant jo entenc que seria facilíssim doncs que poguèssiu recolzar 
aquesta Moció. En tos cas, si entenc que hi ha un paràgraf que no et trobes a gust, que deu ser això, 
esmentis el perquè no estàs d’acord i et demanaria potser que anés per aquí la votació teva, però no 
confonem les coses. 
 
Per tant la Moció que està a l’ordre del dia no necessita cap més comentari, l’altra no hi és, demanar-te 
que facis una reflexió sobre aquest comentari, és a dir, la proposta de CCOO està en la part expositiva 
d’aquesta Moció. 
 
A continuació intervé la Sra. Mª José Díaz, portaveu del grup comarcal del Partit Popular, que diu: 
 
Le pido disculpas al compañero de Ciudadanos. Quizás no estabas muy atento porque estabas a mi 
lado y corrió, la teníamos todos. 
 
No vamos a votarla en contra, no vamos a votar en contra esta Moción que ustedes presentan, 
evidentemente que no, lo que pasa es que si que nos parece un poco surrealista que consideremos la 
de CCOO simple, eso es lo que entendemos porque el Partido Popular hay una cosa que si que tiene 
muy clara y es que ante la razón no deberían existir las siglas y por eso la moción de CCOO en este 
momento cuando el problema existente es los cierres de líneas, de 20 líneas, de P3 en el Baix 
Llobregat yo creo que no la tendríamos que menospreciar y haberla pasado por el Pleno y haberla 
votado. 
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El Sr. President dóna la paraula a la Sra. Alba Martínez, portaveu del grup comarcal de Coalició 
Entesa, que diu: 
 
M’agradaria afegir que aquesta Moció a més té el valor del consens de que ha estat treballada durant 
unes quantes setmanes i que recull perfectament el que els diferents municipis hem rebut de la 
proposta de Comissions i que en cap cas els municipis que han presentat una moció més semblant a 
aquesta que la de Comissions estem menyspreant la de Comissions, sinó que simplement volem 
ampliar i volem que el debat doncs incorpori altres assumptes que jo crec que en aquesta Moció 
queden prou explicats i amb aquest valor insisteixo de que és una Moció molt consensuada, que 
mostra d’alguna manera el nostre posicionament de rebuig a les propostes que han fet els Serveis 
Territorials als diferents municipis de la nostra comarca, que es posiciona per tant al costat dels 
municipis i les famílies que estan lluitant per mantenir una escola pública i de qualitat davant la 
retallada de línees de P3 que el Departament d’Ensenyament ha estat proposant al Baix Llobregat; una 
decisió que creiem que no és nova, que ja venia doncs existint des de feia uns quants anys i que 
també marcarà una tendència que s’agreuja en un futur proper, per tant creiem que també ens podem 
avançar a no només el que passarà en aquest curs acadèmic que ve sinó al que anirà passant, perquè 
el degoteig serà constant i per tant cal que ens posicionem davant d’aquest fet. 
 
Som conscients i acceptem que la  realitat demogràfica actual dista molt de la que teníem fa deu anys 
enrere, però també posem damunt la taula en aquest Moció i demanem que els arguments vagin més 
enllà dels criteris demogràfics o dels criteris economicistes que hi ha darrera d’aquests. Des dels 
municipis i des dels ens municipalistes com el nostre i com la comunitat educativa també està 
manifestant volem parlar d’altres aspectes, volem parlar de les ràtios, volem parlar de la qualitat i 
l’atenció a la diversitat i creiem que només si introduïm en debat tots aquests factors estem en 
disposició de garantir una educació de qualitat igualitària. Però per deixar clar de que parla aquesta 
Moció i perquè  la resta de consellers també sàpiguen de qué estem parlant i com aquesta Moció 
realment encaixa perfectament amb el que demanava Comissions que aprovessin els diferents 
ajuntaments llegiré els punts de l’acord . 
 
El primer: Manifestar el rebuig a les intencions transmeses pels Serveis Territorials d’Ensenyament del 
Baix Llobregat segons les quals es proposa la desaparició de més de 20 línies de P3 al curs 2016-
2017. 
 
Segon: Demanar al Departament d’Ensenyament que obri un espai de diàleg amb la comunitat 
educativa i els governs locals per tal d’analitzar les dades i adoptar mesures que afavoreixin una 
millora substancial de l’educació, la seva qualitat i equitat, l’impuls a l’èxit escolar, reforçant els centres 
públics, l’educació inclusiva, i consensuar l’anàlisi sobre la ràtio a les aules més adequada, 
especialment als grups P3 independent de la baixa de natalitat. 
 
Tercer: exigir que les escoles finançades amb fons públics però de titularitat privada siguin tractades 
amb el mateix barem. 
 
Quart: Reiterar l’oposició amb el Departament d’Ensenyament en el cas de mantenir la seva política de 
tancament d’aules, línies o centres de l’escola pública. 
 
Cinquè: Exigir la derogació de la LOMCE, que creiem que suposa un pas enrere en la igualtat 
d'oportunitats i ha fet trontollar els principis del model de l'escola catalana. 
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Sisè: Donaríem trasllat dels diferents acords al Departament i a diferents entitats municipalistes, a més 
dels Consells Escolars de la comarca i les AMPAS. 
 
Intervé el Sr. Roger Castillo, portaveu del grup comarcal de la CUP, que diu: 
 
Nosaltres també donarem suport a aquesta Moció. És una Moció que també ha corregut pels pobles 
de la comarca, que ens hi hem anat sumant allà on hem tingut l‘ocasió de fer-ho. És una moció que 
evidentment fa un rebuig nítid i clar a aquest tancament de 20 línees previst de P3 pel curs vinent a la 
nostra comarca. I era una Moció que també feia una aposta nítida i clara per la reducció de ràtios de 
20 alumnes per aula als grups de P3, que desprès de les modificacions que hi ha hagut a posteriori a 
la Junta de Portaveus doncs bàsicament les aportacions que ha volgut fer, intueixo el grup de 
Convergència, doncs ha quedat una mica diluïda i nosaltres això realment ens sap greu perquè 
entenem que és una cosa de calaix, que si hi ha baixada de natalitat doncs el que pertoca fer és 
aprofitar l’oportunitat doncs per millorar la qualitat en l’educació, que vol dir rebaixar ràtios, mantenir les 
plantilles, que això si que ho manté la Moció, i per tant intentar doncs fer una educació pública i de 
qualitat doncs crítica, inclusiva, laica, catalana, etc., que és el que estem reivindicant des de fa tants i 
tants anys. És una llàstima perquè a la majoria de municipis s’ha aprovat tal qual i en algun municipi el 
grup  de Convergència ha votat en contra. Ho dic perquè aquí es vota a favor, allà es vota en contra, 
entrem en aquest tipus de contradiccions, d’hipocresia per part d’un partit polític que és responsable 
doncs de les retallades en l’educació al nostre país en els darrer anys. 
 
Nosaltres més enllà del propi contingut de Moció, que reitero doncs compartim fil per randa amb  
l’afegit aquest de la reducció de ràtios que estava en la seva versió original, doncs també volíem 
aprofitar doncs per fer una  visió més general doncs explicar que aquesta retallada d’aules de P3 
doncs no és una cosa que estigui passant just ara de cara al curs vinent que ja portem uns curs doncs 
que estan retallant aules a P3 i tenim doncs un informe del Síndic de Greuges que diu que fa dos 
cursos es van retallar 36 alumnes de P3. També en funció d’aquesta baixada de natalitat a altres 
comarques o altres zones del país d’aquestes 36 reduccions de grups podríem dir doncs 35 van ser a 
l’escola pública i només 1 a l’escola privada concertada, això és intolerable, ho entenem d’aquesta 
manera, això és una de les coses que hem intentat doncs posar de manifest aquests darrers mesos en 
les negociacions al Parlament entre la CUP i Junts pel Sí. Un altre dels temes que s’han posat sobre la 
taula sobre el model educatiu ha estat doncs aquesta necessitat de deixar de subvencionar centres 
que segreguen alumnes per raó de gènere amb diners públics, especialment aquells que estan fent 
referència a l’Opus Dei. Això doncs agafant les paraules del portaveu de Convergència d’aquí el 
Consell Comarcal doncs diem que no es tractaria d’estirar més el braç que la màniga, que no seria una 
conseqüència de finançament delegat que ens hagi mermat, això és una qüestió de voluntat política 
pura i dura, que es manté, que malgrat doncs aquesta cosa que sembla de calaix que no hi ha d’haver 
ni un sol euro públic que vagi destinat a finançar escoles que estan segregant alumnes per raó de 
gènere doncs que continuï passant en ple 2016, això és una vergonya, nosaltres això no deixarem de 
dir-ho i no deixa de ser una conseqüència mateix d’aquest model doncs que alguns tenen de model de 
país en que l’educació és una cosa que es pot retallar, que no cal parlar doncs de reducció de ràtios 
perquè al final no és tant rellevant o que podríem anar a xifres doncs una mica de que si són 20, si són 
10, si són 15. Hi ha sindicats que porten molts anys lluitant, que estan defensant amb estudis, informes 
i molts documents doncs perquè la necessitat de baixar ràtios en les aules és important per millorar la 
qualitat educativa al nostre país i per tant em sap realment greu, aquesta Moció que la votarem a favor, 
doncs no inclogui el contingut original. Ho pensem i ho diem perquè quedi reflectit a l’acta com a 
mínim. 
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A continuació intervè la Sra. Mª José Díaz, portaveu del grup comarcal de Partit Popular, que diu: 
 
El grupo del Partido Popular desgraciadamente nos vamos a abstener y nos vamos a abstener porque 
ustedes no han querido que sea una moción de consenso. Y el punto número cinco, evidentemente 
nos abstenemos por el punto número cinco, pero no solamente por la derogación de la LOMCE sino 
desde su primera letra hasta la ultima y eso nos obliga a abstenernos y no pinta nada, además es que 
es un  punto que no pinta nada en esta moción. Lamentamos una vez más que no quieran concensuar 
algo tan importante con el Partido Popular  como es esta moción.  
 
El Sr. President dóna la paraula al Sr. Josep María González, conseller del grup comarcal de 
Ciutadans, que diu: 
 
El nostre grup votarà a favor de la Moció. Dir que Ciutadans ha votat a favor de rebutjar el tancament 
de les línies de P3 en els diversos municipis afectats on s’ha presentat una moció similar, que hem 
estat presents en les diverses manifestacions realitzades com la del passat 4 de febrer davant dels 
Serveis Territorials del Baix Llobregat a Sant Feliu, que els nostres regidors de la comarca estan 
treballant para evitar aquests tancaments de línies, fins i tot en el meu cas, que soc regidor de 
l’oposició, vaig poder participar en una reunió amb el Sr. Josep Mª Pérez, acompanyant a l’Alcalde 
d’Esparreguera. 
 
També òbviament rebutjar els criteris únicament econòmics sense tenir en compte els criteris 
educatius. Dir que ara estem demanant una rebaixa de les ràtios que a l’inici de la crisi es van 
augmentar. També posar en relació el tema de la falta de complicitat existent entre el Govern de la 
Generalitat actual i l’anterior amb la comunitat educativa i els governs locals, una falta de diàleg. 
 
Finalment fer una reflexió, per últim, destacar que estem lluitant per mantenir la dotació pressupostària 
actual i que no pateixi més retallades i que en algun moment seria convenient plantejar un augment 
dels recursos econòmics i de personal, mentre que la intenció de l’actual Govern de la Generalitat és 
continuar les retallades en cursos posteriors al 2016 i 2017; per tant és una qüestió de voluntat política 
i de prioritat pressupostària. 
 
Intervé el Sr. Xavier Fonollosa, Vicepresident d’aquesta entitat i portaveu del grup comarcal de 
Covergència i Unió, que diu: 
 
Intervindríem per posicionar-nos sobre la Moció i per altra banda per les interpel·lacions que ens ha fet 
el portaveu de la CUP. Dir-li en primer lloc que com a mínim devem ser corresponsables de la 
construcció d’aquest sistema d’ensenyament públic, gratuït i en català, laic com diu vostè i a més a 
més doncs compartit amb l’escola concertada, que té una tradició llarguíssima en aquest país. Segona, 
nosaltres hem fet esforços i jo li agreixo amb els membres del grup comarcal de govern, d’Iniciativa en 
aquest cas, de que hem intentat consensuar-la entre tots els grups. Nosaltres ens trobàvem incòmodes 
i li diré ben clar, i em sembla que a la Junta de Portaveus li vaig dir, aquí doncs aprofito també per dir-
ho, en que fem dependre una situació laboral d’uns criteris de ràtios, no té res a veure una cosa amb 
l’altre i li vam explicar. Jo no sé si la ràtio ha de ser 25, 23 o 28, no ho sé perquè no soc una persona 
versada en aquests temes, ni soc tècnic i crec, i això és el que recull la Moció, que el que s’ha de fer 
és fer una mena de ponència tècnica i decidir quina és la ràtio perquè un grup d’alumnes tingui un 
ensenyament de qualitat, 23, 25, 28, 30, no ho sé, 20, 15, no en tinc ni idea. Ara, fer-ho dependre de 
que hi ha un índex de natalitat més baix i per tant hi ha un conjunt de professors que es queden sense 
aula, això ho trobo temerari, imprudent tal com li vaig dir en la Junta de Portaveus; per una raó molt 
senzilla perquè, tal com deia la portaveu d’Iniciativa, l’any vinent malauradament perquè la notícia 
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dolenta és la que aquest tenim menys nens i a més a més portem 3 anys tenint menys nens, per tant  
que farem tornaríem a baixar la ràtio? que la fiquem a 20? després a 15? després a 12? i quan hi hagi 
un augment de natalitat? I això ens garanteix una millor qualitat de l’ensenyament? Preguntem, no ho 
sé, no soc capaç de dir-ho, perquè això ho han de dir des d’un punt de vista tècnic. 
 
Per tant, la ràtio ha de ser la que tècnicament algú que hi entengui, una comissió, una ponència, etc. 
digui que ha de ser. I desprès, i no siguem hipòcrites, el sistema ha de ser suportable des de tots els 
punts de vista i jo crec que tenir una ràtio de 20 nens per classe ni les escoles americanes d’elit les hi 
tenen; per tant el que hauríem de tenir és una mica de sentit comú.  
 
Per tant nosaltres recolzem aquesta moció i fixis be en la segona part d’aquesta moció, hi ha una part 
de personal que probablement com conseqüència de que hi hauran menys classes doncs es quedaria 
sense feina, doncs no, el que diem aquí és que hi hagi reforç escolar, que hi hagi una millor atenció a 
l’educació; en qualsevol cas, que el pressupost per la comarca no baixi ni un cèntim i això ho 
defensem. 
 
Per tant jo crec que la nostra postura, que és aquesta, la de la ràtio no, evidentment vostès i nosaltres 
tenim posicions ideològiques antagòniques, ho entenc perfectament, però jo he volgut explicar la 
nostra posició i agraeixo a la resta de grups l’esforç que han fet tots per intentar consensuar una Moció 
que malgrat a alguns no els hi agradi perquè parla d’una llei que no ens va gens bé aquí i que té el seu 
origen a Madrid, uns altres doncs perquè li agradaria que no hi hagués cap escola pública concertada i 
que totes fossin públiques, en català i  laiques, i que hi hagués més personal públic, clar evidentment 
aquí tenim diferents posicions ideològiques tots plegats, però el gran esforç és que haguem pogut 
consensuar un text que defensa l’ensenyament a la nostra comarca. 
 
El Sr. President dóna la paraula al Sr. Andreu Pérez, portaveu del grup comarcal de Coalició ERC-AM, 
que diu: 
 
Com a partit d’esquerres i de tradició republicana creiem en l’escola pública, laica, inclusiva i de 
màxima qualitat, evidentment, i que ha de ser el referent per qualsevol sistema educatiu d’un país 
normal. 
 
L’escola pública és el pilar fonamental de qualsevol estat del benestar i com a tal s’ha de potenciar i 
promoure el màxim possible, i no pas des d’un punt de vista existencial, sinó com a una inversió de 
futur, una inversió de promoció i una inversió que sigui el millor per la nostra població juvenil, en aquest 
cas, i P3 evidentment és el referent base de qualsevol escola. L’escola pública és la millor garantía de 
cohesió social, evitant la segregació d’alumnat per raons econòmiques i la garantía, també, de la 
igualtat d’oportunitats. La situació pel que fa a la presència d’escoles públiques i privades està 
totalment desequilibrada, en molts municipis, i han decidit entre concertada i pública, això també s’ha 
d’anar restant en la mesura que sigui possible. Nosaltres apostem per l’escola pública, en aquest cas, 
com sempre ho hem defensat i a hores d’ara la situació del tema de les ràtios és un tema molt delicat, 
perquè jo conec personalment casos d’escoles privades concertades en el nostre municipi que tenen 
ràtios de 28 a 30 actualment i escoles públiques línea P3 que estan en 20-22. Si ens haguèssim atrevit 
a consensuar com funcionen aquestes ràtio,a posar en el mateix sac l’escola concertada i la pública en 
el mateix barem per fer l’equitat... per això ens trobem amb aquest desnivell que hi ha actualment arreu 
del país. 
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Intervé el Sr. José Àngel Carcelén, portaveu del grup comarcal del PSC-CPM, que diu: 
 
Faré tres comentaris, el primer és que el grup comarcal socialista donarà suport a la Moció perquè 
l’educació és una política prioritària per a nosaltres. Dit això hi ha un fet innegable, hi ha una baixada 
de la natalitat, ja tenim menys matrícula per aquest curs i potser pels següents que ens trobarem amb 
una matricula més baixa, això és innegable, això no ho discutim. Però davant d’aquest fet tenim dues 
estratègies, una primera que seria adaptar tal com està l’actual sistema a la nova matrícula i fer una 
retallada pressupostària a l’actual sistema o be repensar, aprofitant els recursos que tenim i donat 
aquest fet de que baixa la natalitat, aprofitar per millorar el sistema d’educació i millorar la seva 
qualitat. Davant d’aquest fet podem parlar no només de ràtios, perquè la qualitat no només està en les 
ràtios sinó també de programes que per la situació econòmica de crisi dels últims anys hem 
abandonat, de professors de suport, a programes d’educació necessaris per tenir una escola inclusiva, 
doncs hem hagut de deixar alguns programes de banda, per la situació econòmica, per la  crisi, per les 
necessitats, jo crec que ara és el moment davant d’aquest fet innegable de que hi ha una baixada de la 
natalitat per millorar el sistema de qualitat del sistema d’educació, un sistema d’educació amb més 
qualitat. 
 
Jo crec que la Moció va en aquesta línea i és la idea forta que defensem i crec que no és la moció 
d’Entesa, no és moció d’Esquerra, no és la moció de Convergència o del PSC, sinó que té el valor de 
que és una moció de consens, tothom ha deixat alguna cosa o tothom ha deixat alguna proposta per 
arribar a aquest consens. El consens és bo si si aconsegueix impacte, consens per consens no serveix 
per res, però si aconsegueix un impacte doncs sempre estarem aconseguim l’objectiu de la Moció . 
Doncs que estiguin les forces que estan governant actualment, qui té la competència en matèria 
d’educació en aquest país, que haguem arribat a aquest consens tots plegats jo crec que és positiu i 
que és un esforç que s’ha d’agrair a tots els grups comarcals que la recolzen i per facilitar aquest punt 
de trobada a aquest consens. 
 
El tercer comentari era al Partido Popular, perquè clar la LOMCE va substituir una Llei d’educació que 
es va treballar amb un ampli suport parlamentari a les Corts Generals i amb una llei que es va treballar 
d’una forma molt participada amb la comunitat educativa i amb els agents. Clar, quan amb la majoria 
absoluta a l’endemà de començar a governar el primer que fas és canviar la Llei d’educació i la fas 
aplicant la teva majoria absoluta, desprès passa el que passa, que quan es perd la majoria absoluta 
doncs quedes una miqueta en evidència de que allò que havies fet d’una forma fent servir la teva 
majoria absoluta doncs queda en evidència perquè hi ha moltes veus discrepants i que no estaven 
d’acord en aquella  forma de fer. 
 
Jo crec que és molt necessari que demanem que la LOMCE s’ha de derogar. Aquí fa falta una Llei 
d’educació que tingui un ampli consens, perquè no passi allò que passa habitualment que quan hi ha 
un canvi de govern hi ha un canvi de llei d’educació. Jo crec que es requereix un gran pacte d’estat, 
una nova Llei d’educació i por suposat la LOMCE no és la resposta a les necessitats que com a país 
tenim en la política educativa. 

 
A continuació pren la paraula la Sra. Mª José Díaz, portaveu del grup comarcal del Partit Popular, que 
diu: 
 
Solamente decirle al compañero del Partido Socialista que justamente lo que acaba su intervención es 
lo que nosotros intentábamos evitar y es que ha hablado de la LOMCE, nos ha hablado de todo y de 
casi nos ha hablado del cierre de 20 líneas de P3 en el Baix Llobregat, eso es lo único que 
intentábamos hacer presentando la moción de CCOO. 
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El Sr. President dóna la paraula al Sr. Francisco Xavier Alegre, portaveu del grup comarcal de 
Ciutadans, que diu: 
 
Ja ho ha dit el nostre portaveu en el dia d’avui, nosaltres votarem a favor.  
 
Primer, hi havia un gran pacte pels ràtios a l’ensenyament públic fa uns anys. Quan va entrar el govern 
de Convergència la primera cosa que va fer va ser posar més nens per aula, els va pujar els ràtios. 
Però clar defensar amb la mateixa força i contundència l’escola concertada que l’escola pública és un 
mal exercici, primer perquè no ens hem llegit be la Constitució Espanyola, per cert la Constitució del 
nostre país. L’ensenyament públic és el pal de paller de l’educació d’aquest país i l’educació 
concertada és complementària allà on l’educació pública no arriba, per tant en buena lid tendríamos 
que ir suprimiendo aulas concertadas y manteniendo las públicas. 
 
El que si és cert és que en el nostre grup la meitat dels consellers treballem en aquest món de 
l’educació i per tant alguna coseta en sabem. Si es vol podríem fer un debat sobre el tema de 
l’educació. 
  
La LOMCE es un fracaso de ley, això no té discussió, companya portaveu; no hi ha cap sector del món 
educatiu, cap partit polític, llevat de vostès, que doni recolzament a aquesta Llei. És una llei en contra 
de l’acord, en contra del consens, és una llei d’imposició, de volver al pasado incluso cuando se 
plantea hacer reválidas. I tot plegat no és la millor manera de construir un sistema educatiu i no 
oblidem que el nostre  sistema educatiu de per se és un fracàs, perquè un sistema educatiu que té un 
32-33% de fracàs escolar no podem parlar mai de que és un model d’èxit, en tot cas és un model de 
fracàs. I comparteixo amb el portaveu socialista que el que hem de fer és un gran pacte nacional que 
vagi més enllà d’una legislatura, de dos, de tres, i que els ministres es dediquin a gestionar però no a 
canviar, cada vegada que canvia el ministre canvia la llei. 
 
A continuació intervé la Sra. Alba Martínez, portaveu del grup comarcal de Coalició Entesa, que diu: 
 
Començaré ara pel que deia el portaveu de Ciutadans, les ràtios a 25 fa molts anys que hi són i per 
tant el que si que últimament en els darrers anys ha fet el Departament d’Ensenyament és no autoritzar 
sobre-ràtios precisament per fer una mica de contenció de cap a on estava anant el sistema, però en 
cap cas la ràtio està fixada en 25 des de fa bastant de temps. Si que és veritat que en alguns casos 
s’han autoritzat sobre-ràtios i ara la tendència és més aviat a no autoritzar-ne precisament doncs per 
fer aquesta contenció. 
 
Jo crec que aquesta Moció el que ataca i d’una manera que si que és cert que cerca el consens, però 
crec que no és de mínims, perquè realment el que està atacant és el que hi ha darrera del tancament 
d’una línea, que és molt més del que podem pensar que a priori i és que una ciutat surt amb una línea 
menys en un P3, sinó és tot el que suposa això pel centre educatiu, per l’escola; per tant estem una 
mica atacant en que això no suposi menys recursos, menys professors, menys hores de vetlladors, 
vetlladores per aquella escola, jo crec que és el que d’alguna manera si que teníem clar amb la Moció i 
que crec que ha quedat bastant palès en els seus acords. 
 
El tema LOMCE jo crec que posant com posem amb aquesta Moció damunt de la taula totes aquelles 
amenaces que creiem que pot tenir una educació pública de qualitat igualitària doncs no podia ser 
d’una altra manera que no aparegués la LOMCE, que és una amenaça pel nostre model d’escola 
catalana i que no garanteix una igualtat d’oportunitats en les nostres escoles i no compta amb la 
participació activa de les famílies i moltes altres coses que això si que en podríem fer un monogràfic; 
per tant jo crec que és molt apropiat i molt pertinent que hi hagi un punt en el que també exigim a una 
altra administració, la resta van bastant dirigits els acords a l’Administració de la Generalitat, però està 
be que hi hagi un que en aquest cas demani al Govern de l’Estats doncs que es  repensi aquesta Llei. 
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I per últim deixeu-me que faci un posicionament més polític com a grup comarcal d’Entesa, perquè jo 
crec que si be és veritat que era una Moció de consens, doncs després cadascun de nosaltres hem 
tingut l’oportunitat de marcar una mica més de perfil amb les nostres aportacions i en el nostre cas 
creiem que tot això forma part d’un sistema que està sent una mica pervers i que està fomentant una 
desigualtat, no sabem si el sistema o el govern o el govern al sistema, però el cas és que s’està 
propiciant un tracte desigual a les escoles públiques respecte a les concertades privades, a les que el 
sistema afavoreix d’entrada, les seves línees a priori mai es veuran afectades per les retallades, fet 
que pot ser valorat per les famílies com a identificar la concertada una opció més segura o una opció 
que els hi farà d’alguna manera optar amb més seguretat a l’hora de fer la preinscripció i les dades que 
també ens les donava el portaveu de la CUP són bastant clares, ens les donava fan uns dies la 
Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya, la FAPAC. El Departament 
d’Ensenyament ha tancat en últims tres anys 475 grups d’educació infantil i el 90% d’aquesta xifra, 
424, són a l’escola pública; per tant aquestes xifres ens estan alertant de la manca de compliment 
d’aquest paper complementari que la Llei atorga a l’escola concertada i ens obliguen a demanar un 
cop més que el tancament de línees sigui el màxim equitatiu per poder mantenir aquest equilibri, 
aquest  paper de complementarietat de la concertada. 
 
Des del Consell Comarcal no podíem deixar de donar recolzament als municipis que juntament amb 
els professionals, famílies i centres estan demanant una revisió com a mínim dels criteris, nosaltres 
aniríem una mica més enllà i amb aquest comentari també que quedi palès que també demanaríem un 
model, una revisió conjunta i participada del model que posi l’educació en el lloc que le correspon, que 
és un lloc privilegiat si volem tenir ciutats i pobles cohesionats i igualitaris. 

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

membres presents dels grups comarcals del PSC-CPM, COALICIÓ ENTESA, ERC-AM, CIU, 
Ciutadans i la CUP, i l’abstenció dels representants presents del grup comarcal del Partit Popular. 
 
13.- Precs i preguntes. 
 
El Sr. President comenta que la Sra. Mayte Aymerich s’ha incorporat a al sala minuts desprès que 
s’aprovés el punt primer que donava compte de la seva renúncia, ja que ha estat nomenada fa pocs dies 
Alcaldessa de Sant Vicenç del Horts i que volia intervenir per despedir-se del Plenari.  
 
Intervé doncs la Sra. Mayte Aymerich Boltà, que diu: 
 
Jo vaig presentar la renúncia desprès d’assumir l’encàrrec de l’Alcaldia de Sant Vicenç dels Horts, per tant 
he volgut venir per acomiadar-me de tots els consellers i conselleres d’aquest Ple, als més propers doncs 
ja els vaig poder dir personalment, perquè aquí tenim representació pràcticament de tots els grups de Sant 
Vicenç. 
 
Per mi doncs ha estat una curta experiència aquí al Consell Comarcal, casa que ja coneixia perquè hi 
havia treballat i per tant amb algunes persones ja ens coneixíem en una situació diferent. Agrai doncs 
l’acollida que he tingut, l’acompanyament en els dubtes que han sorgit i que em teniu a Sant Vicenç pel 
que convingui. 
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Pren la paraula el Sr. President, que comenta que hi ha un tema que voldria institucionalitzar, que és el 
Servei de Control de Mosquits. Explica que té una situació complicada, que ha estat reivindicada 
llargament, ja que aquest servei ha estat finançat històricament per la Generalitat de Catalunya a través 
del PUOSC, però com aquest fa dos anys que va desaparèixer va començar un llarg peregrinatge per 
diferents Departaments i moltes reunions per aconseguir un compromís estable per finançar aquest servei; 
tot i que encara no s’ha trobat una resposta positiva, malgrat en altres territoris del país amb una casuística 
similar a la nostra s’ha signat conveni per part de la Generalitat.  
 
Malgrat s’han fet escrits a tots els nivells seguim sense una resposta positiva, i per tant davant d’aquesta 
situació es vol convocar un Consell d’Alcaldes i Alcaldesses per donar a conèixer aquesta situació. Aquest 
any el Servei de Control de Mosquits és més important que mai per dos temes: la climatologia i l’aparició el 
virus zika, i estan molt preocupats perquè no hi ha resposta positiva i comenta que ell ha comunicat de 
paraula als responsables polítics de la Generalitat que si no hi ha una resposta a curt termini es retornarà 
el servei a la Generalitat, perquè el Consell Comarcal està assumint allò que no té cap document que digui 
que en el 2016 la Generalitat ho finançarà. L’any passat es va cobrir una part perquè la Diputació de 
Barcelona va fer arribar una part del finançament, però creu que el país ha de tenir una reflexió perquè no 
pot ser que una zona important, per exemple l’Empordà, estigui finançat per la Diputació de Girona, que 
les Terres de l’Ebre estigui amb un conveni estable amb la Generalitat i el Baix Llobregat, que té una gran 
zona que és el delta del Parc Agrari, no estigui finançat per cap document. Proposa seguir treballant amb  
la col·laboració de tots els grups perquè hi hagi una solució el més aviat possible. 
 

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


