
CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT

PLE 

ACTA NÚM.1/ 09

A la ciutat de Sant Feliu de Llobregat, el dia 16 de febrer de dos mil nou. Quan són les dinou 
hores, es reuneixen a la sala de sessions del Consell Comarcal del Baix Llobregat els membres 
integrants  del  Ple  del  Consell  Comarcal  que a  continuació  es relacionen.  Aquesta  sessió,  de 
caràcter ordinari,  se celebra a primera convocatòria, sota la Presidència de l’Il·lma. Sra. Rosa 
Boladeras i Serraviñals i assistits pel Secretari Accidental, Sr. Lluís González Roig.

ASSISTENTS

PRESIDENTA

SRA. ROSA BOLADERAS I SERRAVIÑALS (PSC-CPM)
Regidora de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat

VICEPRESIDENTS/ES

SRA. MARIA SOLER SALA (PSC-CPM)
Alcaldessa d’Abrera

SRA. DOLORS PUEYO BERTRÁN (ERC-AM)
Alcaldessa de Santa Coloma de Cervelló

SR. MANEL CABALLERO I BOIRA (CiU)
Regidor de Martorell 

SRA. ELENA EMBUENA GARCÍA (ICV-EUiA-EPM.)  
Regidora de Sant Joan de Despí

CONSELLERS/ES ASSISTENTS

PSC – CPM.  

SRA. MARIA MENA GALINDO
Regidora d’Esplugues 

SRA. PATRICIA D. SILVA GERMÁN
Regidora del Papiol 

SR. LLUÍS TOMÁS MORENO
Alcalde de Castellví de Rosanes

SR. JOSÉ GARCÍA PÉREZ
Regidor de El Prat de Llobregat
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SRA. EVA Mª MARTÍNEZ MORALES
Regidora de Vallirana

SR. FRANCESC GARCIA I GUINART
Regidor de Pallejà

SR. DAVID CASTELLAR MILLÁN 
Regidor de Sant Andreu de la Barca

SRA. PILAR JOANIQUET I ANMELLA 
Regidora de La Palma de Cervelló

SRA. MARTA MARTÍNEZ PARRA 
Regidora de Santa Coloma de Cervelló

SR. VICTOR SERRANO PÉREZ 
Regidor d’Olesa de Montserrat

SR. SERGIO FERNÁNDEZ MESA 
Regidor de Cornellà de Llobregat

SRA. LAURA BARRUFET MIRÓ 
Regidora de Gavà

ICV-EUiA-EPM.      

SR. JORDI BORRELL ALONSO
Regidor de Sant Esteve Sesrovires

SR. FELIP CASTILLO VILLEGAS 
Regidor de Santa Coloma de Cervelló

SRA. CANDELA LÓPEZ TAGLIAFICO 
Regidora de Castelldefels

SRA. LIDIA MUÑOZ CÀCERES  
Regidora de Sant Feliu de Llobregat

SR. XAVIER GONZÁLEZ I ALEMANY 
Alcalde de la Palma de Cervelló

SRA. MARIA JOSEFA RODRÍGUEZ BLÁZQUEZ 
Regidora de Sant Boi de Llobregat

CiU.

SR. JOSEP MARIA LLOP I RIGOL 
Regidor de La Palma de Cervelló

2



SRA. MARTA PEDROSA I VARELA 
Regidora de Sant Boi de Llobregat

SR. SANTIAGO BARONA I GARCÍA  
Regidor de Castelldefels 

ERC-AM.

SRA. IOLANDA LLAMBRICH SERRANO
Regidora de Cornellà de Llobregat

SR. FRANCESC RODRÍGUEZ I GARZÓN 
Regidor de Sant Vicenç dels Horts

MARCEL.LI REYES I VIDAL
Regidor de Gavà

PP.

SR. JORDI ALSINA FELIP
Regidor de Sant Andreu de la Barca

SR. LUÍS ORTEGA LAZARO
Regidor d’Esplugues

SR. MANUEL REYES LÓPEZ
Regidor de Castelldefels

SR. JOAQUIN SERGIO GARCÍA PÉREZ 
Regidor de Viladecans

C-PC.

SRA. MARGARITA MANZANO LOPEZ 
Regidora de Castelldefels

CONSELLERS/ES NO ASSISTENTS

SRA. FRANCESCA FOSALBA I BATALLA (PSC – CPM)
Alcaldessa d’ Esparreguera

SR. JUAN ANTONIO VAZQUEZ CORTADO (PSC – CPM)
Alcalde de Sant Feliu de Llobregat

SR. F.XAVIER PAZ PENCHE (PSC – CPM)
Regidor de Molins de Rei

SRA. EVA PARERA I ESCRICHS (CiU).
Regidora de Corbera de Llobregat
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SR. FRANCESC MOLINA I NÚÑEZ (CiU).
Regidor de Cornellà de Llobregat

SECRETARI ACCIDENTAL

Sr. Lluís González Roig

INTERVENTOR ACCIDENTAL

Sr. José Luis Sanz Arranz

Seguidament per la Sra. Presidenta es declara oberta la sessió i ordena que s’entri a tractar els 
assumptes continguts a l’Ordre del dia, en relació amb els quals s’adopten els acords següents:

1.-  Aprovar  l’acta  núm.  5/08,  corresponent  a  la  sessió  ordinària  celebrada el  dia  15  de 
desembre.
 
Els presents aproven per unanimitat l’acta núm. 5/08, corresponent a la sessió celebrada el dia 15 
de dembre .

2.-            Pressa de possessió com a Consellera Comarcal de la Sra. Lídia Muñoz Càceres, del   
grup d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa.

Trobant-se  present  la  Sra. Lídia  Muñoz  Càceres, havent  acreditat  la  seva 
personalitat i disposant de la credencial de consellera comarcal lliurada al seu favor per la Junta 
Electoral,  la Sra. Presidenta sol·licita que el Secretari  procedeixi  a la lectura de la fórmula de 
jurament o promesa d’acatament a la Constitució legalment establerta, i que tot seguit es transcriu:

“Sra. Lídia  Muñoz Càceres, jureu o  prometeu per la  vostra  consciència  i  honor  
complir  fidelment  les  obligacions  del  càrrec  de  Consellera  del  Consell  Comarcal  del  Baix  
Llobregat, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de  
Catalunya?.”

La Sra. Lídia Muñoz Càceres respon: “per imperatiu legal, prometo”.

Moment a partir del qual la Sra. Lídia Muñoz Càceres s’integra com a consellera 
de ple dret en el Consell Comarcal del Baix Llobregat, del que el plenari d’aquesta entitat es dóna 
per assabentat:

“Vista la credencial de Consellera lliurada per la Junta Electoral Central a favor de 
la Sra. Lidia Muñoz Cáceres, inclosa a la llista de candidats/es presentada pel Grup Comarcal 
d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, en substitució per renúncia del Sr. 
Lluís Moreno Campón, i  de conformitat  amb el que disposa l’article 21.4 del  Decret Legislatiu 
4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Organització Comarcal, 
aquesta Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents

ACORDS

PRIMER.- Donar possessió del càrrec de Consellera d’aquesta comarca a la Sra. 
Lidia Muñoz Cáceres, adscrita al grup comarcal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i 
Alternativa, a la vista de l’esmentada credencial, prèvia prestació per part de la interessada del 
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jurament o promesa d’aquest, de conformitat amb la fórmula establerta per l’article 1 del Reial 
Decret 707/1979, de 5 d’abril.

SEGON.- Comunicar el present acord a la Direcció General d’Administració Local 
de  la  Generalitat  de  Catalunya,  a  la  Junta  Electoral  Central  i  a  la  Delegació  del  Govern  de 
Catalunya perquè en tinguin coneixement i als efectes escaients.”

3  .- Donar compte dels Decrets de la Presidència que a continuació es relacionen:  

a) Decret núm. 117 /08, de 9 de desembre, relatiu a aprovar la modificació de crèdits 13/08  

“ Vist el Decret de Presidència 114/08, de data 3 de desembre d’enguany, que 
aprova la subscripció de l’addenda d’actualització econòmica  pel finançament dels serveis de 
transport  i  menjador escolar  pel curs 2008-2009 en el  marc del conveni  entre el  Departament 
d’Educació de la Generalitat  de Catalunya  i  el  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat per  a la 
delegació de 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   que  preveu  les 
següents aportacions:

Transport escolar obligatori 2.613.489,14
Transport escolar no obligatori 1.214.556,25
Menjador obligatori centres públics       865.940,90
Menjador obligatori centres concertats       105.648,00
Menjador no obligatori 2.834.510,99
5% gestió    381.707,26

Total addenda 8.015.852,54

Vist  que  aquestes  aportacions  representen  una  modificació  respecte  a  les 
aprovades per  acord  de  la  Junta  de  Govern  d’aquest  Consell  Comarcal  de  data  21  de  juliol 
d’enguany atès que es minora en 219.120,00€ l’aportació prevista  per  al  transport  escolar  no 
obligatori i s’incrementa en 95.238,10 la partida corresponent a menjador no obligatori.

Vist l’informe del Departament de Recursos Humans d’aquest Consell Comarcal 
que posa de manifest la necessitat de transferir crèdit  de la partida 121 13000 Retribució personal 
laboral a la partida 711 13000 Retribució personal laboral per import de 1.000,00€.

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.

Vist l’informe de la gerent.

Vist l’informe d’intervenció.

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

HE RESOLT
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PRIMER.-  Aprovat  la  modificació  de  crèdits  13/08,   mitjançat  baixes  de  per 
disminució  del  crèdit  generat   per  compromisos  d’ingrés  i  transferència  de  crèdit   d’acord  al 
següent detall:

DESPESES Crèdit inicial Altes Baixes Crèdit final

422 22300 Transport escolar curs 2008/09 4.000.365,38 219.120,00 4.000.365,38
422 48110 Ajuts individuals 2008/09 3.556.661,79 95.238,11 3.651.899,90
711 13000 Retrib. personal 55.201,01 1.000,00 56.201,01
121 13000 Retrib. personal 916.049,96 1.000,00 915.049,96

Total despeses 8.528.278,14 96.238,11 220.120,00 7.708.466,29

INGRESSOS Crèdit inicial Altes Baixes Crèdit final

45504 Generalitat ensenyament 08/09 7.758.027,17 0,00 123.881,89 7.634.145,28

Total ingressos 7.758.027,17 0,00 123.881,89 7.634.145,28

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

b) Decret núm. 126/08, de 22 de desembre, relatiu  a aprovar la subscripció d’un conveni de   
col·laboració amb la Fundació Catalana de l’Esplai.

“Vist que l’adequada utilització del lleure és un principi constitucional reconegut 
per la Constitució Espanyola que estableix expressament que els poders públics facilitaran l’adient 
utilització del lleure i promouran l’accés a la cultura a tots els ciutadans.

Vist  que  la  Fundació  Catalana  de  l’Esplai  és  una  entitat  dirigida  en  termes 
generals a potenciar i desenvolupar les activitats educatives en el temps lliure i a oferir serveis per 
ampliar  l’acció  educativa  en  el  temps  lliure  dels  nens  i  joves,  i  té  una  especial  incidència  i 
presència a la comarca del Baix Llobregat.

Atès  que  aquesta  entitat  ha  vingut  col·laborant  amb  l’esmentada 
associació,  mitjançant  un  conveni  amb l’entitat  Movibaix,  des  de  l’any  1989  en  l’execució  de 
diferents projectes d’activitats de cada curs.

Atès que la Fundació Catalana de l’Esplai ha presentat en data 19 de desembre, 
la  Memòria  d’activitats   realitzades  l’any  2007 i  el  projecte  per  a  l’any 2008  i  següents,  i  ha 
sol.licitat un ajut per al desenvolupament del seu programa anual d’actuació.

Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat té interès en col·laborar amb la 
Fundació, mitjançant la signatura del conveni anual corresponent.

Vist l’informe favorable emès per la Coordinadora de l’Àrea de Serveis Centrals 
amb data 20 de desembre d’enguany.

Atès que aquesta col.laboració està prevista com a ajut nominatiu al pressupost 
del Consell Comarcal per a l’exercici 2008, d’acord amb la Llei 38/2003, General de Subvenciones.
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Atès que l’article 72 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, en concordança amb l’article 
128 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i 
de  règim  local  de  Catalunya,  estableixen  que  les  corporacions  locals  afavoriran  el 
desenvolupament d’associacions per a la defensa dels interessos generals o sectorials dels veïns.

Vist que per acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007, s’ha procedit, 
entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb 
la nova redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril a 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.

Atès que amb motiu de les vacances de nadal no hi ha previst celebració de cap 
sessió  de  la  Junta  de  govern  fins  al  mes  de  gener  i  que  és  necessari,  segons  consta  en 
l’expedient,  d’aprovar la subscripció d’aquest  conveni,  es considera convenient aprovar-ho per 
Decret de Presidència ratificant-lo en la propera sessió de la Junta de Govern que se celebri.

Vist  que  d’acord  amb  el  Decret  de  Presidència  140/07,  de  20  de  juliol,  la 
Presidència podrà exercir, per raons d’urgència degudament motivades, les competències de la 
Junta de Govern.

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

RESOLC
PRIMER.-  Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb la Fundació 

Catalana de l’Esplai, de suport a la realització del seu projecte anual corresponent a l’any 2008, 
d’acord  amb la  minuta  de  conveni  que  s’incorpora  a  l’expedient  i  s’aprova  simultàniament  al 
present acord i que preveu una aportació per part d’aquest Consell Comarcal del Baix Llobregat de 
12.294 euros (dotze mil dos-cents noranta quatre euros)

SEGON.-  La  present  despesa  anirà  a  càrrec  de  la  partida  121.48905  del 
pressupost previst per enguany.

TERCER.- Notificar el present acord a la Fundació Catalana de l’Esplai perquè en 
tingui coneixement i als efectes oportuns.

QUART.- Donar compte del present Decret en les properes sessions de la Junta 
de Govern i del Ple que se celebrin.”

c) Decret núm. 129/08, de 24 de desembre, relatiu a nomenar temporalment a la Sra. Sandra   
Sánchez Arranz com a funcionària interina adscrita a l’Àrea de Serveis Jurídics i Secretaria. 

“Vist  que  per  acord  de  la  Junta  de  Govern,  en  sessió  celebrada  en  data  15  de  desembre 
d’enguany, es va aprovar l’inici del procés de selecció per al nomenament temporal d’un/a funcionari/
ària interí/na adscrit/a a l’Àrea de Serveis Jurídics i Secretaria d’aquesta entitat així com les bases del 
concurs per proveir interinament l’esmentada plaça.

Vist  que realitzat el  procés de selecció s’ha proposat a la Sra. Sandra Sánchez 
Arranz com a seleccionada per a l’esmentada plaça, d’acord amb l’acta del tribunal que s’adjunta a 
l’expedient.
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Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals i el Secretari en data 
22 de desembre de 2008, que s’adjunta a l’expedient.

Vist l’article 282 i 291 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, l’article 128 del Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, 
pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local i l’article 10 
de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’empleat públic.

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

RESOLC

PRIMER.-  Nomenar  temporalment  a  la  Sra.  Sandra  Sánchez  Arranz  com  a 
funcionària  interina adscrita  a  l’Àrea de Serveis  Jurídics  i  Secretaria  d’aquesta  entitat  amb la 
categoria de tècnica superior, per un termini de sis mesos amb l’inici el dia 1 de gener de 2009 i 
amb el salari que serà el que determini l’entitat per a aquesta categoria i lloc per a l’any 2009.

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

TERCER.- Disposar  notificar  aquest  nomenament  a  la  Sra.  Sandra  Sánchez 
Arranz  perquè prenguin possessió d’aquesta plaça, sent efectiu aquest nomenament des de la 
data de presa de possessió.

QUART.- Donar  compte  d’aquest  nomenament  al  Ple  d’aquesta  entitat  en  la 
primera sessió que es convoqui”. 

d) Decret núm. 133/08  , de 31 de desembre, relatiu a nomenar com a membre de la Junta de   
Govern  i  Vicepresidenta  segona  a  la  consellera  Sra.  Elena  Embuena  Garcia,  del  grup 
comarcal d’Iniciativa per Catalunya-Verds-Esquerra Unida i Alternativa.

“Vist que per Decret de la Presidència núm. 140/07, de 20 de juliol, es va aprovar 
el  nomenament  de Vicepresidents  i  Vicepresidentes,  la  constitució  de  la  Junta  de Govern,  la 
determinació dels seus membres i delegació de la competència en la mateixa.

Vist que per acord de plenari celebrat en data 15 de desembre de 2008 es va 
acceptar  la  renúncia  voluntària  i  conseqüent  baixa com a Conseller  Comarcal  i  Vicepresident 
segon del Sr. Lluís Moreno i Campón del grup comarcal d’Iniciativa per Catalunya-Verds- Esquerra 
Unida i Alternativa.

Vist que l’article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,  reguladora de les bases de 
règim local  estableix  que  la  Junta  de  Govern  està  integrada  pel  President/a  i  un  nombre de 
Consellers/es  no  superior  a  1/3  del  seu  nombre  legal,  nomenats  i  separats  lliurement  per  la 
Presidència.

Vist, així mateix, que segons l’article 13.2 del Text refós de la Llei de l’organització 
comarcal  de  Catalunya  i  l’article  10  del  Reglament  Orgànic  Comarcal,  la  designació  dels 
Vicepresidents/es comarcals és competència de la Presidència.
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Vist  que  els  articles  8  i  ss  del  vigent  Reglament  Orgànic  Comarcal  recullen 
expressament la constitució de la Junta de Govern, així com les normes del seu funcionament i 
atribucions.

Per  tot  això,  aquesta  Presidència  fent  ús de les  facultats  que em confereixen 
l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 53 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

RESOLC

PRIMER.- Nomenar  com a  Vicepresidenta  segona  a  la  consellera  Sra.  Elena 
Embuena Garcia del grup comarcal d’Iniciativa per Catalunya-Verds- Esquerra Unida i Alternativa, 
en substitució del Sr. Lluís Moreno i Campón i nomenar-la com a membre de ple dret de la Junta 
de Govern.

SEGON.-  Nomenar  membre  amb veu  però  sense  vot  de  la  Junta  de  Govern 
d’aquest  Consell  Comarcal  a  la  consellera  comarcal  electe  Sra.  Lídia  Muñoz  Cáceres,  en 
substitució de la Sra. Elena Embuena Garcia, l’efectivitat del qual nomenament tindrà lloc a partir 
de la data de la seva pressa de possessió del càrrec de Consellera comarcal davant el plenari de 
l’entitat, a la qual resta condicionada.

TERCER.- Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província i en el 
Tauler d’Anuncis de la Corporació, en compliment del que disposa l’article 46 i ss del Real Decret 
2568/86, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, Funcionament i Règim 
Jurídic dels Ens Locals.

QUART.- Comunicar aquest Decret a tots els/les Consellers/es, a la Gerència i a 
totes les àrees del Consell Comarcal.

CINQUÈ.-  Donar  compte  d’aquest  Decret  al  Ple  en  la  primera  sessió  que  se 
celebri,  pel seu coneixement i  efectes, en compliment del  que disposa l’article 23.1 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril”

4.-  Donar compte dels Acords de la Junta de Govern que a continuació es relacionen:

a) Acord  de  15  de  desembre,  relatiu  a  aprovar  la  subscripció  d’un  conveni  amb 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat per a la realització d’actuacions vinculades a 
la gestió dels arxius municipals i comarcal.

“Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat conjuntament amb els municipis 
de la comarca ha desenvolupat actuacions vinculades a la promoció i difusió del patrimoni cultural 
de la comarca amb la finalitat d’incidir en les polítiques culturals, i que des de fa anys es va crear 
la comissió d’arxius del Baix Llobregat per tal de consensuar les actuacions anuals vinculades a 
l’intercanvi d’experiències i desenvolupament d’actuacions conjuntes a la comarca.

Vist que amb l’objectiu d’intercanviar experiències en la gestió d’arxius municipals 
és d’interès per aquest Consell  Comarcal  i  l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat dur a terme 
fórmules  operatives  de  cooperació  en matèria  de  preservació,  difusió,  promoció  del  patrimoni 
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cultural  vinculat  a  la  gestió  d’arxiu  municipal  així  com  potenciar  l’intercanvi  d’experiències  i 
coneixements.

Vist  que en el  marc d’aquesta  conveni,  l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
col·laborarà econòmicament amb el Consell Comarcal amb la quantitat de 2.242,90€ (dos mil dos-
cents quaranta-dos euros amb noranta cèntims) per a la realització de les actuacions previstes per 
a l’any 2008.

Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials en data 25 de novembre de 2008, que s’adjunta a l’expedient.

Vist que per acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007, s’ha procedit, 
entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya , a 
favor de la Junta de Govern, i entre les que es troba la present.

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

ACORDS

PRIMER.-  Aprovar la subscripció d’un conveni amb l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat, per a la realització d’actuacions vinculades a la gestió dels arxius municipal i comarcal i 
que preveu que l’Ajuntament de Cornellà col·laborarà econòmicament amb aquesta entitat amb la 
quantitat  de 2.242,90€  (dos mil  dos-cents quaranta-dos euros amb noranta cèntims) per  a la 
realització de les actuacions descrites en aquest conveni, de conformitat amb la minuta de conveni 
que s’adjunta a l’expedient i s’aprova simultàniament.

SEGON.-  Facultar a la Sra. Rosa Boladeras Serraviñals, Presidenta del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat, per a la signatura dels documents que siguin necessaris per a la 
formalització del present acord.

TERCER.-  Comunicar el present acord a l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
perquè en tinguin coneixement i als efectes.

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

b) Acord de 15 de desembre, relatiu a inadmetre a tràmit la sol·licitud d’expropiació 
formulada pel Sr. Enrique Andreu Sancho, en relació a dues finques.

“Vist l’escrit del Sr. Enrique Andreu Sancho, presentat en aquesta entitat en data 
14 de juliol de 2008 amb registre d’entrada 4304, sol·licitant l’inici del procediment d’expropiació 
forçosa per part d’aquest Consell Comarcal de les finques registrals 16.526 i 16.527 del municipi 
de Sant Feliu de Llobregat qualificades pel Pla General Metropolità en part com a parc forestal a 
conservar (clau 27) i en part com a parc forestal a repoblar (clau 28).

Vist l’informe emès pel Secretari en data 9 de desembre de 2008, que s’incorpora 
a l’expedient, acreditant que aquest Consell  Comarcal no resulta competent per procedir a les 
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esmentades expropiacions atès que no ostenta competències de gestió urbanística de conformitat 
amb  la  legislació  sectorial  en  matèria  d’urbanisme  i  la  legislació  reguladora  dels  Consells 
Comarcals, com així ha estat reconegut en diferents Sentències.

Ateses  aquestes  consideracions,  cal,  de  conformitat  amb  l’informe  emès  pel 
Secretari, inadmetre a tràmit l’esmentada sol·licitud d’expropiació instada pel Sr. Enrique Andreu 
Sancho, sense entrar a valorar el fons de la mateixa.

Vist que per acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007, 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.-  Inadmetre a tràmit la sol·licitud d’expropiació formulada pel 
Sr. Enrique Andreu Sancho en data 14 de juliol de 2008, amb registre d’entrada 4304 en relació a 
les dues finques registrals 16.526 i 16.527 del municipi de Sant Feliu de Llobregat i qualificades 
pel Pla General Metropolità en part com a parc forestal a conservar (clau 27) i en part com a parc 
forestal a repoblar (clau 28).

SEGON.-  Comunicar el  present acord al Sr. Enrique Andreu Sancho 
perquè en tingui coneixement i als efectes.

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

c) Acord de 15 de desembre, relatiu a aprovar la contractació laboral temporal del Sr. 
Xavier Farré i Perisé, com a tècnic adscrit a les tasques vinculades al Plan Avanza.

“Vist que aqueta entitat, durant els anys 2007 i 2008, ha liderat un projecte de 
construcció  d’uns  aplicatius  informàtics  per  als  equips municipals  de  serveis  socials  d’atenció 
primària i per als equips d’atenció a la infància i adolescència (EAIA) de la comarca, que formaven 
part d’un conjunt d’actuacions subvencionables en el Marc del Plan Avanza, i que tenen com a 
finalitat  facilitar  als  tècnics/ques  del  Consell  Comarcal  i  dels  municipis  del  Baix  Llobregat  un 
conjunt d’eines que ajudin a millorar la qualitat dels serveis adreçats a la infància i l’adolescència 
en risc a partir de l’ús de les noves tecnologies.

Vist  que  aquestes  actuacions  han  de  desenvolupar-se  dins  de  l’any  2009, 
conjuntament  amb  la  justificació  tècnica  i  econòmica  del  projecte  al  Plan  Avanza,  i  que  per 
enguany i vinculat amb l’ús de les noves tecnologies, s’ha de portar a terme el desenvolupament 
del projecte d’accessibilitat electrònica previst en la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic 
dels ciutadans als serveis públics.

Atès que dins les accions que comporten la implementació i els treballs de millora 
dels dos aplicatius relatius a la infància i l’adolescència del Baix Llobregat i per tal de desenvolupar 
les previsions de la Llei 11/2007, de 22 de juny, és necessari contractar un tècnic superior que, en 
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col·laboració amb la resta d’àrees i amb la gerència, desenvolupi les línies d’actuació necessàries 
en aquesta matèria així com estudiar les possibilitats de finançament que actualment existeixen en 
aquest àmbit.

Vist  que  el  Sr.  Xavier  Farré  i  Perisé  és treballador  temporal  d’aquest  Consell 
Comarcal  vinculat  al  Plan  Avanza  i  que  en  data  31  de  desembre  d’enguany  finalitza  el  seu 
contracte.

Vist que el Sr. Farré ha participat en la creació dels aplicatius desenvolupats en el 
marc de la subvenció del projecte Plan Avanza des del seu inici i que aquests necessiten durant 
l’any 2009 d’un seguiment per a la seva correcta implementació en els serveis, es considera adient 
de  conformitat  amb  l’informe  emès  per  la  Coordinadora  de  Serveis  Centrals  en  data  10  de 
desembre de 2008, que s’adjunta a l’expedient, que sigui el mateix tècnic el que les desenvolupi ja 
que té els coneixements i experìència necessàries per dur-les satisfactòriament.

Atesa la necessitats,  segons consta en l’expedient,  de contractar  al  Sr.  Xavier 
Farré  i  Perisé  com  a  tècnic  superior  adscrit  a  l’Àrea  de  Serveis  Centrals  d’aquest  Consell 
Comarcal.

Vist l’article 291.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Vist que per Decret de la Presidència d’aquesta entitat número 140/07, de 20 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 la nova redacció donada per la Llei 11/1999, de 
21 d’abril a 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.

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

ACORDS

PRIMER.- Aprovar la contractació laboral temporal a jornada completa, mitjançant 
contracte per obra o servei determinat, del Sr. Xavier Farré i Perisé amb DNI 78.084.115 N, amb la 
categoria  de  tècnic  superior  adscrit  a  l’Àrea  de  Serveis  Centrals  d’aquest  Consell  Comarcal 
vinculat  a les tasques de justificació i  tancament del  projecte Plan Avanza i  a l’elaboració del 
projecte d’adequació d’aquesta entitat a la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels 
ciutadans als serveis públics, des del dia 1 de gener de 2009 i amb el salari brut mensual que 
s’aprovi per aquesta categoria per a l’any 2009.

SEGON.- Donar  d’alta  a  l’esmentat  treballador  en  el  Règim  General  de  la 
Seguretat Social amb els mateixos efectes que el contracte inscrivint aquest en l’Oficina de Treball 
corresponent.

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

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

d) Acord de 15 de desembre, relatiu a iniciar un procés de selecció per al nomenament 
temporal  d’un/a  funcionari/a  interí/a  adscrit/a  a  l’Àrea  de  Serveis  Jurídics  i 
Secretaria.

“Atès el creixement continuat del volum d’activitat d’aquest Consell Comarcal del 
Baix Llobregat i de les entitats en les que forma part així com l’increment de l’activitat normativa 
que afecta a les entitats locals, s’ha considerat necessari incorporar a la plantilla de l’entitat una 
plaça de tècnic superior adscrita a l’Àrea de Serveis Jurídics i Secretaria.

Vist que per acord de Ple, en sessió celebrada en data 15 de desembre de 2008, 
s’ha aprovat incorporar a la plantilla de l’entitat una nova plaça de tècnic superior adscrit/a a l’Àrea 
de Serveis Jurídics i Secretaria.

Atesa la necessitat, segons consta en l’expedient, d’iniciar un procés de selecció per 
al nomenament temporal d’un/a funcionari/a interí/na adscrit/a a l’Àrea de Serveis Jurídics i Secretaria 
d’aquesta entitat.

Vist l’article 282 i 291 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, l’article 128 del Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, 
pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local i l’article 10 
de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’empleat públic.

Vist l’informe emès pel Secretari i la Coordinadora de Serveis Centrals d’aquesta 
entitat en data 10 de desembre de 2008, que s’adjunta a l’expedient.

Vist que per acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007, 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 del procés de selecció per al nomenament temporal d’un/a 
funcionari/ària interí/na adscrit/a a l’Àrea de Serveis Jurídics i Secretaria d’aquesta entitat.
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SEGON.-  Aprovar  les  bases  del  concurs  per  proveir  interinament  una  plaça  de 
funcionari/ària de tècnic/a superior adscrit/a a l’Àrea de Serveis Jurídics i Secretaria de la plantilla de 
l’entitat.

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

e) Acord de 19 de gener, relatiu a aprovar un conveni amb la Diputació de Barcelona, 
de col·laboració en l’elaboració del Plans Locals de Joventut de diferents municipis 
de la comarca.

“Vist que el Departament de Joventut d’aquesta entitat té com una de les seves 
línies d’actuació el  donar suport  i  assistència tècnica als municipis de la comarca per tal  que 
aquests puguin desenvolupar les seves respectives polítiques i serveis adreçats a la joventut.

Atès que aquesta entitat va detectar que sis municipis de la comarca (Cervelló, 
Torrelles de Llobregat, Collbató, Sant Climent de Llobregat, la Palma de Cervelló i Castellví de 
Rosanes)  no  tenien  pla  local  de  joventut  o  estaven  en  fase  de  renovació  del  mateix,  es  va 
sol·licitar a la Diputació de Barcelona suport econòmic i tècnic per tal de donar suport a aquests 
municipis de la comarca, atès que l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació té la voluntat de 
cooperar i donar suport als ens locals per consolidar projectes i accions en  matèria de joventut, 
mitjançant el recolzament a la promoció de polítiques integrals i estructurades de joventut.

Atès que la Diputació de Barcelona ha comunicat a aquesta entitat el Decret de 
Presidència de 24 de novembre de 2008 d’atorgament d’una subvenció al Consell Comarcal del 
Baix Llobregat per un import de 9.000€ ( nou mil euros) per a l’elaboració dels Plans Locals de 
Joventut dels següents municipis: Castellví de Rosanes, Cervelló, Collbató, la Palma de Cervelló, 
Sant Climent de Llobregat i Torrelles de Llobregat) amb la següent distribució:

- Cervelló 2.000€ ( dos mil euros)
- Torrelles de Llobregat 1.500€ ( mil cinc cents euros)
- Collbató 1.500€ ( mil cinc cents euros)
- Sant Climent de Llobregat 1.500€ ( mil cinc cents euros)
- La Palma de Cervelló 1.500€ ( mil cinc cents euros)
- Castellví de Rosanes 1.000€ ( mil euros)

Vista  la  minuta  del  conveni  de col·laboració  entre  la  Diputació  de Barcelona i 
aquest Consell Comarcal regulador de l’esmentada subvenció per a l’elaboració de Plans Locals 
de Joventut de d’aquests municipis, i millorar les prestacions que s’ofereixen als i les joves, que 
s’adjunta a l’expedient.

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de desenvolupament estratègic en 
data 12 de gener de 2009, que s’adjunta a l’expedient.

Vist que per acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007, s’ha procedit, 
entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb 
la nova redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril a 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.-  Acceptar  la  subvenció  atorgada  per  la  Diputació  de  Barcelona  per 
import de 9.000€ ( nou mil euros) per a l’elaboració dels Plans Locals de Joventut dels següents 
municipis:  Castellví  de  Rosanes,  Cervelló,  Collbató,  la  Palma  de  Cervelló,  Sant  Climent  de 
Llobregat i Torrelles de Llobregat.

SEGON.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb la Diputació de 
Barcelona regulador de la subvenció per a l’elaboració de Plans Locals de Joventut d’aquests 
municipis, i millorar les prestacions que s’ofereixen als i les joves, de conformitat amb la minuta de 
conveni que s’adjunta a l’expedient i s’aprova simultàniament.

TERCER.-  Facultar  a  la  Il·lma.  Sra.  Rosa  Boladeras  Serraviñals,  Presidenta 
d’aquesta entitat, per a la signatura dels documents que siguin necessaris per a la formalització 
del present acord.

QUART.-  Designar a la Gerent d’aquesta entitat, Sra. Eugènia Garcia Puig, i al 
responsable  tècnic  de l’Àrea  de desenvolupament  estratègic,  Sr.  Andrés Andrés  Jara,  com a 
membres d’aquest Consell Comarcal en la Comissió Tècnica de seguiment d’aquest conveni.

CINQUÈ.- Comunicar el present acord a la Diputació de Barcelona, Oficina del Pla 
Jove de l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania, així com als municipis de Castellví de Rosanes, Cervelló, 
Collbató, la Palma de Cervelló, Sant Climent de Llobregat i Torrelles de Llobregat perquè en tingui 
coneixement i als efectes.

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

f) Acord  de  19  de  gener,  relatiu  a  aprovar  la  subscripció  d’un  conveni  amb 
l’Ajuntament  de  Castellví  de  Rosanes,  de  col·laboració  en  el  projecte  Taller  de 
tècniques d’autoprotecció per a dones .

“Vist que l’Ajuntament de Castellví de Rosanes té previst endegar un projecte pilot 
dins del programa d’actes de Commemoració del Dia Internacional contra la violència vers la dona 
que consisteix en un Taller de tècniques d’autoprotecció per a dones.

Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat, mitjançant l’Àrea d’Igualtat de 
Gènere i Polítiques Socials, té interès en contribuir en el foment d’activitats de promoció en la igualtat 
d’oportunitats dona i home i en la lluita contra la violència masclista., i a tal efecte va constituir l’any 2007 el 
Consell de les Dones del Baix Llobregat, òrgan participatiu que desenvolupa les seves activitats  segons el 
Pla Transversal de polítiques de dones del Baix Llobregat 2008-2010.

Atès  que  d’acord  amb  l’article  28.1  del  Text  Refós  de  la  Llei  d’Organització 
Comarcal de Catalunya, que atorga als Consells Comarcals funcions de col·laboració i assistència 
econòmica  als  municipis,  l’Ajuntament  de  Castellví  de  Rosanes  ha  sol·licitat  la  col·laboració 
d’aquesta entitat per realitzar aquest projecte. 
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Vist la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que estableix 
en  el  seu  article  22.2  que  podrà  concedir-se  directament  les  subvencions,  amb  caràcter 
excepcional,  quan  s’acrediti  raons  d’interès  públic,  social,  econòmic  o  humanitari,  o  altres 
degudament justificades què dificulten la convocatòria pública i que d’acord amb l’article 28 de 
l’esmentada Llei és formalitzarà mitjançant la subscripció d’un conveni. Atès, per altre banda, que 
aquesta subvenció està prevista nominalment en el pressupost aprovat per l’exercici 2009.

Vista la proposta de conveni que s’adjunta a l’expedient.

Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials en data 11 de gener de 2009, que s’adjunta a l’expedient.

Vist que per acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007, s’ha procedit, 
entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb 
la nova redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya , a favor de la Junta de Govern, i entre les 
que es troba la present.

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

ACORDS

PRIMER.-  Aprovar la subscripció d’un conveni amb l’Ajuntament de Castellví de 
Rosanes, de col·laboració en la prova pilot d’un Taller de tècniques d’autoprotecció per a dones, 
d’acord amb la minuta de conveni que s’adjunta a l’expedient i  s’aprova simultàniament, i  que 
preveu que el  Consell  Comarcal  atorgarà a favor de l’Ajuntament de Castellví  de Rosanes la 
quantitat de 500€ (cinc-cents euros) per al desenvolupament de l’esmentat projecte. 

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

TERCER.- La  present  despesa  anirà  a  càrrec  de  la  partida  pressupostària 
121.46200 del  pressupost previst per enguany.

QUART.-  Comunicar  el  present  acord a l’Ajuntament  de Castellví  de Rosanes 
perquè en tingui coneixement i als efectes.

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

g) Acord de 19 de gener, relatiu a aprovar una modificació del contracte de servei 
subscrit amb Concesionaria Barcelona SA per la recollida d’envasos lleugers.

“Vist que per acord de la Junta de Govern de 19 de setembre de 2005 es va 
adjudicar  a  l’empresa  Concesionaria  Barcelonesa,  S.A,  el  contracte  del  servei  de  recollida 
selectiva  de  paper,  cartró  i  envasos  lleugers  (SCRS) als  municipis  de  la  Zona  Nord (Abrera, 

16



Castellví de Rosanes, Collbató, Olesa de Montserrat i Sant Esteve Sesrovires) i de la Zona Oest 
(Cervelló, Corbera de Llobregat, La Palma de Cervelló, Sant Climent de Llobregat i Vallirana).

Vist  que  en  data  29  de  setembre  de  2005  es  va  formalitzar  amb  l’empresa 
Concesionaria Barcelonesa SA un contracte per a la recollida selectiva de paper, cartró i envasos 
lleugers en la via pública i en generadors singulars als municipis de la zona Nord i Oest de la 
comarca del Baix Llobregat, 2005-2006 i 2006-2007, amb una duració inicial del contracte de dos 
anys a comptar des de la data d’inici real de la prestació del servei que va ser el dia 3 d’octubre de  
2005, amb la possibilitat de pròrroga de manera expressa pel període d’un any fins a un màxim de 
dos anys més.

Vist que per acord de la Junta de Govern de data 20 d’octubre de 2008, aquesta 
entitat  va  aprovar  la  pròrroga per  un any,  amb efectes  des  del  dia  3 d’octubre de 2008,  del 
contracte de serveis esmentat.

Vist  que fins  al  31  de  juliol  de  2008  la  planta  de lliurament  era  la  ubicada  a 
Hostalets de Pierola i que amb motiu d’unes obres l’Agencia de Residus  de Catalunya estableix 
que des de l’1 d’agost de 2008 el lliurament dels residus es faci a la planta de CESPA situada a 
Santa Maria de Palautordera, el que representa aquesta modificació d’emplaçament de la planta 
de descàrrega un increment del recorregut per descarregar els residus.

Atesa  la  necessitat  de  modificar  el  contracte  per  tal  d’incorporar  un  preu 
contradictori corresponent al cost addicional que representa l’increment de recorregut pel canvi de 
planta de descàrrega dels envasos lleugers.

Vist l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics en data 7 de gener de 
2009, que s’adjunta a l’expedient.

Vist que per acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007, s’ha procedit, 
entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya , a 
favor de la Junta de Govern, i entre les que es troba la present.

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

ACORDS

PRIMER.-  Modificar  el  contracte  vigent  amb  l'empresa  Concesionaria 
Barcelonesa, S.A., per a la recollida selectiva del paper, cartró i envasos lleugeres, en el sentit 
d'incorporar un preu contradictori, corresponent al cost addicional que representa l'increment de 
recorregut  motivat  pel  canvi  de  planta  de  descàrrega  dels  envasos  lleugers,  que  es  fixa  en 
0,04399 €/Kg d'envasos lleugers IVA inclòs.

SEGON.- Fixar la data d'efectivitat d'aquest preu des de l’1 d’agost de 2008 i fins 
a la data en la qual es torni a descarregar en la planta dels Hostalets de Pierola.

TERCER.- Imputar  les  despeses  resultants  de  l'aplicació  d'aquest  preu 
contradictori a la partida 442-22300 – Transports i recollida selectiva de residus

QUART.-  Reconèixer  a  l'empresa  Concesionaria  Barcelonesa,  S.A  el  deute 
corresponent al transport ja efectuat dels envasos lleugers a la nova planta durant el període agost 
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– novembre de 2008 que ascendeix a 9.575,31 € IVA inclòs, desglossat mensualment segons es 
detalla a continuació:

Mes € IVA inclòs
Agost 2.243,49
Setembre 2.608,61
Octubre 2.501,71
Novembre 2.221,50
Total període 9.575,31
CINQUÈ.-  Comunicar  el  present acord a l’empresa Concesionaria Barcelonesa 

S:A: perquè en tingui coneixement i als efectes.
SISÈ.-  Donar  compte  del  present  acord  en  la  propera sessió  plenària  que  se 

celebri.”
h) Acord  de  19  de  gener,  relatiu  a  ratificar  l’informe  favorable  a  la  concessió  de 

llicència comercial per a un establiment  al municipi de Sant Andreu de la Barca.

“Vist que per acord de la Junta de Govern, en sessió celebrada el 15 de setembre 
de 2008, es va informar favorablement l’ampliació d’un recinte comercial col·lectiu al municipi de 
Sant Andreu de la Barca per part de la societat Coperfil Group S.A. ( exp. LLC-04/08 (B/C-03)), 
d’acord amb el Decret  378/2006, de 10 d’octubre, pel  qual  es desplega la Llei  d’equipaments 
comercials.

Vist que la Direcció General de Comerç del Departament d’Innovació, Universitats 
i  Empresa  de  la  Generalitat  de  Catalunya  en  data  30  de  desembre  de  2008,  amb  número 
d’entrada 7400 del Registre General d’aquesta entitat, va comunicar a aquest Consell Comarcal 
que la societat Coperfil Group, S.A. ha sol·licitat una modificació de la sol·licitud consistent en la 
redistribució de la superfície de venda entre ambdós edificis, sense que això suposi un augment 
de la superfície de venda total del projecte que es va informar per aquest Consell Comarcal.

Vist que consultada la documentació presentada a la Direcció General de Comerç 
per  Coperfil  Group  S.A,  adjunta  a  l’escrit  de  la  Direcció  General  de  Comerç  de  data  29  de 
desembre de 2008, no s’aprecia cap raó que aconselli no ratificar l’informe ja emès de conformitat 
amb l’informe del Secretari de l’entitat en data 8 de gener de 2009, que s’adjunta a l’expedient.

Atès l’article 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya i l’article 14 del Decret Legislatiu 4/2003, 
de 4 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei d’organització comarcal, que atorga al Ple 
totes aquelles atribucions que expressament atorguin les Lleis a la comarca i no atribueixi a altres 
òrgans comarcals.

Vist que per acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007, 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
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PRIMER.-  Ratificar l’informe favorable emès per aquesta entitat d’ampliació d’un 
recinte comercial col·lectiu al municipi de Sant Andreu de la Barca per part de la societat Coperfil 
Group S.A. (exp. LLC-04/08 ( B/C-03)), d’acord amb el Decret 378/2006, de 10 d’octubre, pel qual 
es desplega la Llei d’equipaments comercials.

SEGON.-     Comunicar  el  present  acord  a  la  Direcció  General  de  Comerç  del 
Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya perquè en tinguin 
coneixement i als efectes previstos.

TERCER.-     Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri, de conformitat amb l’acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007 de delegació de 
competències del Ple a la Junta de Govern.”

i) Acord  de  2  de  febrer,  relatiu  a  aprovar  la  subscripció  de  sengles  convenis  de 
col.laboració amb les entitats que participen en el programa Itineraris Personals 
d’Inserció 2008-2009.

“Vist que per Decret de la Presidència núm. 50/08, de 22 de maig, ratificat en 
sessió de la Junta de Govern de 2 de juny de 2008, es va aprovar la sol·licitud de subvenció de 
diferents accions que conformen el projecte integral del Consell Comarcal al Servei d’Ocupació de 
Catalunya dins la convocatòria de projectes i accions per a l’ocupació amb les entitats locals pels 
exercicis 2008 i 2009, aprovada per l’Ordre TRE/165/2008, de 15 d’abril, entre les quals estava el 
Programa Itineraris personals d’inserció.

Vist que per acord de la Junta de Govern, en sessió celebrada el 6 d’octubre de 
2008,  es  va  acceptar  la  subvenció  atorgada  pel  Servei  d’Ocupació  de  Catalunya  per  al 
desenvolupament de les diferents accions que conformen aquest projecte integral, atorgant pel 
Programa d’Itineraris  personals  d’Inserció  una subvenció  de cinc-cents  nou mil  nou-cents  vint 
euros amb setanta-vuit cèntims (509.920,78 €) per a l’any 2008 i vuit-cents setanta-quatre mil cent 
cinquanta euros amb tres cèntims (874.150,03 €) per a l’any 2009.

Vist que les entitats que participen com a punts d’actuació en els programes IPI 2008 i 2009 
mitjançant l’acord de la Mesa de Programes IPI 2008, van manifestar la voluntat de participar com 
a punt d’actuació per al desenvolupament del programa dins dels exercicis 2008 i 2009.

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic en data 27 de 
gener  de 2009,  que s’adjunta  a  l’expedient,  proposant  la  subscripció  de sengles  convenis  de 
col·laboració amb les entitats que participen en el programa d’Itineraris Personals d’Inserció (IPIS) 
per als exercicis 2008 i 2009, la minuta del qual s’adjunta.

Vist que per acord de Ple celebrat en data 20 de juliol d’enguany, s’ha procedit, 
entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb 
la redacció donada per 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
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PRIMER.- Aprovar  la  subscripció  de  sengles  convenis  amb  els  ajuntaments 
d’Abrera, Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, Martorell, Olesa de 
Montserrat, el Prat de Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat ( CORESSA), 
Sant Feliu de Llobregat,  Sant Joan Despí,  Sant Vicenç dels Horts i  Viladecans i  els sindicats 
d’UGT i CCOO, reguladors del desenvolupament dels programes d’Itineraris Personals d’Inserció ( 
IPI)  pels  exercicis  2008  i  2009,  de  conformitat  amb  la  minuta  de  conveni  que  s’adjunta  a 
l’expedient i s’aprova simultàniament.

SEGON.-  Facultar  a la Sra.  Rosa Boladeras Serraviñals,  Presidenta  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  i  entitats  signatàries 
perquè en tinguin coneixement i als efectes.

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

j) Acord de 2 de febrer, relatiu a informar l’expedient LLC-23/08 (B/C-16) de la Direcció 
General  de  Comerç,  corresponent  a  la  implantació  d’una  galeria  comercial  al 
municipi de Martorell.

“Vist  que  la  Direcció  General  de  Comerç  del  Departament  d’Innovació, 
Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya en data 27 de gener de 2009, amb número 
d’entrada 475 del Registre General d’aquesta entitat, va comunicar a aquest Consell Comarcal 
que la societat Parquins i Serveis Goal S.L. ha presentat una sol·licitud de llicència comercial per a 
la implantació d’una galeria comercial en el municipi de Martorell, i que en compliment del que 
disposa  l’article  14.3  del  Decret  378/2006,  de  10  d’octubre,  pel  qual  es  desplega  la  Llei 
d’equipaments  comercials, i  per  tal  de  resoldre  la  sol·licitud  esmentada,  aquest  Consell  ha 
d’emetre l’informe sobre el projecte presentat.

Atès l’article 14.3 del Decret 378/2006, de 10 d’octubre, pel qual es desplega la 
Llei d’equipaments comercials, que estableix que el Consell Comarcal corresponent ha d’emetre 
informe sobre l’impacte supramunicipal del projecte davant la Direcció General de Comerç quan 
aquella  rebi  sol·licitud  de  llicència  comercial  per  a  equipaments  que  estiguin  contemplats  en 
l’esmentat Decret.

Vist que consultat l’expedient adjunt ( exp. LLC-23/08 ( B/C-16), no s’aprecia cap 
raó  que  aconselli  informar  desfavorablement  la  implantació  d’aquesta  galeria,  d’acord  amb 
l’informe emès pel Secretari de l’entitat en data 26 de gener de 2009, que s’adjunta a l’expedient.

Atès l’article 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya i l’article 14 del Decret Legislatiu 4/2003, 
de 4 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei d’organització comarcal, que atorga al Ple 
totes aquelles atribucions que expressament atorguin les Lleis a la comarca i no atribueixi a altres 
òrgans comarcals.

Vist que per acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007, 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 
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28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a 
favor de la Junta de Govern, i entre les que es troba la present.

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

ACORDS

PRIMER.- Informar  favorablement  la  implantació  d’una  galeria  comercial  en el 
municipi  de  Martorell  per  part  de  la  societat  Parquins  i  Serveis  Goal  S.L.  (  exp.  LLC-23/08 
(  B/C-16),  d’acord  amb  el  Decret  378/2006,  de  10  d’octubre,  pel  qual  es  desplega  la  Llei 
d’equipaments comercials.

SEGON.- Comunicar  el  present  acord  a  la  Direcció  General  de  Comerç  del 
Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya perquè en tinguin 
coneixement i als efectes previstos.

TERCER.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri, de conformitat amb l’acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007 de delegació de 
competències del Ple a la Junta de Govern.”

5.- Ratificar la Resolució del Consell d’Alcaldes del Baix Llobregat en relació al temporal de 
vent del dia 24 de gener.

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

“Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat es va posicionar com a entitat 
coordinadora  per  a  la  gestió  i  tramitació  d’ajuts  de  les  diferents  administracions  supralocals 
destinades a fer front als danys causats pel temporal de vent del dia 24 de gener d’enguany.

Atès que el Consell d’Alcaldes del Baix Llobregat, organisme consultiu i de debat i 
representació d’aquest Consell Comarcal, es va reunir en sessió extraordinària el dia 26 de gener, 
emetent una resolució en la que adoptava un posicionament al respecte de les actuacions a dur a 
terme en relació a aquesta qüestió.

Atès que s’han rebut diferents valoracions dels Ajuntaments afectats.

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

ACORDS

PRIMER.- Ratificar i donar suport a la Declaració del Consell d’Alcaldes del Baix 
Llobregat, adoptada en sessió extraordinària de 26 de gener de 2009, en relació als danys causats 
a la comarca del Baix Llobregat pel temporal de vent del dia 24 de gener, assumint com a pròpies 
totes les demandes que conté.

SEGON.- En la funció de coordinació assumida pel Consell Comarcal del Baix 
Llobregat en aquesta qüestió, donar el vist-i-plau a la relació de danys presentades pels diferents 
Ajuntaments de la comarca, així com pel Consorci del Parc Agrari i pel Consorci de la Colònia 
Güell, i donar-lis els tràmit necessaris.
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TERCER.- Específicament,  i  vist  l’abast  d’aquest  danys,  considerar  la  situació 
com  a  excepcional  i  sol·licitar  al  Govern  de  l’Estat,  per  via  de  la  Delegació  del  Govern,  el 
reconeixement de l’excepcionalitat de la situació i els danys derivats de la mateixa, i l’establiment 
de mesures igualment extraordinàries per donar resposta i cobertura als danys relacionats.

QUART.- Comunicar el present acord als Ajuntaments de la comarca.”

ANNEX

CONSELL D’ALCALDES I ALCALDESSES DEL BAIX LLOBREGAT 26 de gener de 2009

Consell d’Alcaldes i Alcaldesses del Baix Llobregat, reunit en convocatòria extraordinària i urgent,  
arran dels fets provocats per la tempesta de vent de dissabte 24 de gener.

Expressem, en primer lloc, el nostre més sentit condol als familiars i amics de les persones que 
desgraciadament han perdut la vida, i desitgem el complet restabliment de tots els ferits. 

Volem posar de manifest el gran abast de les destrosses materials provocades per la caiguda d’arbres i  
d’elements del mobiliari urbà a la via pública, en equipaments públics i en propietats privades. Aquesta 
situació, pràcticament generalitzada a tota la comarca, es dóna encara amb més intensitat en municipis de  
la nostra comarca que limiten amb zones arbrades i tenen importants nuclis habitats en urbanitzacions. 

Així, davant aquesta situació excepcional que requereix d’actuacions immediates i també d’altres a curt i  
mig termini, el Consell d’Alcaldes i Alcaldesses del Baix Llobregat: 

Sol·licitem de les companyies subministradores de serveis l’aplicació de tots els mitjans humans i  
tècnics necessaris per al restabliment total dels serveis, al més aviat possible. 

Demanem a  l’Administració  de l’Estat  el  reconeixement  d’excepcionalitat  de la  situació del  Baix  
Llobregat,  i  que es despleguin les mesures legals necessàries que permetin la creació de línies  
d’ajut  extraordinàries,  i  demanem a les administracions  supramunicipals  que s’artibrin  ajuts  que  
complenentin aqueixes ajudes permetent als ajuntaments donar la resposta adequada a aquesta  
situació, procedint a la retirada d’arbres i altres elements de les vies i zones públiques, a la reparació  
de  les  destrosses  a  la  via  pública  i  en  equipaments  públics,  així  com  al  restabliment  de  les  
adequades condicions del medi natural. Considerem d’especial interès que puguin crearse brigades  
de treball especials que donin ocupació a persones aturades dels municipis de la comarca. 

Sol·licitem,  així  mateix,  la  creació  de  línies  d’ajuts  específiques  per  a  empreses  i  explotacions  
agràries  que  hagin  vist  malmeses  les  seves  instal·lacions  i  conreus,  amb  l’objecte  que  puguin  
recuperar-se i continuar amb les seves activitats al més aviat possible. 

Volem agrair també la col·laboració i el treball, al llarg del cap de setmana, a totes les persones, voluntaris,  
associacions,  empreses,  personal  de  les  brigades  municipals,  brigades  forestals,  bombers,  bombers  
voluntaris, personal sanitari, agents de la policia local i dels mossos d’esquadra. 

Pren la paraula  el Sr. Lluis Ortega Lazaro portaveu del grup comarcal del Partit Popular, que diu:

Des del  grup popular  volem manifestar  que en el  seu moment a la Sra. Presidenta ja li  vaig  
expressar en nom del nostre grup comarcal conforme donàvem suport a qualsevol iniciativa que  
es donés pel tema  de cara a la comarca; va ser de caràcter personal aquesta entrevista i ho 
mantenim i continuem manifestant, conforme aquest manifest  té el nostre suport.
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Però si que volem aprofitar per posar de manifest o criticar d’alguna manera la tardança que es va  
manifestar des del Govern de la Generalitat de Catalunya en fer el preavís als municipis per poder  
avisar o posar en previ avís de què venia la tempesta aquesta; van trigar 4, 5 , 8 i 12 hores en 
alguns municipis, i també volem posar-ho de manifest perquè això se subsani i que no torni a  
passar mai més.  

Els presents ratifiquen per unanimitat aquesta Resolució.

6.-  Aprovar  inicialment  la  constitució  i  adhesió  d’aquesta  entitat  al  Consorci  Govern 
Territorial  de  Salut  del  Baix  Llobregat  Centre  –  Fontsanta,  així  com  els  seus  estatuts 
reguladors.

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

“Vist el Decret 38/2006, de 14 de març, pel qual es regula la creació de governs 
territorials  de  salut,  que  desenvolupa  la  Llei  15/1990,  de  9  de  juliol,  d’ordenació  sanitària  de 
Catalunya,  i  té  per  objecte  regular  la  col·laboració  entre  l’administració  de  la  Generalitat  de 
Catalunya i les administracions locals en l’àmbit de la salut, amb la finalitat de tenir un major grau 
d’integració de les competències d’ambdues administracions per millorar l’atenció a la ciutadania i 
la comunitat.

Vist l’article 2.2 de l’esmentat Decret que preveu la constitució de consorcis que, 
amb la denominació de governs territorials de salut, han de facilitar els processos de col·laboració 
en matèria d’atenció primària, atenció hospitalària i atenció sociosanitària.

Vista  la  proposta  de  creació  d’un  consorci  amb  la  denominació  de  Govern 
Territorial  de  Salut  del  Baix  Llobregat  Centre-Fontsanta  a l’empara de  l’article  2.2  del  Decret 
38/2006,  de  14  de  març,  pel  qual  es  regula  la  creació  de  governs  territorials  de  salut,  amb 
l’objectiu  de  contribuir  a  la  millora  de  la  salut  de  la  població  de  referència  així  com  el 
desenvolupament d’activitats d’ordenació vinculades a serveis assistencials que plantegin punts 
de connexió entre els àmbits sanitari i social.

Vist  que les  administracions  locals   participants  en  aquest  Consorci  seran  els 
ajuntaments de Corbera de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Molins de 
Rei, la Palma de Cervelló, el Papiol, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern i  
Vallirana, i el Consell Comarcal del Baix Llobregat.

Vist  que  la  cooperació  administrativa  entre  la  Generalitat  de  Catalunya  i  les 
administracions  locals  es  fonamenta  en allò  establert  a  la  Llei  13/1989,  de  14 de  desembre, 
d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, a la 
Llei  30/1992,  de  26  de  novembre,  de  règim  jurídic  de  les  administracions  públiques  i  del 
procediment administratiu comú i a l’article 55 o següents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local.

Vist el que disposen els articles 269 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, els articles 
313  i  ss  en  relació  a  l’article  160  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’objecte, caràcter, règim jurídic 
dels consorcis i el seu procediment de creació.
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Atès el que disposa l’article 313.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, en relació 
amb l’article 114.3 d) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei Municipal i de Règim Local.

Vistes les competències atribuïdes al Ple del Consell Comarcal per l’art. 14.2 q del 
Decret  Legislatiu  4/2003,  de  4  de  novembre,  pel  qual  s’aprova  el  Text  refós  de  la  Llei  de 
l’organització comarcal de Catalunya.

Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials en data 20 de gener de 2009, així com l’informe del Secretari de l’entitat, de data 10 de 
febrer, que s’incorporen a l’expedient.

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

ACORDS

PRIMER.-  Aprovar  inicialment  la  creació  i  constitució  del  Consorci  del  Govern 
Territorial de Salut del Baix Llobregat Centre - Fontsanta, amb la finalitat d’assolir el grau adequat 
d’integració de les competències en l’àmbit de la salut de l’administració de la Generalitat i  les 
administracions locals i millorar així la salut de la població.

SEGON.- Aprovar inicialment els estatuts reguladors del Consorci.

TERCER.- Aprovar que tots els ens locals consorciats gaudiran de representació 
individual en el si del Consell Rector del Consorci.

QUART.-  Aprovar  la  proposta  de  representació  i  de  ponderació  de  vot 
consensuada per les entitats locals de l’àmbit territorial del Consorci, de conformitat amb el que 
disposen els paràgrafs 6 i 7 de l’article 17 dels estatuts.

CINQUÈ.-  Sotmetre a informació pública els presents acords mitjançant anuncis 
en el  Butlletí  Oficial  de la Província,  al  Diari  Oficial  de la Generalitat  de Catalunya i  al  tauler 
d’anuncis de la corporació, durant un termini d’informació de 30 dies hàbils, comptats a partir del 
dia següent al  de la publicació de l’últim anunci  en un diari  oficial  a fi  que qualsevol  persona 
interessada  pugui  examinar-lo  i  presentar,  en  el  seu  cas,  les  al·legacions  que  es  considerin 
pertinents. 

Els  acords  adoptats  així  com  el  projecte  d’estatuts  esdevindran  definitius  si  dins  el  termini 
esmentat no es presenten al·legacions.

SISÈ.-  Designar  la  Presidenta  Sra.  Rosa  Boladeras  Serraviñals  com  a 
representant  titular  del  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat  al  Consell  Rector  del  Govern 
Territorial de Salut del Baix Llobregat Centre – Fontsanta   i a la Vice-Presidenta 1ª Sra. María 
Soler i Sala com a representant suplent

SETÈ.- Notificar aquests acords a la Regió Sanitària Barcelona del Servei Català 
de la Salut així com a la resta d’entitats participants perquè en tingui coneixement i als efectes.”

ANNEX 1
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ESTATUTS DEL GOVERN TERRITORIAL DE SALUT DEL BAIX LLOBREGAT CENTRE - FONTSANTA

PREÀMBUL

CAPÍTOL 1
Disposicions generals

Article 1
Entitats que integren el Consorci

Amb la denominació de Govern Territorial de Salut del Baix Llobregat Centre - Fontsanta es constitueix un  
Consorci en el qual participen les Administracions Públiques següents:

En representació de la Generalitat de Catalunya,
a) El Departament competent en matèria de salut 
b) El Servei Català de la Salut

En representació de les administracions locals,

c) Ajuntament de Cervelló
d) Ajuntament de Corbera de Llobregat 
e) Ajuntament de Cornellà de Llobregat
f) Ajuntament d’Esplugues de Llobregat
g) Ajuntament de Molins de Rei
h) Ajuntament de la Palma de Cervelló
i) Ajuntament del Papiol
j) Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
k) Ajuntament de Sant Joan Despí
l) Ajuntament de Sant Just Desvern
m) Ajuntament de Vallirana
n) Consell Comarcal del Baix Llobregat

Article 2

Objectiu i funcions
2.1 L’objectiu del Govern Territorial de Salut del Baix Llobregat Centre - Fontsanta és contribuir a la  

millora de la salut de la població de referència.
Per a la consecució d’aquest objectiu, la funció bàsica del Consorci serà l’ordenació, la priorització  
i coordinació dels recursos del territori amb la finalitat de garantir la prestació efectiva de la cartera  
de  serveis  del  sistema  de  salut.  El  Govern  Territorial  de  Salut  del  Baix  Llobregat  Centre  -  
Fontsanta orientarà aquest objectiu i desenvoluparà les seves funcions a partir de les directrius 
d’abast general determinades pel Departament competent en matèria de salut, així com de les que  
en l’àmbit propi de les seves competències determinin els ens locals consorciats, amb els quals  
haurà de relacionar-se des d’una posició d’independència i voluntat de cooperació.

Així mateix el Consorci té com a objectiu el desenvolupament d’activitats d’ordenació vinculades a  
serveis assistencials que plantegin punts de connexió entre els àmbits sanitari i social. Per a la  
consecució  d’aquest  objectiu,  el  Consorci  desenvoluparà  les  seves  funcions  a  partir  de  les  
directrius  determinades  pel  Departament  competent  en  matèria  de  salut  i  pel  Departament 
competent  en  matèria  de  serveis  socials,  el  qual  serà  el  seu  interlocutor  pel  que  fa  a  les 
competències que es troben sota la seva responsabilitat. En aquest àmbit, el Consorci cercarà una  
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especial  relació  de  col·laboració  amb les  administracions  amb competències  en  aquest  tipus  
d’assumptes i amb aquelles institucions, públiques i privades, que hi estiguin implicades.

2.2 Seran funcions específiques d’aquest Consorci en l’àmbit del seu territori d’influència les següents:
a) La participació en la planificació, programació i avaluació de la promoció, prevenció, protecció  

i vigilància de la salut, així com de l’assistència sanitària i sociosanitària.
b) La promoció de centres,  establiments i  serveis relacionats  amb el  sistema de salut   -i  de  

serveis socials – de responsabilitat pública.
c) El foment d’aliances estratègiques i de programes de gestió compartida entre els proveïdors  

de serveis.
d) El foment de la participació comunitària en les actuacions i programes de salut – i socials –  

com un dels eixos essencials que han d’articular el treball del Consorci.
e) El foment de la humanització i qualitat dels serveis sanitaris, així com de la igualtat de tracte i  

de l’equitat en el seu accés per part de tots els pacients i usuaris del sistema de salut – i  
social – de responsabilitat pública.

f) La promoció de la salut individual i col·lectiva.
g) El  suport  als  serveis  d’atenció  a  la  dependència,  en  el  marc  de  l’establert  en  el  Decret  

115/2007, de 22 de maig.
h) La  determinació  dels  criteris  de  priorització  per  a  la  distribució  dels  recursos  econòmics  

afectes al finançament dels serveis i prestacions del sistema sanitari.
i) El desenvolupament d’aquelles tasques que li delegui qualsevol de les administracions que 

participen en el Consorci, com també aquells encàrrecs que li siguin encomanats en l’àmbit de  
la salut, i, en el seu cas, en l’àmbit dels serveis socials.

Article 3
Dels drets dels usuaris i les usuàries del sistema públic de salut

Es fomentarà el respecte dels drets de les persones que siguin usuàries i pacients beneficiaris dels serveis  
sanitaris – i socials – en l’àmbit de les competències del Consorci o de les administracions que l’integren, i,  
en particular, els drets de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària – i en relació amb els  
serveis socials -, regulats en les corresponents normatives sectorials.

Article 4
Personalitat i capacitat jurídica

El Consorci regulat en aquests Estatuts constitueix una entitat pública, de caràcter associatiu, dotada de 
personalitat jurídica plena i independent de la dels seus membres, amb tota la capacitat jurídica de dret  
públic i privat que requereix la realització dels seus objectius.
Article 5

Règim jurídic
El Govern Territorial de Salut del Baix Llobregat Centre - Fontsanta és un consorci creat amb caràcter  
voluntari i per temps indefinit, i es regeix pel Decret 38/2006, de 14 de març, pel qual es regula la creació  
de  governs  territorials  de  salut,  per  aquests  Estatuts,  per  les  normes  de  la  Llei  13/1989,  de  14  de  
desembre, reguladora de l’organització, el procediment i el règim jurídic de l’Administració de la Generalitat  
de  Catalunya,  en  el  que  li  resulti  d’aplicació,  per  les  disposicions  de  la  Llei  d’Ordenació  Sanitària  de  
Catalunya i per les normes municipals i de règim local que li siguin aplicables.

Article 6
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Territori
L’àmbit  territorial  d’influència  del  Consorci  és  el  que  abasta  els  termes  municipals  dels  municipis  
consorciats, als quals fa referència l’article 1 d’aquests estatuts.
Article 7

Domicili
El Consorci tindrà el seu domicili  al carrer .........,  núm. .....de..........  Això no obstant, per acord del seu  
Consell Rector, aquest domicili podrà ser canviat.

CAPÍTOL 2
Govern del Consorci

Article 8

Òrgans de Govern
El govern del Consorci correspon als òrgans següents:

a) El Consell Rector
b) La Presidència

SECCIÓ 1ª

Del Consell Rector

Article 9
Composició

9.1 El Consell  Rector,  òrgan superior  del Consorci  de caràcter paritari,  està format  pels membres  
següents, nomenats i substituïts lliurement per les entitats consorciades:
a) La persona  que  ocupi  la  Presidència  del  Consorci,  segons  disposa  l’article  12  d’aquests  

Estatuts.
b) Les persones representants de la Generalitat de Catalunya, designades per la persona titular  

del Departament competent en matèria de salut, i en el seu cas, a més, les que designi la  
persona titular del Departament competent en matèria de serveis socials.

c) Les  persones  representants  de  les  entitats  locals,  les  quals  hauran  de  signar  el  pacte 
establert  a l’article  17.7.  La designació haurà de recaure,  en tot  cas, en un càrrec electe 
d’aquestes entitats.

d) En el nomenament dels membres es designarà un/a vocal titular i un/a vocal suplent; aquest/a  
últim/a substituirà  el/la  primer/a  en el  cas d’absència  justificada o  malaltia.  La designació  
del/de la vocal suplent de la representació local haurà de recaure també en un càrrec electe  
d’una entitat local.

9.2 Si es considerés necessari, atenent el nombre d’entitats integrades en el Consorci, i per tal de  
garantir l’operativitat i l’eficàcia del Consell Rector en el desenvolupament de les seves funcions,  
per acord d’aquest es podrà limitar la seva composició a un nombre màxim de membres entre  
els/les representants de la Generalitat de Catalunya i els/les de les entitats locals, les quals hauran  
de formalitzar entre elles un pacte de representació pel qual es determini:
a) Les entitats que hagin de ser presents en el Consell Rector i el seu àmbit de representativitat.

b) En tot cas, la distribució de vot ponderat atorgat a cada una d’elles, dins el barem establert a  
l’article 17.6 i de conformitat amb l’article 17.7 d’aquests Estatuts.
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Article 10
Incorporació de noves entitats

10.1 En el cas que s’ampliï el Consorci per l’admissió de noves entitats locals, i aquestes puguin gaudir  
de representació individual en el si del Consell en no haver-se signat un pacte de representació 
entre  les  entitats  locals,  a  l’acord  corresponent  d’aquest  figurarà  la  seva  nova composició,  el  
nombre de membres que s’assigna a cadascuna de les noves entitats i la possible variació dels 
atribuïts  a les entitats  locals  ja integrades,  sense que això requereixi  la  modificació  d’aquests  
Estatuts. Així mateix, s’hi haurà de fer constar l’acord adoptat en relació amb la ponderació de vot  
per a cada una d’elles, amb subjecció al disposat als articles 17.6 i 17.7 d’aquests Estatuts.
En el cas de la incorporació de noves entitats locals sense representació individual en el si del  
Consell,  a  l’acord  corresponent  d’aquest  s’haurà  d’adjuntar  la  modificació  del  pacte  de 
representació  local  que  les  entitats  locals  consorciades  hagin  formalitzat  arran  la  nova  
incorporació.

10.2 Tampoc requerirà la modificació d’aquests Estatuts la incorporació del Departament competent en  
matèria de serveis socials en el Consell Rector, com a representant de la Generalitat de Catalunya  
pels  assumptes  relacionats  amb l’àmbit  social.  En  aquest  supòsit,  a  l’acord  corresponent  del  
Consell  figurarà la  seva nova composició,  el  nombre  de membres que s’assigna a l’esmentat  
Departament,  com també la variació de la ponderació de vot dels membres representants  del  
Departament competent en matèria de salut, amb subjecció al barem establert a l’article 17.6 per a  
la Generalitat de Catalunya.

Article 11
Assistència a les reunions

A més dels  seus membres,  assistiran  a les sessions del  Consell  Rector,  amb veu però sense vot,  el  
secretari  o la secretària i la persona en qui recaigui  la Direcció Executiva del Consorci. En el cas que  
aquests/es, siguin membres del Consell, ambdós/dues assistiran amb veu i vot. 

Article 12
Presidència

La Presidència del Consell  Rector serà assumida per la persona titular  del Departament competent en  
matèria de salut o persona en qui delegui. En els casos de vacant, d’absència o de malaltia, el President/a  
serà substituït pel Vicepresident/a que recaurà en una de les persones representants de la Generalitat de 
Catalunya, designada per la persona titular del Departament competent en matèria de salut.

Article 13

Secretari o secretaria

13.1 El  Consell  Rector  designarà  un secretari  o  secretària,  el/la  qual  podrà  ser  membre  o no del  
Consell, per un període de quatre anys, reelegible indefinidament per períodes de temps iguals. 

13.2 Correspon al secretari o a la secretària, a més de totes aquelles altres funcions que siguin pròpies  
del  càrrec,  estendre acta dels acords presos a les reunions del  Consell,  la  qual,  degudament  
signada per ell/a mateix/a i amb el vist-i-plau del president o la presidenta, serà transcrita al llibre  
que s’habiliti  a aquest efecte. Les certificacions dels acords del Consell hauran de ser emeses 
amb aquestes mateixes signatures.

13.3 El  secretari  o  secretària,  per  delegació  del  president  o  de  la  presidenta  podrà  convocar  les  
reunions del Consell Rector.
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Article 14
Funcions

14.1 Corresponen  al  Consell  Rector  del  Govern  Territorial  de  Salut  del  Baix  Llobregat  Centre  -  
Fontsanta les funcions següents:

a) L’orientació general de les funcions del Consorci dins els objectius estatutaris i la consegüent  
aprovació dels seus plans d’actuació.

b) De conformitat amb les directrius del Departament competent en matèria de salut, del Servei  
Català de la Salut i dels ens locals consorciats en l’àmbit propi de les seves competències,  
aprovació del Pla Estratègic Plurianual.
Aquest pla estratègic haurà d’ésser presentat davant el Consell de Direcció del Departament  
competent en matèria de salut per a la seva aprovació.

c) Aprovació  de  la  Memòria  Anual  d’avaluació  de  resultats,  amb inclusió  de  les  respectives  
conclusions i recomanacions.

d) Aprovació  dels  Reglaments  de  Règim  Intern  del  Consell  de  Salut  i  de  la  Comissió  de  
Coordinació d’Entitats Proveïdores, integrats dins l’estructura del Govern Territorial de Salut  
del Baix Llobregat Centre - Fontsanta

e) Aprovació, en el seu cas, dels reglaments d’organització i funcionament dels diferents àmbits  
en què s’estructurin les activitats del Consorci.

f) El nomenament i el cessament del/de la secretari/ària.
g) Aprovació  dels  convenis  de  col·laboració  i  tot  tipus d’acords de cooperació,  així  com els  

contractes que puguin establir-se amb altres entitats públiques i privades.
h) Exercir  tota  mena  d’accions,  d’excepcions,  de  recursos  i  de  reclamacions  judicials  i  

administratives, en defensa dels drets i  dels interessos del Consorci, sens perjudici de les  
facultats reconegudes a l’article 19.1, k).

i) Constituir comissions o comitès amb les funcions que els siguin encomanades específicament  
en l’àmbit de les seves competències.

j) Adoptar  les  disposicions  i  mesures  adequades  per  a  la  millor  organització  i  el  millor  
funcionament del Consorci.

k) Establir els mecanismes de coordinació oportuns amb l’Agència de Protecció de la Salut i, en  
el seu cas, l’Agència de Salut Pública del Departament competent en matèria de salut, així  
com amb qualsevol altre ens proveïdor de serveis de salut pública local dins l’àmbit territorial  
del Consorci, per a la prestació de la cartera de serveis de salut pública, de conformitat amb el  
que disposi la normativa d’aplicació.

l) Informar  periòdicament  de  les  activitats  del  Consorci  al  Consell  de  representants  locals  i  
donar-li coneixement del procés d’ordenament del territori.

m) Adoptar les disposicions i mesures adequades per al millor desenvolupament de les tasques  
que qualsevol  de les administracions consorciades deleguin en el Consorci, com també el  
d’aquells encàrrecs que siguin encomanats a aquest en l’àmbit de la salut o, en el seu cas, en  
l’àmbit dels serveis socials.

n) Totes aquelles altres no atribuïdes expressament als restants òrgans del Consorci.

14.2 Sens perjudici del que es disposa a l’article 18.1 en relació a la Comissió Permanent, el Consell  
podrà delegar les funcions que li  són pròpies en altres òrgans de govern o de participació del  
Consorci, en els seus òrgans directius o en les comissions o comitès que constitueixi a aquests  
efectes, llevat aquelles a què es refereix l’article 14.1, lletres a), b), c), d) i f).
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Article 15
Periodicitat de les reunions

15.1 El Consell Rector es reunirà en sessió ordinària tres vegades a l’any.
15.2 El Consell Rector es reunirà en sessió extraordinària sempre que el convoqui el president o la  

presidenta per iniciativa pròpia, o a petició d’una tercera part dels seus membres.

Article 16
Convocatòria i ordre del dia

16.1 Les convocatòries de les reunions es faran per escrit amb l’ordre del dia corresponent, i seran  
notificades a cadascun dels membres amb una antelació mínima de cinc dies.

En casos d’urgència la convocatòria es farà, almenys, amb vint-i-quatre hores d’anticipació, En 
aquest cas, i una vegada considerat l’ordre del dia, el Consell Rector haurà d’apreciar la situació  
d’urgència per majoria absoluta dels membres presents. Si aquesta no s’estima, es procedirà a 
convocar la reunió del Consell d’acord amb el que estableix el paràgraf anterior.

16.2 L’ordre del dia haurà de contenir tots els temes a tractar en les reunions que es convoquin, així 
com la documentació adient. Fora d’aquest, no es podran prendre acords vàlids llevat que a la  
reunió hi siguin presents la majoria dels membres del Consell, es trobin representades totes les 
entitats consorciades i aquestes ho consentin expressament.

Article 17
Adopció d’acords

17.1 Els acords del Consell Rector s’adoptaran per la majoria simple del vot ponderat dels membres  
que es trobin presents en el moment de la votació, sempre que aquests representin, almenys, el  
51% del total de vots ponderats i hagin estat tots convocats degudament. En cas d’empat el vot  
del president o la presidenta tindrà valor diriment.

17.2 Els membres del Consell Rector exerciran individualment el seu vot, el qual tindrà una ponderació  
específica dins el barem al qual fa referència l’article 17.6 d’aquests Estatuts.

17.3 El càrrec de conseller/a s’ha d’exercir personalment, excepte que per raons d’absència justificada  
o malaltia, aquest/a sigui substituït/da pel/per la vocal suplent, d’acord amb el que s’estableix a  
l’article 9.1,d).  D’altra banda, i per raons degudament justificades, els/les consellers/res podran 
delegar per escrit el seu vot respecte d’actes concrets, en un altre membre del Consell Rector de 
la mateixa representació. No s’admetran delegacions permanents de vot.

17.4 Serà necessari el vot favorable dels tres quarts del total dels vots ponderats dels membres del  
Consell en l’exercici del càrrec, per a la vàlida adopció dels acords relatius a:
a) L’establiment d’un nombre màxim de membres en el Consell Rector
b) La creació d’organismes instrumentals.

17.5 Els acords de modificació dels Estatuts i de dissolució o liquidació del Consorci requeriran, a més  
de la majoria qualificada a què es refereix l’apartat anterior, la ratificació de les entitats respectives  
que integren el Consorci.

17.6 La ponderació de vots en el Consell Rector es realitzarà d’acord amb els barems següents:
a) Generalitat de Catalunya: 50%
b) Entitats locals: 50%

17.7 L’assignació de vots ponderats corresponent a les entitats locals es distribuirà en el moment de la  
seva incorporació al Consorci, amb subjecció a l’acord que prèviament aquestes hagin formalitzat i  
amb adequació, en tot cas, al barem establert a l’apartat anterior.
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L’assignació de vots ponderats corresponent a la Generalitat de Catalunya es distribuirà de forma  
igual  entre els/les seus/ves representants,  llevat  que es disposi  altra  cosa,  supòsit  en el  qual  
caldrà la ratificació del Departament competent en matèria de salut i, en el seu cas, del competent  
en matèria de serveis socials.

Article 18
De la Comissió Permanent

18.1 Per a major agilitat  i  eficàcia en el desenvolupament de les seves funcions, el Consell  Rector  
podrà crear en el seu si una Comissió Permanent amb la composició, el nombre de membres, i les  
competències que determini l’acord de creació.
L’acord de constitució haurà d’establir la seva composició, el règim d’organització i funcionament,  
amb preservació,  en tot cas, de les regles de paritat i ponderació de vot en l’adopció d’acords  
establertes a l’article 17, com també les competències que el Consell Rector decideixi delegar a 
l’esmentada Comissió, amb exclusió en tot cas de les previstes a l’article 14.1, lletres a), b) i d). En  
el seu cas, s’hi podran determinar els acords que hagin de ser sotmesos a la ratificació posterior  
del Consell Rector.

18.2 Per a la seva constitució s’exigirà la unanimitat de tots els membres del Consell Rector.

18.3 La Presidència de la Comissió Permanent correspondrà al president o a la presidenta del Consell  
Rector.

SECCIÓ 2

Del president o la presidenta

Article 19
Funcions

19.1 Correspon al president o la presidenta del Consell Rector les funcions següents:
a) Representar institucionalment el Govern Territorial de Salut.

b) Formar l’ordre del dia de les sessions del Consell Rector.
c) Convocar,  presidir,  suspendre  i  aixecar  les  sessions  del  Consell  Rector,  dirigir  les  

deliberacions i decidir els empats amb el seu vot de qualitat.
d) Presidir, en el seu cas, la Comissió Permanent del Consorci.

e) Presidir el Consell de Salut del Govern Territorial de Salut, amb exercici de les facultats que li  
confereixi a aquests efectes el seu règim de funcionament, en les condicions en què sigui  
aprovat pel Consell Rector.

f) Supervisar les activitats del Consorci i elevar al Consell Rector la documentació i els informes 
que cregui oportuns i els que el mateix Consell li requereixi.

g) Dictar les disposicions particulars que siguin necessàries per al desplegament dels acords del  
Consell Rector i del Consell de Salut.

h) Rebre les  directrius  generals  del  Departament  competent  en matèria  de salut,  del  Servei  
Català de la Salut i dels ens locals consorciats en l’àmbit propi de les seves competències i  
transmetre aquestes als òrgans de decisió del Consorci.

i) Donar informació i suport a les diferents estructures del Consorci per tal de facilitar la presa  
de decisions.
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j) Constituir amb caràcter temporal comissions o comitès amb funcions específiques en l’àmbit  
de les seves competències, i acordar amb les entitats corresponents les persones que hagin  
d’integrar-los.

k) Exercir  en cas d’urgència,  i  donar-ne compte al  Consell  Rector  en la primera reunió que  
celebri,  les facultats de realitzar tota mena d’accions, excepcions,  recursos i  reclamacions  
judicials i administratives en defensa dels drets i els interessos del Consorci.

l) Aquelles altres que li siguin expressament encomanades o li delegui el Consell Rector d’entre  
les de naturalesa delegable.

19.2 Serà  també  competència  del  president  o  de  la  presidenta  del  Govern  Territorial  de  Salut,  a  
proposta de la Direcció Executiva del Consorci:
a) Elevar al Consell Rector el Pla Estratègic Plurianual i altres programes, estratègies i plans  

d’actuació del Consorci.
b) Elevar  al  Consell  Rector  la  memòria  anual,  avaluació  de  resultats  i  les  conclusions  i  

recomanacions corresponents.
c) Formular al Consell Rector les propostes de reglament d’organització i funcionament de les  

diverses activitats del Consorci i, en especial, dels reglaments interns del Consell de Salut i de  
la Comissió de Coordinació d’Entitats Proveïdores.

d) Elevar al Consell Rector tota la documentació i la informació necessària pel correcte exercici  
de les seves competències, sens perjudici de les aportacions que pugui fer qualsevol membre 
del Consell Rector.

Capítol 3
De la Direcció Executiva

Article 20

Designació i naturalesa del càrrec
La Direcció Executiva del Consorci és el seu òrgan executiu i correspon el desenvolupament d’aquestes  
funcions a la persona que ocupi la Direcció del Sector Sanitari del Baix Llobregat Centre, Fontsanta, del  
Servei Català de la Salut. En el seu defecte, el/la gerent de la Regió Sanitària de Barcelona nomenarà la 
persona  que assumirà  la  Direcció  Executiva  del  Consorci  d’entre  els/les  professionals  de  l’esmentada  
Regió Sanitària.

Article 21
Funcions

Corresponen a la Direcció Executiva les funcions següents:
a) Representar administrativament el Consorci i relacionar-se amb les administracions públiques,  

les institucions, les entitats i els particulars.
b) Executar i fer complir els acords del Consell Rector i les disposicions de la Presidència.
c) Preparar la documentació que, per mitjà del president/ta, s’ha de sotmetre a la consideració  

del  Consell  Rector  i  informar  de  tot  el  necessari  per  al  correcte  exercici  de  les  seves 
competències.

d) Elaborar el projecte del Pla Estratègic Plurianual i els altres programes, estratègies i plans 
d’actuació del Consorci.

e) Elaborar  la  memòria  anual  amb  les  conclusions  i  recomanacions  derivades  del  procés 
d’avaluació dels resultats.
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f) Realitzar  propostes  de  contractació  i  negociar  amb  els  proveïdors  de  la  Comissió  de  
Coordinació  d’Entitats  Proveïdores  els  contractes  individuals  i  l’assignació  econòmica  
territorial, segons les directrius i objectius del Departament competent en matèria de salut, del  
Servei  Català  de  la  Salut  i  dels  ens  locals  consorciats  en  l’àmbit  propi  de  les  seves  
competències.

g) Exercir el control, seguiment i avaluació de l’assignació econòmica territorial.
h) Promoure, prioritzar i coordinar aliances i actuacions entre les entitats proveïdores.
i) Actuar  coordinadament  amb  els  serveis  tècnics  dels  ens  locals  consorciats  i  de  les  

administracions sanitàries i socials actuants en el règim del Consorci.
j) Elevar al Consell Rector la informació referent al territori, recursos i necessitats detectades  

per les entitats proveïdores.
k) Presidir la Comissió de Coordinació d’Entitats Proveïdores a l’àmbit territorial del Consorci,  

amb exercici de les facultats que li confereixi a aquests efectes el seu règim de funcionament,  
en les condicions en què sigui aprovat pel Consell Rector.

l) Exercir el comandament, en l’àmbit funcional, del personal al qual se li encarreguin tasques  
relacionades amb les funcions pròpies del  Consorci  per part  de les entitats  consorciades,  
segons es preveu a l’article 24 d’aquests Estatuts.

m) Informar periòdicament  al Consell  Rector sobre el funcionament  i  l’estat  de la situació del  
Consorci.

n) Qualsevol altre funció que se li encomani expressament o li delegui el Consell  Rector o la  
Presidència, en l’àmbit de les respectives competències.

CAPÍTOL 4
Òrgans de participació i assessorament

Article 22
Del Consell de Salut

22.1 El Consell de Salut, òrgan de participació ciutadana per a l’assessorament, consulta, supervisió i  
seguiment de l’activitat del Consorci, està format per les organitzacions sindicals, empresarials,  
veïnals, de persones usuàries, professionals i de familiars de malalts més representatives en el  
territori de referència del Consorci. Els membres que hagin d’integrar el Consell de Salut seran  
designats segons es preveu a l’apartat 6 d’aquest article.

22.2 La Presidència del Consell de Salut correspon a la persona que ocupi la Presidència del Consell  
Rector del Consorci.

22.3 El Consell de Salut tindrà la potestat de formular propostes d’actuació al Consell Rector i aquest  
les haurà de prendre en consideració de manera preceptiva mitjançant la seva inclusió a l’ordre del  
dia corresponent.

22.4 En els supòsits que així es determini, una representació del Consell de Salut podrà assistir amb  
veu i sense vot a les sessions del Consell Rector.

22.5 El Consell de Salut i el Consell Rector realitzaran, almenys, dues reunions conjuntes anyalment.
22.6 El Consell de Salut serà dotat d’un reglament que haurà d’aprovar el Consell Rector del Consorci,  

de  conformitat  amb  el  que  preveu  l’article  14.1,d)  d’aquests  Estatuts,  en  el  qual,  almenys,  
s’especificaran les següents qüestions:

a) Els mecanismes d’elecció dels/de les representants a què es refereix l’article 22.1.
b) Les potestats, funcions i responsabilitats del Consell de Salut i el seu règim de funcionament  

intern.
c) Les responsabilitats de la Presidència.
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d) Les fórmules i els quòrums oportuns en les votacions per articular les propostes d’actuació al  
Consell Rector i per a instar la inclusió dels temes que acordi en les seves sessions.

e) Les fórmules de regulació de les reunions conjuntes del Consell Rector i del Consell de Salut,  
i les condicions d’assistència dels membres del Consell de Salut a les reunions ordinàries i  
extraordinàries del Consell Rector.

Article 23
La Comissió de Coordinació d’Entitats Proveïdores 

23.1 La Comissió de Coordinació d’Entitats Proveïdores estarà integrada pels centres,  els serveis i  
establiments que exerceixen funcions en el camp de la salut al territori de referència del Consorci.  
Els membres que hagin d’integrar la Comissió de Coordinació seran designats d’acord amb el que  
preveu l’apartat 4 d’aquest article.

23.2 La Presidència de la Comissió de Coordinació d’Entitats Proveïdores correspon a la persona que  
ocupi la Direcció Executiva del Consorci.

23.3 L’objectiu  d’aquest  òrgan d’assessorament  és facilitar  la continuïtat  assistencial  i  la  millora de  
l’eficiència global de la prestació de serveis.

23.4 La  Comissió  de  Coordinació  d’Entitats  Proveïdores  serà  dotada  d’un  reglament  que  haurà  
d’aprovar el Consell Rector del Consorci, de conformitat amb el que preveu l’article 14.1,d), en el  
qual, almenys, s’especificaran les qüestions següents:
a) Els  mecanismes  d’elecció  dels/de  les  representants  de  la  Comissió  i  els  sistemes  de 

substitució dels/de les mateixos/es.
b) Les potestats, funcions i responsabilitats de la Comissió i el seu règim de funcionament intern.

c) Les responsabilitats de la Presidència de la Comissió.
d) Els  mecanismes  de  relació  amb  els  òrgans  de  govern  del  Consorci,  Consell  Rector  i  

Presidència, i amb el Consell de Salut.
e) Els mecanismes per a integrar dins la Comissió,  si s’escau, altres entitats prestadores de 

serveis  sanitaris,  sociosanitaris,  de  salut  pública  i  socials,  amb  actuació  al  territori  de 
referència del Consorci o amb influència sobre el mateix.

f) Les fórmules i els quòrums oportuns en les votacions per articular les propostes d’actuació. 

CAPÍTOL 5
Recursos del Consorci

Article 24

Adscripció de recursos
24.1 Per al desenvolupament de les funcions que té encomanades, el Consorci podrà comptar amb el  

suport dels mitjans humans, físics i tècnics dels serveis del Departament competent en matèria de  
salut o, en el seu cas, dels del Departament competent en matèria de serveis socials, com també  
dels del Servei Català de la Salut o de les entitats locals.

24.2 Les entitats consorciades podran fer-se càrrec, en el cas que sigui necessari, d’aquelles despeses 
de funcionament que es consideri oportú.

CAPÍTOL 6
Separació i dissolució
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Article 25

Dissolució
El Govern Territorial de Salut del Baix Llobregat Centre - Fontsanta es dissoldrà per acord dels membres  
que l’integren o per impossibilitat legal o material de complir els seus objectius, en els termes que preveu 
l’article 17.5 d’aquests Estatuts.

Article 26

Separació de les entitats consorciades
La separació del  Consorci  d’algun dels seus membres podrà realitzar-se amb un preavís  d’un any.  El  
Departament competent en matèria de salut, el Departament competent en matèria de serveis socials, en el  
seu cas, i els ens locals consorciats adoptaran les mesures necessàries perquè no siguin perjudicats els  
interessos generals als quals el Consorci serveix.

Disposició Addicional

Única

La participació dels agents socials en l’òrgan de govern del Consorci s’adaptarà a la regulació general que  
faci la Generalitat de Catalunya en aquestes matèries. 

Disposició Transitòria

Única

En el termini de sis mesos a partir de l’entrada en vigor d’aquests Estatuts, el Consell Rector del Consorci  
haurà d’aprovar un Codi de Bon Govern, al qual li serà d’aplicació en tots els seus àmbits d’actuació.

Disposició Final

Única

El Consell Rector del Consorci es constituirà en el termini d’un mes comptat des de la publicació d’aquests  
Estatuts en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
ANNEX 2

PONDERACIÓ  DE  VOT  GOVERN  TERRITORIAL  DE  SALUT  DEL  BAIX  LLOBREGAT  CENTRE-
FONTSANTA

Primer.- Que tots els ens locals consorciats gaudiran de representació individual en el si del Consell Rector  
del Consorci del Govern Territorial de Salut del Baix Llobregat Centre-Fontsanta.

Segon.- La ponderació de vot atorgada a les entitats locals per l’article 17.6 dels estatuts del Consorci es 
distribuirà segons el detall següent:

 El vot ponderat que correspon al conjunt de entitats locals del Consorci és del 50%.
 El criteri emprat per a la distribució del vot ponderat entre les entitats locals és en un 70% el  

criteri poblacional (utilitzant la població de referència del RCA) i en un 30% el criteri lineal per  
cada entitat local consorciada.
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 La ponderació que correspon a cada entitat local és:

Entitat local                                                      Població       Poblacional          Lineal        Vot  
ponderat
                                                                                RCA-2007               70%               30%                50%

Ajuntament de Cervelló                                          7.431                  1,76%           2,50%               2,13%
Ajuntament de Corbera de Llobregat                   13.197                  3,12%            2,50%               2,81%
Ajuntament de Cornellà de Llobregat                   90.343                21,36%            2,50%             11,93%
Ajuntament d’Esplugues de Llobregat                  49.739                11,76%            2,50%              7,13%
Ajuntament de Molins de Rei                                24.098                  5,70%            2,50%              4,10%
Ajuntament de la Palma de Cervelló                      2.790                   0,66%           2,50%               1,59%
Ajuntament del Papiol                                             3.831                   0,91%           2,50%              1,70%
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat                 43.812                 10,36%           2,50%              6,43%
Ajuntament de Sant Joan Despí                           32.010                    7,57%           2,50%              5,03%
Ajuntament de Sant Just Desvern                        15.736                    3,72%           2,50%              3,11%
Ajuntament de Vallirana                                        13.014                    3,08%           2,50%              2,79%
Consell Comarcal del Baix Llobregat                             0                         0%           2,50%              1,25%

Total                                                        296.001                  70,00%          30,00%           50,00%

Tercer.- Aquest pacte de representació local,  es mantindrà vigent pel  període de quatre anys; esgotat  
aquest termini s’entendrà prorrogat pel mateix període, i així successivament, si cap entitat signatària o  
adherida posteriorment, el denuncia.

Els presents aproven per majoria absoluta el present acord amb el vot a favor dels 
membres presents dels grups comarcals del PSC, CIU, IC, ERC i PP i  amb l’abstenció de la 
representant del grup comarcal de Ciutadans.

7.- Informar la participació de l’Ajuntament del Prat de Llobregat en el Consorci del Govern 
Territorial de Salut de l’Hospitalet de Llobregat i El Prat de Llobregat.

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

“Vist el Decret 38/2006, de 14 de març, pel qual es regula la creació de governs 
territorials  de  salut,  que  desenvolupa  la  Llei  15/1990,  de  9  de  juliol,  d’ordenació  sanitària  de 
Catalunya,  i  té  per  objecte  regular  la  col·laboració  entre  l’administració  de  la  Generalitat  de 
Catalunya i les administracions locals en l’àmbit de la salut, amb la finalitat de tenir un major grau 
d’integració de les competències d’ambdues administracions per millorar l’atenció a la ciutadania i 
la comunitat.

Vist l’article 2.2 de l’esmentat Decret que preveu la constitució de consorcis que, 
amb la denominació de govern territorials de salut, han de facilitar els processos de col·laboració 
en matèria d’atenció primària, atenció hospitalària i atenció sociosanitària.

Vist que d’acord amb l’article 2.3 de l’esmentat Decret, l’abast geogràfic partirà 
inicialment  de  la  delimitació  pròpia  de  les  àrees  bàsiques  de  salut  i  de  les  comarques  i  un 
dimensionament  que  inclogui  com  a  mínim  l'atenció  primària,  l'atenció  hospitalària  i  l'atenció 
sociosanitària.

Vist que l’Ajuntament del Prat de Llobregat, en data 16 d’octubre de 2008 i amb 
número  d’entrada  5712  del  Registre  General,  ha  comunicat  l’aprovació  inicial  del  consorci 
anomenat Consorci del Govern Territorial de Salut de l’Hospitalet i El Prat de Llobregat sol·licitant 
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pronunciament  sobre la  possible  coincidència  de l’objecte  del  consorci  amb alguna activitat  o 
servei declarats d’interès comarcal en el programa d’actuació de la comarca del Baix Llobregat.

Vist el que disposa l’article 269 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 313 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual  s’aprova el  Reglament d’obres, activitats  i  serveis dels ens 
locals, en relació, entre altres, a la participació dels ajuntaments en la constitució de consorcis, 
establint-se en l’article 272 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i en l’article 315 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, unes limitacions per participar en el consorci.

De conformitat amb l’article 272 del Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya i l’article 315 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, s’estableixen 
unes limitacions per participar en consorcis, en el cas de municipis que pertanyen a comarques 
diferents, quan l’objecte del consorci és coincident amb una activitat o amb un servei declarats 
d’interès comarcal en el programa d’actuació de la seva comarca.

Vist l’informe favorable del Secretari de l’entitat en data 4 de febrer de 2009, que 
s’adjunta a l’expedient, en relació a la participació de l’Ajuntament del Prat de Llobregat en el 
Consorci del Govern Territorial de Salut de l’Hospitalet i El Prat de Llobregat.

Atès l’article 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya i l’article 14 del Decret Legislatiu 4/2003, 
de 4 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei d’organització comarcal, que atorga al Ple 
totes aquelles atribucions que expressament atorguin les Lleis a la comarca i no atribueixi a altres 
òrgans comarcals.

Vist que per acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007, 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.

Atès que l’article 14 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de 
les  Administracions  Públiques  i  Procediment  Administratiu  Comú,  permet  advocar  per  a  sí  el 
coneixement d’un assumpte la competència del qual s’hagi delegat, quan circumstàncies ho facin 
convenient  i  atès que existeix  motivació  suficient  per  advocar  a  favor  del  Ple  la  competència 
delegada per acord de Ple de data 20 de juliol de 2007, de conformitat amb l’informe emès pel 
Secretari de l’entitat en data 4 de febrer de 2009, que s’adjunta a l’expedient.

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

ACORDS

PRIMER.-  Advocar  la  competència  delegada  a  la  Junta  de  Govern  d’aquesta 
entitat per informar la participació de l’Ajuntament del Prat de Llobregat en el Consorci del Govern 
Territorial de Salut de l’Hospitalet de Llobregat i El Prat de Llobregat.

SEGON.-  Restar assabentats de l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament del Prat 
de Llobregat,  en sessió del dia 8 d’octubre de 2008, mitjançant el  qual s’aprova inicialment la 
constitució del Consorci del Govern Territorial de Salut de l’Hospitalet i el Prat de Llobregat en el 
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marc del desplegament de la Llei  15/1990, de 9 de juliol,  d’ordenació sanitària de Catalunya i 
d’acord amb el que preveu el Decret 38/2006, de 14 de març, que regula la creació de governs 
territorials de salut.

TERCER.- Manifestar als efectes de les previsions que es contenen a l’article 315 
del  Reglament  d’obres,  activitats  i  serveis  dels  ens locals  en el  cas de consorcis  en els  que 
intervinguin comarques diferents, que la constitució del Consorci del Govern Territorial de Salut de  
l’Hospitalet  i  El  Prat  de  Llobregat  no coincideix  amb una  activitat  o  amb un  servei  declarats 
d’interès comarcal que estigui inclosa en el programa d’actuació del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat i que estigui previst desenvolupar.

QUART.- Comunicar el present acord als ajuntaments del Prat de Llobregat  i de 
l’Hospitalet  de  Llobregat  i  donar  trasllat  del  mateix  al  Consell  Comarcal  del  Barcelonès,  al 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i al Servei Català de la Salut.” 

Els presents aproven per unanimitart el present acord 

8.- Aprovar inicialment la cessió gratuïta a l’Ajuntament de Barcelona d’una finca situada en 
el terme municipal d’aquesta ciutat.

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

“Vist que en data 22 de febrer de 2008, amb registre d’entrada d’aquesta entitat 
núm.1190, va tenir entrada la instància de la Sra. Dolors Lizondo Medina per la qual se sol·licitava 
que aquesta corporació acordés la corresponent autorització per a transmetre inter vivos el dret de 
superfície de la finca  situada al camí Can Castellví, núm. 53, inscrita al registre de la propietat 
núm. 8 de Barcelona, finca  2696, secció de Vallvidrera, llibre 35, tom 2296, foli 131 on hi consta el 
domini del sòl a favor de la Corporació Metropolitana de Barcelona i el dret de superfície a favor de 
la Sra. Dolores Lizondo Medina.

Vist  que  a  partir  d’aquesta  sol.licitut  es  va  detectar  que  en  la  descripció  de 
l’inventari (relació 22.51.17) de les finques trameses a aquest  Consell Comarcal mitjançant el 
Decret 5/1988, de 13 de gener, de Transferències  de Serveis de l’Entitat Municipal Metropolitana  
de Barcelona,  aquesta finca consta erròniament com a part  de la Urbanització Parc de Gavà, 
parcel·la núm. 502, amb superfície 453’38 m2 en el municipi de Gavà, quan realment és una finca 
que està dins del Parc de Collserola, al municipi de Barcelona, però que malgrat aquesta errada, 
segons consta en els diferents informes emesos al respecte, aquesta finca cal atribuir-la legalment 
a la comarca del Baix Llobregat en concepte de Parcs Metropolitans, sent per tant propietat de 
l’entitat.

Vist que per acord de la Junta de Govern de 7 de juliol de 2008, ratificat en sessió 
plenària del dia 20 d’octubre de 2008, es va renunciar al dret de tampteig i retracte sobre la finca 
esmentada, autoritzant la transmissió  inter vivos del dret de superfície per part de la titular del 
mateix.

Vist que en el mateix acord de la Junta de Govern, es va acordar que una vegada 
procedit  a la resolució favorable d’inscripció del domini  a favor d’aquest Consell  Comarcal del 
corresponent  Registre  de  la  Propietat,  s’iniciessin  els  tràmits  per  a  la  cessió  de  la  finca  a 
l’administració  que  hauria  d’haver  estat  destinatària  originalment  o  a  aquella  que  gestioni  les 
similars  i  veïnes,  segons  s’escaigui,  cessió  que  haurà  de  desenvolupar-se  mitjançant  el  seu 
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corresponent expedient.

Vist que en data 2 de febrer de 2009 i amb número d’entrada 571 del Registre 
General  d’aquesta  entitat,  ha  tingut  entrada  comunicació  de  la  Direcció  de  Patrimoni  de 
l’Ajuntament de Barcelona en la que es formalitza la seva voluntat d’incorporar aquest bé al seu 
patrimoni municipal.

Vist  el  que disposa l’article 49 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, i els articles 211 i ss del Decret Legislatiu 
2/2003,  de 28 d’abril,  pel  qual  s’aprova el  Text  refós de la Llei  municipal  i  de règim local  de 
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

Vistes les competències atribuïdes al Ple del Consell Comarcal per l’article 49 del 
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, i 
per l’article 14.2 q del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya.

Vist l’informe emès pel Secretari d’aquesta entitat en data 4 de febrer de 2009, 
que s’adjunta a l’expedient, informant favorablement la cessió gratuïta a l’Ajuntament de Barcelona 
d’aquest bé transferit a la comarca del Baix Llobregat en virtut del Decret de Transferències de la 
Corporació Metropolitana de Barcelona, aprovat per Decret 5/1988, de 13 de gener. 

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

ACORDS

PRIMER.-  Aprovar  inicialment  la  cessió  gratuïta  a  favor  de  l’Ajuntament  de 
Barcelona de la finca núm. 53 del Carrer de Can Castellví d’aquell terme municipal ( finca registral 
34850, foli 160, tom 2545, llibre 698, secció 1ª del Registre de la Propietat núm. 8 de Barcelona).

SEGON.- Procedir  al  tràmit  d’informació  pública  del  present  expedient  per  un 
termini de 30 dies, mitjançant publicació al BOP i a la seu electrònica de l’entitat.

TERCER.- Donar per perfeccionat l’acord i per definitiva la cessió si en el termini 
previst  no  es  presenta  cap  al·legació  o  reclamació,  sense  necessitat  d’ulterior  acord  plenari. 
Aquest si serà necessari per aprovar definitivament la cessió en cas de què es presenti qualsevol 
al·legació o reclamació, prèvia la seva resolució.

QUART-  Un  cop  aprovada  definitivament  la  cessió,  formalitzar-la  mitjançant 
escriptura unilateral que haurà de ser acceptada per l’Ajuntament de Barcelona.

CINQUÈ.- Comunicar el present acord a la Direcció de Patrimoni de l’Ajuntament 
de Barcelona,  així  com al  Departament  de Governació  de  la  Generalitat  de  Catalunya  i  a  la 
superficiatària de la finca, pel seu coneixement i efectes.”

Els presents aproven per majoria absoluta el present acord amb el vot a favor dels 
membres  presents  dels  grups  comarcals  del  PSC,  CIU,  IC  i  ERC  i  amb  l’abstenció  de  la 
representant del grup comarcal de Ciutadans i del  grup comarcal del Partit Popular.

9.- Aprovar l’actualització de les retribucions del personal de l’entitat per l’any 2009, en el 
marc del vigent conveni col.lectiu.
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Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu:

“Vista la Llei 2/2008, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per 
a  l’any  2009,  que  en  els  seus  articles  22  i  següents  preveu  l’increment  de  les  despeses  de 
personal  al  servei  del  sector  públic  i  disposa  que  amb efectes  de  l’1  de  gener  de  2009  les 
retribucions íntegres del personal al servei del sector públic no podran experimentar un increment 
global superior al 2% respecte de les de l’any anterior.

Vist el vigent conveni col.lectiu aplicable al personal laboral del Consell Comarcal 
del  Baix Llobregat  i  el  seu organisme autònom Patronat  Comarcal  de Serveis  a  la  Persona i 
d’acord amb la reunió extraordinària del 10 de febrer del Comité d’empresa i el Consell Comarcal 
que va acordar un increment per aqust any 2009 del 2%.

Vist que aprovat el pressupost i la plantilla d’aquesta entitat i amb el límit de les 
previsions legals establertes a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, cal procedir a la revisió 
de les retribucions del personal funcionari i laboral d’aquesta entitat incrementant-se amb caràcter 
general en un 2%.

Vist  l’informe emès per la Tècnica del  Departament de Recursos Humans i  la 
Coordinadora de l’Àrea de Serveis Centrals d’aquesta entitat en data 10 de febrer de 2009, que 
s’adjunta a l’expedient.

Vist el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya i la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases 
de Règim Local,  que atribueixen al  Ple  la  competència  per  a l’aprovació  de la  fixació  de les 
retribucions complementàries fixes i periòdiques del personal, així com els Estatuts del Patronat 
Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat que preveuen, dins les facultats de tutela del 
Consell Comarcal, l’aprovació per part del Ple d’aquest de les normes generals de remuneració 
aplicables al seu personal.

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

ACORDS

PRIMER.- Incrementar les retribucions del personal laboral i funcionari d’aquest 
Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat  i  del  seu  organisme  autònom Patronat  de  serveis  a  la 
Persona del  Baix  Llobregat  en un 2%, exceptuant  el  contractat  en virtut  de pla  d’ocupació  o 
subvenció concreta per a la realització d’un projecte determinat que provingui de l’INEM, de la 
Generalitat  de Catalunya, de la Diputació de Barcelona, de la Unió Europea o qualsevol  altre 
entitat o institució d’acord amb l’àmbit d’aplicació del Conveni Col·lectiu per al personal laboral del 
Consell  Comarcal  del  Baix Llobregat,  i  amb efectes des de l’1  de gener de 2009, aplicant-se 
l’esmentat percentatge sobre cadascun dels conceptes retributius que configuren el salari de cada 
treballador/a.

SEGON.-  Aprovar  les retribucions del  personal  eventual  per  aquest  any 2009, 
d’acord amb la taula que s’annexa a l’expedient i s’aprova simultàniament.

TERCER..- Notificar el present acord al personal afectat pel seu coneixement i 
efectes.
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QUART.-  De conformitat amb l’article 104 de la Llei de Bases de Règim Local el 
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, publicar la modificació del règim 
retributiu dels llocs de treball de personal en el Butlletí Oficial de la Província.”

Els presents aproven per unanimitat el present acord.

10.-   Nomenar la  Consellera Sra.  Maria  Soler i  Sala  com a Vice-Presidenta del  Patronat 
Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat

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

“Vist l’acord plenari del Consell Comarcal del Baix Llobregat de data 26 de febrer 
de 2007 pel qual s’aprova definitivament la constitució del  Patronat Comarcal de Serveis a la  
Persona del Baix Llobregat com a organisme autònom de caràcter administratiu, de conformitat 
amb el que disposen els articles 85 bis de la Llei de Bases de Règim Local, 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  l’article 201 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,  aprovat pel 
Decret 179/1995, de 13 de juny; així com s’aprova definitivament els Estatuts pels quals es regeix 
aquest organisme autònom.

Vist  l’article 8 dels Estatuts  reguladors del  Patronat  Comarcal  de Serveis a la  
Persona del Baix Llobregat que estableix que la Junta de Govern és el màxim òrgan de govern i 
administració del Patronat i que estarà format per

a) El/La President/a.
b) El/La Vicepresidenta.
c)  Els vocals, que coincidiran en número i membres amb els de la Junta de Govern del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat.

Vist l’article 9 dels Estatuts del Patronat que estableix que el/la Vice-president/a 
serà nomenat pel Ple del Consell Comarcal d’entre les persones que ocupin les vice-presidències 
de l’entitat; en tot cas, el nomenament haurà de recaure en consellers comarcals.

Vist l’article 14 dels Estatuts del Patronat que estableix que el/la Vice-president/a 
substituirà el/la President/a i assumirà totes les seves atribucions en cas de vacant, absència, 
malaltia o delegació.

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

ACORDS

PRIMER.- Nomenar la Consellera Sra. María Soler i Sala, Vice-Presidenta 1ª del 
Consell Comarcal, com a Vice-Presidenta del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix  
Llobregat.

SEGON.- Comunicar  el  present  acord  al  Patronat  Comarcal  de  Serveis  a  la  
Persona del Baix Llobregat perquè en tingui coneixement i als efectes.”
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Els presents aproven per majoria absoluta el present acord amb el vot a favor dels 
membres presents dels grups comarcals del PSC, CIU, IC, ERC i PP i  amb l’abstenció de la 
representant del grup comarcal de Ciutadans.

11.- Ratificar el nomenament de la Sra. Saida Ehliluch  El Antit com a membre del Plenari 
del Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat, en representació de Comissions Obreres i 
en substitució de la Sra. Aurora Huerga Barquín.

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

“Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat, en els articles 24 i ss. del seu 
Reglament Orgànic, reconeix la figura del Consell Econòmic i Social com a òrgan de participació i 
representació en matèria econòmico-social.

Vist que, dins el seu caràcter representatiu dels agents econòmics i socials del 
territori,  actualment  formen  part  del  mateix,  a  més  del  propi  Consell  Comarcal,  Comissions 
Obreres, Unió General de Treballadors i la Confederació d’Empresaris del Baix Llobregat i la Petita 
i mitjana empresa de Catalunya (PIMEC).

Atès  que  el  sindicat  de  CCOO  del  Baix  Llobregat  ha  fet  arribar  al  Consell 
Comarcal la notificació per substituir i nomenar a la seva representant en el Plenari del Consell 
Econòmic i Social.

Vist  l’article  sisè  del  Reglament  Orgànic  i  de Funcionament  del  CES del  Baix 
Llobregat, segons el que els nomenaments i substitucions dels membres que integren el Ple del 
CES  seran  objecte  d’acord  exprés  per  part  de  les  organitzacions  que  en  formen  part  i 
posteriorment hauran de ser ratificats pel Ple del Consell Comarcal.

Vist  l’informe emès pel  Coordinador  de l’Àrea de  Desenvolupament  estratègic 
amb data 9 de febrer.

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

PRIMER.-  Ratificar  el  nomenament  de  la  Sra.  Saida  Ehliluch  El  Antit  com  a 
membre representant de Comissions Obreres al Ple del Consell Econòmic i Social, en substitució 
de la Sra. Aurora Huerga Barquin.

SEGON.-   Comunicar el present acord a la secretaria del CES i a Comissions 
Obreres – Baix Llobregat, així com a la resta d’entitats membres del mateix”.

La Sra. Presidenta dóna la paraula al Sr. Lluis Ortega Lazaro, portaveu del grup comarcal del 
Partit Popular, que diu:

Ens abstindrem, i vull aclarir que el nostre grup,  amb la Sra. Saida Ehliluch El Antit no té res, deu  
ser una persona excel·lent, però  evidentment allà no està el grup comarcal del Partit Popular, i  
entenem que per fer canvis, primer passa per que estigui el grup comarcal del partit popular i per  
això l’abstenció.   
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Els presents aproven per majoria absoluta el present acord amb el vot a favor dels 
membres  presents  dels  grups  comarcals  del  PSC,  CIU,  IC  i  ERC  i  amb  l’abstenció  de  la 
representant del grup comarcal de Ciutadans i del  grup comarcal del Partit Popular.

12.-  Moció del grup comarcal Ciutadans – Partido de la Ciudadanía en relació al compliment 
de la sentència del Tribunal Suprem sobre escolarització en llengua habitual.

Moción sobre el cumplimiento de la sentencia de Tribunal Supremo sobre la escolarización 
en la lengua habitual

AL PLENO DEL Consell comarcal del Baix Llobregat

Moción que presenta el grupo comarcal  Ciutadans- Partido de la Ciudadania por el cumplimiento 
de la sentencia del tribunal supremo respecto del recurso de la Generalitat a la sentencia del 
tribunal superior de justicia de Catalunya de fecha 14/09/2004 

Exposición de motivos

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), ha dictado varias sentencias obligando a la 
Generalitat a que incluya en los formularios de preinscripción de la primera enseñanza, en centros 
sostenidos con fondos públicos, una casilla para que los padres puedan señalar en que lengua 
quieren escolarizar a sus hijos.

Ya son tres los pronunciamientos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que denuncian que 
la Generalitat incumple el artículo 21.2 de la Ley de Política Lingüística, que dice "los niños tienen  
derecho  a  recibir  la  primera  enseñanza  en  su  lengua  habitual,  ya  sea  esta  el  catalán  o  el  
castellano. La Administración ha de garantizar  este derecho y poner los medios para hacerlo  
efectivo.  Los  padres  o  tutores  lo  pueden ejercer  en  nombre de  sus  hijos  instando a  que  se  
aplique".

En la sentencia del TSJC más reciente, la del 14 de mayo de 2008, se vuelve a exigir que se 
incluya una  casilla  similar  a  la  que  se utiliza  para facilitar  el  ejercicio  del  derecho al  tipo  de 
enseñanza  religiosa,  lo  que  cree  que  garantizará  el  respeto  al  derecho  a  recibir  la  primera 
enseñanza en la lengua habitual. 

La Generalitat decidió recurrir las sentencias al Tribunal Supremo, el cual, recientemente, rechazó 
en  su  sentencia  6803/2008   de  fecha  12-12-2008  todos  los  argumentos  esgrimidos  por  la 
Generalitat y respaldó la sentencia del TSJC al estimar que es más conforme con el ordenamiento 
la incorporación en el  impreso de preinscripción de los medios necesarios (de forma sencilla, 
añadiendo  un  par  de nuevas  casillas  en  el  impreso  de preinscripción)  para  hacer  efectivo  el 
derecho de los niños a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual, ya sea ésta el catalán o 
el  castellano,  y  facilitar  su  ejercicio  por  padres  y  tutores,  todo  ello  a  la  luz  de  los  principios 
contemplados en el artículo 9 de la Constitución.

Con la finalidad de garantizar los derechos lingüísticos de todos los catalanes, el Grupo Comarcal 
de Ciutadans - Partit de la Ciutadania del Consell comarcal del Baix Llobregat propone al Pleno la 
adopción de los siguientes acuerdos: 
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ACUERDOS

PRIMERO: Mostrar la preocupación del Consell comarcal del Baix Llobregat por la pérdida 
de derechos que supone para los ciudadanos el incumplimiento de  sentencias  judiciales 
y concretamente la preocupación de que no se cumpla la reciente sentencia del Tribunal 
Supremo. 

SEGUNDO: Recordar al Gobierno de la Generalitat que también él tiene la obligación de 
cumplir  las  sentencias  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Catalunya  y  del  Tribunal 
Supremo.

TERCERO: Solicitar que cumpla y acate de forma inmediata las sentencias mencionadas 
de modo que, para las preinscripciones del próximo curso escolar, puedan los ciudadanos 
ejercer libremente el derecho que recoge la legislación vigente y que reafirman dichas 
sentencias.

CUARTO: Hacer llegar este acuerdo al Parlamento Europeo,  al Gobierno de España, a 
los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados y del Senado, al Gobierno de la 
Generalitat de Catalunya, a los Grupos Parlamentarios del Parlament de Catalunya, al 
Tribunal Supremo y al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, así como difundirlo a 
través de los medios de comunicación local.

Pren la paraula la Sra. Margarita Manzano López, portaveu del grup comarcal de Ciutadants, 
que diu:

Yo quisiera destacar que esta moción se esta refiriendo  a una sentencia muy reciente que es  
del Tribunal Supremo, pero que esta sentencia es simplemente una respuesta, una apelación  
de tres sentencias anteriores. Entonces independientemente de lo que estamos reivindicando  
aquí, que lo que estamos reivindicando es que los niños en Cataluña tienen derecho a recibir  
la enseñanza, infantil y primaria en su lengua habitual ya sea ésta el catalán o el castellano,  
que la Generalitat ha de garantizar este derecho y poner los medios necesarios para hacerlo  
efectivo. Hemos de tener en cuenta que al incumplir la cuestión de las casillas , la Generalitat  
esta incumpliendo sus propias Leyes ya que según la Ley de política lingüística los niños  
tienen derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual, ya sea ésta el catalán o  
el  castellano,  y  la  administración ha de garantizar  este  derecho y poner  los medios para  
hacerlo efectivo, los padres o tutores lo pueden ejercer en nombre de sus hijos, instando a  
que se aplique.

No estamos pidiendo nada en especial, estamos pidiendo simplemente que se cumpla este  
artículo. Cuando presentamos la Moción, la idea no es referirse solamente a esta sentencia,  
es referirse a los derechos básicos del ciudadano, estamos pidiendo que el Consell Comarcal  
muestre su preocupación por la pérdida de derechos que supone para todos los ciudadanos el  
incumplimiento  de  sentencias  judiciales,  de  ésta  y  de  todas,  porque  evidentemente  las  
sentencias judiciales están para ser cumplidas. 

Estamos intentando recordar  a  la  Generalitat  que como órgano superior  tiene también la  
obligación de cumplir las sentencias judiciales y no lo estamos recordando porque nosotros  
opinemos que no lo cumple, lo estamos recordando porque la sentencia que ha salido en  
Diciembre dice que no lo está cumpliendo y estamos pidiendo que la sentencia se acate de 
forma inmediata , que las sentencias se acaten de forma inmediata. Por tanto entiendo que lo  
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que estamos pidiendo a este Consell Comarcal es simplemente que respalde unos derechos  
básicos  de  los  ciudadanos,  no  estamos  pidiendo  en  general  un  debate  sobre  la  lengua,  
estamos pidiendo que si tenemos conocimiento y a todos nos consta por esta sentencia que  
hay derechos que no se están cumpliendo y que hay sentencias que no se están acatando de  
forma inmediata,  que como Consell  Comarcal  cumplamos nuestro  deber,  instemos a  que  
estas se cumplan y mostremos nuestra preocupación por ello,  porque ello representa los  
derechos de todos los ciudadanos.

A continuació pren la paraula el  Sr.  Jordi  Borrell  Alonso,  Conseller  d’educació de Consell 
Comarcal, que diu: 

Com conseller del Consell Comarcal voldria dir-li que primer de tot, que està molt clar que no  
ens preocupen les mateixes coses. Vostè planteja una preocupació pels drets dels ciutadans i  
en  el  tema  educatiu  pensem que  en  aquest  moment  en  la  societat  ens  interessa  i  ens  
preocupa la nova Llei d’educació que s’ està tramitant, ens preocupa el nou calendari escolar  
que  s’està  discutint  aquests  dies,  ens  preocupen  els  aspectes  d’equitat,  els  aspectes  
d’excel·lència del nostre sistema educatiu i la veritat, el que menys ens preocupa en aquest  
moment és una cosa que no està creant cap mena de conflicte en la societat .

Dels temes jurídics entenem que no és el Consell Comarcal qui ha d’entrar a debatre si les  
sentències es compleixen o no es compleixen, per això ja estan els jutges, estan els tribunals,  
la part demandant té els seus assessoraments i la Generalitat té el seu gabinet d’advocats  
que estan darrera d’ aquest compliment o no compliment de les sentències.

Entenem que a nosaltres ens ha de preocupar  tot  aquest  altre  seguit  de coses,  i  que el  
sistema que actualment és vigent a Catalunya i que fa temps que ho és, és un sistema que  
compte amb el  vist-i-plau de la  comunitat  científica  i  de molts  països del  nostre  entorn,  i  
alguns d’ells practiquen la immersió lingüística de la mateixa manera que es practica aquí a  
Catalunya amb èxits tan notables com els que s’estan donant a Catalunya. Pensem que res  
seria  més  negatiu  que  una  divisió  del  nostre  alumnat  per  raons  de  llengua,  que  podria  
contribuir a una fractura social que en aquests moments no existeix i que estic segur que ni  
vostè ni nosaltres no volem que existeixi.

De fet en llocs on es practica el que vostès estan plantejant,  existeix una separació, que no 
és per llengua , sinó que és per nivell social, entenem que això no és bo i per sort nosaltres  
tenim un sistema que evita que passin aquestes coses. Per totes aquestes raons evidentment  
el grups del Govern d’aquest Consell Comarcal votarem en contra d’aquest moció.

Tot seguit intervé el Sr. Ortega,  Portaveu del Grup Comarcal del Partit Popular, que diu:

Nosotros damos respuesta a la consellera de Ciutadans y nosotros si que damos soporte a  
esta  Moción  que  presenta,  dado  que  es  una  sentencia  judicial,  se  tiene  que  acatar  y  
evidentemente sin fracturas sociales, sin ningún tipo de quebranto ni malestar social, se ha de  
aplicar.  Es una reivindicación de hace años del  Partido Popular  también,  con lo cual  nos  
vemos vínculo en el tema éste; lo ha planteado la Sra. Margarita pero nosotros nos sumamos  
a este clamor que ella también expresa y evidentemente creo que hay que normalizar los  
estatutos académicos a nivel de sociedad y lo que es en el mundo de la enseñanza y, repito,  
es una sentencia que hay que cumplir y acatar y no se acata,  y votamos que sí.
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Els reunits rebutgen aquesta Moció per majoria absoluta de vots negatius, amb 
l’excepció dels representants presents del Grup Comarcal del Partit Popular i del Grup Comarcal 
de Ciutadans, que voten a favor.

13.-   Precs i preguntes.  

Pren la paraula la Sra. Margarita Manzano, portaveu del grup comarcal de partit de Ciutadans, que 
diu:

Hemos visto que en la página del Consell  Comarcal había o están habiendo cambios pero la  
semana pasada intenté acceder al área de seguimiento económico que indica la evolución del  
paro en la zona y no figura ese enlace,  yo quería saber si  se ha decidido eliminarlo o si  es  
temporal mientras se realizan los cambios.

La Sra. Presidenta contesta que igual va ser una averia o canvi ocasional d’un dia però que en 
principi  no  li  consta  que  s’hagi  eliminat,  però  que  de  totes  maneres  és  una  consulta  molt 
específica, que si de cas els informàtics o serveis tècnics li podran resoldre però que no creu que 
s’hagi eliminat.
 
I no havent altres assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de la Presidència a les vint 
hores i quaranta-dos minuts, signant aquest acta la Presidenta del Consell Comarcal juntament 
amb mi, el Secretari Accidental, que ho certifico.
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