
 
 

CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT 
 

PLE  
 

ACTA NÚM. 2/13 
 

 
A la ciutat de Sant Feliu de Llobregat, el dia vint-i-dos d’abril de dos mil tretze. Quan són les divuit 
hores es reuneixen a la sala de sessions del Consell Comarcal del Baix Llobregat, els i les 
membres integrants del Ple del Consell Comarcal que a continuació es relacionen. Aquesta 
sessió, de caràcter ordinari, se celebra sota la Presidència de l’Il·lm. Sr. Joaquim Balsera García i 
assistits pel Secretari Accidental de l’entitat, Sr. Lluis González Roig. 
 
ASSISTENTS 
 
PRESIDENT 
 
JOAQUIM BALSERA GARCÍA  (PSC-CPM) 
Alcalde de Gavà 
 
VICEPRESIDENTS/ES 
 
LOURDES BORRELL MORENO (PSC-CPM) 
Regidora de Sant Feliu de Llobregat 
  
JORDI MILÀ I EGEA (ERC-AM) 
Regidor de Vallirana 
 
XAVIER FONOLLOSA I COMAS (CIU)   
Regidor de Martorell 
 
CONSELLERS/ES ASSISTENTS 
 
PSC – CPM. 
    
ROSA BOLADERAS SERRAVIÑALS  
Regidora de Corbera de Llobregat 
 
MIGUEL COMINO HARO 
Regidor de Sant Vicenç dels Horts  
 
JOSÉ GARCÍA PÉREZ 
Regidor de El Prat de Llobregat 
 



DAVID CASTELLAR MILLÁN  
Regidor de Sant Andreu de la Barca  
 
MARIA SOLER SALA  
Alcaldessa d’Abrera 
 
LLUIS TOMÁS MORENO  
Alcalde de Castellví de Rosanes 
 
RUTH MORENO SALAZAR  
Regidora de Vallirana 
 
MARIA ASUNCIÓN MIRANDA CUERVAS  
Regidora de Castelldefels  
 
CiU. 
 
MONICA BADIA I CORTADA 
Regidora de Cornellà de Llobregat 
 
MARIA TERESA CASTELLNOU I GUILERA 
Regidora de Sant Joan Despí 
 
JESÚS AREVALO I BRAVO 
Alcalde de Cervelló 
 
MARIA ROSA GONZÁLEZ I UREÑA 
Regidora de El Prat de Llobregat 
 
LLORENÇ REY I CASAS  
Regidora de Sant Just Desvern 
 
ICV-EUiA-EPM.     
 
LIDIA  MUÑOZ CÁCERES 
Regidora de Sant Feliu de Ll. 
 
ELISA CORRAL LOZANO  
Regidora de Cornellà de Llobregat 
 
XAVIER GÓMEZ REVUELTA  
Regidor de Martorell 
 
JOSÉ ANTONIO RUBIO LEIVA  
Regidor de Pallejà 
 
JESÚS BLANCO FLOREZ 
Regidor de Santa Coloma de Cervelló  
 
FRANCISCO JOSÉ ROSA GUTIÉRREZ  
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Regidora d’Abrera 
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Regidor d’Olesa de Montserrat 
 
ERC-AM.    
 
JOSEP ROVIRA I TARRAGÓ 
Regidor d’Esparreguera 
 
JORDI ALBERT I CABALLERO  
Regidor de Sant Andreu de la Barca 
 
CONSELLERS/ES QUE EXCUSEN ASSISTÈNCIA 
 
CATERINA MESTRES I GUASCH (CiU) 
Regidora de Sant Vicenç del Horts  
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Regidor de Sant Boi de Llobregat 
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Regidor de Molins de Rei 
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SECRETARI ACCIDENTAL 
 
Sr. Lluis González Roig 
 
INTERVENTOR ACCIDENTAL 
 
Sr. José Luis Sanz Arranz 
 
1.- Aprovar l’acta núm.1/13, corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 18 de febrer. 
  
Els presents aproven per unanimitat l’acta núm. 1/13, corresponent a la sessió celebrada el dia 18 
de febrer. 

 
2.- Pressa de possessió dels consellers Sr. David Castellar Millán, del grup comarcal PSC-
Coalició Progrés Municipal, i Sr. Sergio Jiménez Cervera, del grup comarcal del Partit 
Popular. 

 
Trobant-se present el Sr. David Castellar Millán, havent acreditat la seva 

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

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

El Sr. David Castellar Millán respon: “ho prometo.” 
 
Trobant-se present el Sr. Sergio Jiménez Cervera, havent acreditat la seva 

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

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

El Sr. Sergio Jiménez Cervera respon: “si, lo juro.” 
 
Moment a partir del qual el Sr. David Castellar Millán i el Sr. Sergio Jiménez 

Cervera s’integren com a consellers de ple dret en el Consell Comarcal del Baix Llobregat, del que 
el plenari d’aquesta entitat es dóna per assabentat. 
 
El Sr. President els hi dóna la benvinguda.  

 
“Vistes les credencials de Consellers lliurades per la Junta Electoral Central a 

favor del Sr. David Castellar Millán, inclòs a la llista de candidats/es presentada pel Grup Comarcal 
del Partit dels Socialistes de Catalunya–Progrés Municipal (PSC-PM), en substitució per renúncia 
del Sr. Ferran Garcés Montero, i del Sr. Sergio Jiménez Cervera, inclòs a la llista de candidats/es 



presentada pel Grup Comarcal del Partit Popular, en substitució per renúncia del Sr. Manuel 
Reyes López; i de conformitat amb el que disposa l’article 21.4 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 
de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Organització Comarcal, aquesta 
Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
PRIMER.- Donar possessió del càrrec de Conseller d’aquesta comarca al Sr. 

David Castellar Millán, adscrit al grup comarcal del Partit dels Socialistes de Catalunya–Progrés 
Municipal, a la vista de l’esmentada credencial, prèvia prestació per part de l’interessat del 
jurament o promesa d’aquest, de conformitat amb la fórmula establerta per l’article 1 del Reial 
Decret 707/1979, de 5 d’abril. 
 

SEGON.- Donar possessió del càrrec de Conseller d’aquesta comarca al Sr. 
Sergio Jiménez Cervera, adscrit al grup comarcal del Partit Popular, a la vista de l’esmentada 
credencial, prèvia prestació per part de l’interessat del jurament o promesa d’aquest, de 
conformitat amb la fórmula establerta per l’article 1 del Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril. 
 
  TERCER.- 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.- Aprovar la renúncia com a conseller comarcal del Sr. Francesc García Guinart, del grup 
comarcal PSC- Coalició Progrés Municipal, i sol.licitar a la Junta Electoral Central 
l’expedició de la credencial de consellera comarcal per a la Sra. María Mena Galindo. 

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

 
“Vist l’escrit de renúncia, amb número d’entrada 1118 del Registre General 

d’aquesta entitat de data 2 d’abril de 2013, del càrrec de conseller comarcal presentat pel Sr. 
Francesc García Guinart del grup comarcal del Partit dels Socialistes de Catalunya–Coalició 
Progrés Municipal (PSC-CPM). 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Acceptar la renúncia com a conseller comarcal del Sr. Francesc García 
Guinart del grup comarcal del Partit dels Socialistes de Catalunya–Coalició Progrés Municipal 
(PSC-CPM). 
 

SEGON.- Sol·licitar a la Junta Electoral Central, per cobrir l’esmentada vacant, 
l’extensió de la corresponent credencial a càrrec de la segona suplent de la llista electoral 
comarcal del Partit dels Socialistes de Catalunya–Coalició Progrés Municipal (PSC-CPM), Sra. 
Maria Mena Galindo. 
 



  TERCER.- Comunicar aquest acord a la Junta Electoral Central als efectes de què 
expedeixi credencial acreditativa de la condició de consellera comarcal electe a favor de la 
candidata  esmentada.” 
 

Els presents aproven per unanimitat el present acord. 
 
4.- Donar compte dels Decrets de la Presidència que a continuació es relacionen: 
 

a) Decret  núm.144/12, de data 28 de desembre, d’aplicació de diverses mesures legals 
en relació  a la jornada laboral i altres dels treballadors públics. 

 
“Vista la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 

l’any 2012, publicada en el Butlletí Oficial de l’Estat de data 30 de juny de 2012, que estableix com 
a normativa bàsica, en la seva Disposició Addicional 71, que la jornada general de treball del 
personal del Sector Públic ha de ser de 37 hores i 30 minuts setmanals de treball efectiu de 
promig en còmput anual. 
 

Vist el Reial Decret-Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir 
l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat 
de data 14 de juliol de 2012, que estableix amb caràcter bàsic i per tot el personal al servei de les 
Administracions Públiques, el règim de prestacions econòmiques en la situació d’incapacitat 
temporal. 
 

Atès que en data 19 de novembre de 2012 es va signar l’Acord de la Mesa 
General de matèries comunes relatives a les millores de la prestació d’incapacitat temporal del 
personal laboral i funcionari d’aquest Consell Comarcal i del seu organisme autònom, que 
s’adjunta a l’expedient.  
 

Atès que s’ha informat a la representació del personal, segons consta a 
l’expedient. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora dels Serveis Centrals i per la 
Responsable del Departament de Recursos Humans d’aquesta entitat, en data 28 de desembre de 
2012, que s’adjunta.  

 
Vist que no hi ha previst sessió del Ple fins a finals del mes de febrer i que és 

necessari, segons consta en l’expedient, aprovar l’aplicació de les mesures previstes a la Llei 
2/2012, de 29 de juny, i al Reial Decret-Llei 20/2012, de 13 de juliol, es considera convenient 
aprovar-ho per Decret de Presidència, ratificant-lo en la propera sessió del Ple que se celebri. 

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

conferides 
 

RESOLC 
 

  PRIMER.- Establir que la jornada ordinària dels/de les empleats/des al servei del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat i del seu organisme autònom, el Patronat Comarcal de 
Serveis a la Persona del Baix Llobregat, serà de 37 hores i 30 minuts setmanals de treball efectiu 
de promig en còmput anual, de conformitat amb el que estableix la Disposició Addicional 71 de la 
Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2012. A l’entrada en 



vigor d’aquest precepte, s’estableixen 1.664 hores en còmput anual per a jornades de 37 hores i 
30 minuts setmanals. 
 
En aplicació de la nova jornada, al Consell Comarcal i al seu organisme autònom, la nova base de 
càlcul per a totes les retribucions, reduccions o ampliacions de jornada ordinària passa de 35 h. a 
37 h. i 30 minuts en còmput setmanal.  
 
A partir d’aquesta base el personal que actualment realitzi jornades inferiors a 35 hores setmanals 
incrementarà la seva dedicació en la proporció que li pertoca. El personal que actualment realitzi 
jornades de 37 h. i 30 m. o superiors, incrementarà la seva jornada fins a un màxim de 40 hores 
en còmput setmanal de promig. 
 
A nivell individual, el personal pot optar per mantenir-se en la jornada actual, sense increment 
horari amb la reducció proporcional de les retribucions. 
 
S’estableixen les següents jornades: 
 
- Jornada ordinària: 37 hores i 30 minuts de treball efectiu, de promig en còmput setmanal. 
- Jornada parcial: Qualsevol jornada amb dedicació inferior a la jornada ordinària. 
- Jornada de dedicació especial: 40 hores setmanals de treball efectiu, de promig en còmput 
setmanal. 
 
La distribució de la jornada ordinària es realitzarà mitjançant el calendari laboral anual que es 
confeccionarà tenint en compte els següents criteris: 
 

 Els dies de festa seran els establerts en el calendari laboral de la Generalitat de 
Catalunya, més  dues festes locals depenent del lloc on es treballa (total 14 dies). 

 
 La llicència per vacances tindrà una durada de 22 dies hàbils o la part proporcional que 

correspongui en el cas que no es tinguin 12 mesos d’antiguitat. 
 
La distribució de la nova jornada laboral, el calendari laboral i els horaris per al proper any 2013 
seran objecte de negociació amb els representants del personal. 
 

SEGON.- Modificar els dies d’assumptes personals i antiguitat en els següents 
termes : 
 

 A partir de l’any 2013, d’acord amb el que disposa el Reial Decret-Llei 20/2012, els dies 
d’assumptes personals quedaran fixats en 3 dies. 

 
 D’acord amb el que disposa el Reial Decret-Llei 20/2012, des de l’any 2013 queden 

suprimits els dies addicionals per antiguitat recollits fins ara al derogat art 48.2 de la Llei 
7/2007 de 12 d’abril pel qual s’aprova la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 

 
TERCER.- Aplicar el que disposa l’article 9 del Reial Decret-Llei 20/2012, de 13 

de juliol, de mesures per garantir I'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, en 
relació a la prestació econòmica en la situació d'incapacitat temporal del personal al servei de les 
administracions públiques inclòs en el Règim de la Seguretat Social. 
 



Aquesta regulació, de caràcter bàsic, permet a cada Administració Pública I'establiment de 
complements retributius en concepte de millora de la prestació percebuda en les situacions 
d'incapacitat laboral, tot fixant-ne uns límits en funció de la durada de la situació d'incapacitat per 
contingències comunes i deixa sense efecte els acords, pactes i convenis vigents que ho 
contravinguin. 
 
Tanmateix, I'apartat cinquè del referit article estableix la possibilitat que cada Administració pugui 
determinar, respecte del seu personal, aquells supòsits que, amb caràcter excepcional i 
degudament justificats, sigui possible establir un complement fins arribar, com a màxim, al cent per 
cent de les retribucions que es percebessin en cada moment. A dit efecte, es consideren en 
qualsevol cas degudament justificats els supòsits d'hospitalització i intervenció quirúrgica.  
 
En aquest sentit en data 19 de novembre de 2012 es va signar l’Acord de la Mesa General de 
matèries comunes relatives a les millores de la prestació d’incapacitat temporal del personal 
laboral i funcionari d’aquest Consell Comarcal i del seu organisme autònom, que té efectes 
retroactius des del dia 15 d’octubre de 2012, que recull els supòsits amb els complements 
retributius corresponents. 
 

QUART.- Als efectes del càlcul de la base de cotització per a totes les 
contingències dels empleats públics enquadrats en el règim de la Seguretat Social en què les 
retribucions siguin objecte de l’ajust previst en el Reial Decret-Llei 20/2012, de 13 de juliol, de 
mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, i mentre 
romangui la seva relació laboral o de servei, seguirà sent la mateixa que existeix actualment.; és a 
dir, la base de cotització corresponent al mes de desembre de 2010, tret que a raó de les 
retribucions que percebin, en pogués correspondre una major quantia, en aquest cas serà aquesta 
per la qual s’efectuarà la cotització mensual; d’acord amb el que disposa l’article 5 de l’esmentat 
Reial Decret-Llei.  

 
CINQUÈ.-  Deixar constància de la supressió  per a l’any 2012 de la paga 

extraordinària o pagues addicionals equivalents a retribuir en el mes de desembre a tot el personal 
del Consell Comarcal i del seu organisme autònom d’acord l’article 2 del Reial Decret-Llei 20/2012, 
de 13 de juliol. 

 
SISÈ.- Se suspenen i queden sense efecte els acords, pactes i convenis per al 

personal subscrit per a aquesta administració i pels seus organismes, que continguin clàusules 
que s’oposin al contingut del Reial Decret-Llei 20/2012 i de la Llei 2/2012 en els termes que així ho 
determinen. 
 

SETÈ.- Aprovar el nomenament dels/de les representants del Consell Comarcal 
en les següent  Meses de negociació: 

 
 Mesa General de Condicions de treball comunes del personal laboral i funcionari del 

Consell Comarcal del Baix Llobregat i del Patronat Comarcal del Serveis a la Persona del 
Baix Llobregat. 

 Mesa General de negociació de treball del personal funcionari del Consell Comarcal del 
Baix Llobregat i del Patronat Comarcal del Serveis a la Persona del Baix Llobregat. 

 Mesa General de negociació de treball del personal laboral del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat i del Patronat Comarcal del Serveis a la Persona del Baix Llobregat. 

 



En data 14 de juny de 2012 es va constituir la Mesa General de Negociació de l’acord regulador 
de les condicions de treball comunes del personal laboral i funcionari del Consell Comarcal del 
Baix Llobregat i del Patronat Comarcal, d’acord amb la Llei 7/2007 de 12 d’abril pel qual s’aprova 
la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 
 
Aquesta Mesa general de negociació estarà integrada segons els criteris de representació 
establers a l’article 36.3 de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic per: 
 

- 3 representants del Consell Comarcal del Baix Llobregat 
- 5 representants per l’organització Sindical CCOO 
- 1 representants per l’organització Sindical UGT 

 
Els/les representants del Consell Comarcal del Baix Llobregat per negociar en les diferents Meses 
seran els següents: 

 Gerent o persona en que delegui 
 Coordinadora de Serveis Centrals o persona que delegui 
 Responsable Departament de RRHH o persona que delegui 

 
b) Decret  núm.16/13, de data 22 de febrer, relatiu a aprovar el resultat pressupostari i 

l’estat de liquidació del pressupost del Consell Comarcal corresponent a l’exercici de 
2012. 

 
“Atès que el Departament de Comptabilitat de la Intervenció General d’aquesta 

Administració Comarcal, amb data 17 de gener d'enguany va començar a iniciar les tasques de 
liquidació del Pressupost de l'exercici 2012. 
 
  Atès que en el tancament i liquidació de l’exercici econòmic 2012, s’han acomplert 
les prescripcions de la llei 7/85 de Bases de Règim Local, el Reial Decret 2/2004, de 5 de març, 
que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i Reial Decret 500/1990 de 
20 d'abril pel que es regula el Capítol I i del Títol sisè del Reial Decret 2/2004. 
 
  Atès que s’ha emès informe favorable per la Intervenció General d’aquesta 
Administració General. 
 
A 31 de desembre de 2012 en la composició següent: Atès que en virtut d’allò que es disposa a 
l’article 191.3 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, la competència per l’aprovació de la Liquidació de Pressupost pertany a 
Presidència, vinc a disposar el següent: 
 

PRIMER.- Aprovar el RESULTAT PRESSUPOSTARI del Consell Comarcal 
corresponent a l’exercici de 2012 amb la composició següent: 
 
A/ RESULTAT PRESSUPOSTARI 
 

CONCEPTES DRETS 
RECONEGUTS 

OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 

AJUSTOS RESULTAT 
PRESSUPOSTARI 

   a. Operacions  corrents 17.960.721,02 18.113.818,76  -153.097,74 
   b. Altres operac.  no  financ. 4.613.580,84 4.607.210,35  6.370,49 
1. Total operacions no financeres 
(a+b) 

22.574.301,86 22.721.029,11  -146.727,25 

2. Actius financers 1.500,00 1.500,00   
3. Passius financers     
RESULTAT PRESSUPOSTARI 22.575.801,86 22.722.529,11  -146.727,25 
     



AJUSTOS     
4. Despeses finançades amb 
romanet de tresoreria 

  6.897,00  

5. Desviacions de finançament 
negatives de l’exercici 

  896.757,10  

6. Desviacions de finançament 
positives de l’exercici 

  278.534,79 625.119,31 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 
AJUSTAT 

   478.392,06 

 
  SEGON.- Aprovar  L’ESTAT DE LIQUIDACIÓ  DEL PRESSUPOST de l’exercici 
2012: 
 

A/ ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI CORRENT 
 
ESTAT D’INGRESSOS 
 

 
 

Descripció 
 

Pressupost 
Definitiu 

Drets  reconeguts Recaptació neta  Pendent de 
cobrament 

3. Taxes i altres 
 

562.071,24 437.863,07 377.934,32 59.928,75 

4. Transferències corrents 
 

24.128.633,34 16.500.180,88 10.673.922,27 5.826.258,61 

5.  Ingressos patrimonials 
 

1.060.000,00 1.022.677,07 990.740,67 31.936,40 

6.   Alienació d’inversions reals 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 

7. Transferències de capital 
 

6.557.645,00 4.613.580,84 601.887,31 4.011.693,53 

8. Actius financers 
 

964.039,02 1.500,00 0,00 1.500,00 

 TOTAL 33.272.388,6 22.575.801,86 12.644.484,57 
 

9.931.317,29 

 
ESTAT DE DESPESES 
 
Cap. 

 
Descripció 

 
Pressupost 

Definitiu 
Obligacions  
reconegudes 

Pagaments líquids Pendent de 
pagament 

1. Despeses de personal 
 

4.206.545,97 3.441.656,74 3.393.123,84 48.532,90 

2. Despeses bens corrents 
  

7.852.198,30 4.884.631,87 3.604.162,10 1.280.469,77 

3. Despeses financeres 
 

6.000,00 97,47 97,47 0,00 

4. Transferències corrents 
 

14.575.236,29 9.787.432,68 7.403.567,90 2.383.864,78 

 Total operacions corrents 26.639.980,56 18.113.818,76 14.400.951,31 3.712.867,45 
      
6. Inversions reals 

 
102.408,04 30.368,59 11.164,91 19.203,68 

7. Transferències de capital 
 

6.500.000,00 4.576.841,76 565.148,14 4.011.693,62 

8. Actius financers 
 

30.000,00 1.500,00 1.500,00 0,00 

 Total operacions de capital 6.632.408,04 4.608.710,35 577.813,05 4.030.897,3 
 TOTAL 33.272.388,60 22.722.529,11 14.978.764,36 7.743.764,75 
 
B/ ESTAT LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’EXERCICIS TANCATS 
 



INGRESSOS 
 

Exercici 
 

Drets reconeguts Rectificacions Anul·lació 
Liquidacions 

Recaptació neta  Pendent de 
cobrament 

2004 
2.514,95    2.514,95 

2005 
1.200,00   1.200,00 0,00 

2007 
1.086,76   1.086,76 0,00 

2008 
8.913,31   2.913,31 6.000,00 

2009 
27.356,86   27.213,92 142,94 

2010 
1.806.912,25 -1.000,40  1.482.665,34 323.246,51 

2011 
12.067.619,13 -8.575,00 1.466,61 10.592.303,21 1.465.274,31 

TOTAL 
13.915.603,26 -9.575,4 1.466,61 12.107.382,54 1.797.178,71 

 

DESPESES 
 
Exercici 

 
Oblig. Pendents de 

pagament 
Saldo inicial 

Rectificacions Pagaments realitzats  Obligacions pendents 
de pagament 

2001 17.071,89 -17.071,89 0,00 0,00 
2005 400,01 -0,01 400,00 0,00 
2007 282.053,00 0,00 150.722,48 131.316,52 
2008 93.570,09 0,00 189,11 93.570,09 
2009 63.495,71 0,00 32.879,87 30.615,84 
2010 1.666.148,04 0,00 1.333.588,94 332.559,10 
2011 6.535.207,35 -1466,61 5.273.533,39 1.260.207,35 
TOTAL 8.657.946,09 -18.538,51 6.791.313,79 1.848.268,9 
 
  TERCER.- Aprovar EL ROMANENT DE TRESORERIA A 31 de desembre de 2012 
en la composició següent: 
 

COMPONENTS   IMPORTS ANY IMPORTS ANY ANTERIOR 
1. Fons Líquids  26.803.582,31  23.755.929,81 
2. Drets pendents cobrament   11.735.377,93  13.918.715,45 
    + del pressupost corrent 9.931.317,29  12.067.619,13  
    + del pressupost tancat 1.797.178,71  1.847.984,13  
    + d’operacions no pressupost. 6.881,93  13.235,11  
    - d’operacions no pressupost   10.125,92  
3. Obligacions pendents de 
pagament 

 8.910.895,39  8.910.895,39 

    + del pressupost corrent 7.743.764,75  6.535.207,35  
    + del pressupost tancat 1.848.268,90  2.122.724,74  
    + d’operacions no 
pressupostàries 

330.095,16  279.965,13  

    - d’operacions no 
pressupostàries 

6.750,00  27.001,83  

I. Romanents de tresoreria total 
(1+2+3) 

 28.623.581,43  28.763.746,87 



II. Saldos de dubtós cobrament  536.564,00  476.893,18 
III. Excés de finançament afectat  19.539.773,73  20.379.030,92 
IV. Romanent de tresoreria per 
despeses generals (I-II-III) 

 8.547.243,70  7.907.822,77 

 
  QUART.- Aprovar L’ESTAT DE ROMANENT DE CRÈDITS a 31 de desembre de 
2012 següent: 
 
Romanent de crèdit       10.549.859,49 
 
  CINQUÈ.- Declarar crèdits incorporables per import 795.949,05€, dels quals 
763.390,74€ corresponent a despeses amb finançament afectat incorporades per Decret de 
Presidència 8/2013  de data 28 de gener d’enguany  i  32.558,31€ a despeses compromeses i  iniciar 
la tramitació administrativa per incorporar els romanents de crèdits compromesos d’acord amb la 
següent relació: 
 
Partida Descripció Crèdit 
    a incorporar 
920 22706 Actualització i ampliació funcionalitat correu electrònic 2.861,65 
920 48903 Conveni Centre d'Estudis Comarcals 6.500,00 
231 48902 Cordibaix conveni col·laboració 1.847,88 
231 46200 Ajuntaments immigració CP 2012 21.348,78 
  TOTAL CRÈDITS 32.558,31 

      
   

INGRESSOS   
   

Partida Descripció Crèdit 
    a incorporar 
      

45005 Generalitat immigració 21.348,78 
87000 Romanent de tresoreria despeses generals 11.209,53 

      
  Total 32.558,31 

 
SISÈ.- Aprovar la liquidació del Pressupost del Patronat Comarcal de Serveis a la 

Persona del Baix Llobregat d’acord a la proposta aprovada per la Junta de Govern del Patronat 
Comarcal, en sessió de 18 de febrer d’enguany, i que a continuació s’especifica: 
 
 1.- Aprovar la proposta de RESULTAT PRESSUPOSTARI  del Patronat Comarcal de Serveis 
a la Persona del Baix Llobregat corresponent a l’exercici de 2012 amb la composició següent: 
 

CONCEPTES DRETS 
RECONEGUTS 

OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 

AJUSTOS RESULTAT 
PRESSUPOSTARI 

   a. Operacions  corrents 4.752.735,30 4.752.735,30   
   b. Altres operacions no financ.     
1. Total operacions no financeres 4.752.735,30 4.752.735,30   
2. Actius financers 2.840,00 2.840,00   
3. Passius financers     
RESULTAT PRESSUPOSTARI 4.755.575,30 4.755.575,30  0,00 
     
AJUSTOS     
4. Despeses finançades amb 
romanet de tresoreria 

    

5. Desviacions de finançament 
negatives de l’exercici 

    



6. Desviacions de finançament 
positives de l’exercici 

    

RESULTAT 
PRESSUPOSTARI AJUSTAT 

   0,00 

 
  2.- Aprovar  la proposta de L’ESTAT DE LIQUIDACIÓ  DEL PRESSUPOST de 
l’exercici 2012. 
 
A/ ESTAT DE LIQUIDACIÓ PRESSUPOST DE L’EXERCICI CORRENT  
 
ESTAT D’INGRESSOS 
 

 
 

Descripció 
 

Pressupost 
Definitiu 

Drets  reconeguts Recaptació neta  Pendent de 
cobrament 

4. Transferències corrents 
 

5.210.549,98 4.751.515,66 2.596.000,00 2.155.515,66 

5.  Ingressos patrimonials 
 

5.000,00 1.219,64 1.219,64 0,00 

6. 
 

Actius financers 20.000,00 2.840,00 0,00 2.840,00 

 TOTAL 5.235.549,98 4.755.575,3 2.597.219,64 2.158.355,66 
 
ESTAT DE DESPESES 
 
Cap. 

 
Descripció 

 
Pressupost 

Definitiu 
Obligacions 

Reconegudes 
Pagaments 
realitzats 

Pendent de 
pagament 

1. Despeses de personal 
 

1.859.720,24 1.658.046,08 1.623.357,77 34.688,31 

2. Despeses bens corrents  
 

1.464.481,73 1.268.988,10 1.042.435,81 226.552,29 

4. Transferències corrents 
 

1.891.348,01 1.825.701,12 326.290,60 1.499.410,52 

8. Actius financers 20.000,00 2.840,00 2.840,00 0,00 
 TOTAL 5.235.549,98 4.755.575,3 2.994.924,18 1.760.651,12 
 
B/ ESTAT LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’EXERCICIS TANCATS 
 
INGRESSOS 
 

Exercici 
 

Drets 
reconeguts 

Drets anul·lats Recaptació neta  Pendent de 
cobrament 

2011 
 

605.754,77  605.754,77 0,00 

TOTAL 605.754,77  605.754,77 0,00 
 
DESPESES 
 

Exercici 
 

Obligacions 
reconegudes 

Modificació saldo 
inicial 

Pagaments realitz.  Pendent de 
pagament 

2011 
 

1.921.419,47  1.282.528,35 638.891,12 

TOTAL 
 

1.921.419,47  1.282.528,35 638.891,12 

 
 3.- Aprovar  la proposta de ROMANENT DE TRESORERIA 
 

COMPONENTS   IMPORTS ANY IMPORTS ANY ANTERIOR 



1. Fons Líquids  289.407,26  1.395.752,36 
2. Drets pendents cobrament   2.158.355,66  605.754,77 
    + del pressupost corrent 2.158.355,66  605.754,77  
    + del pressupost tancat     
    + d’operacions no pressupost.     
    - d’operacions no pressupost     
3. Obligacions pendents de 
pagament 

 2.447.762,92  2.001.507,13 

    + del pressupost corrent 1.760.651,12  1.921.419,47  
    + del pressupost tancat 638.891,12    
    + d’operacions no 
pressupostàries 

48.220,68  80.087,66  

    - d’operacions no 
pressupostàries 

    

I. Romanents de tresoreria total 
(1+2+3) 

   0,00 

II. Saldos de dubtós cobrament     
III. Excés de finançament afectat     
IV. Romanent de tresoreria per 
despeses generals (I-II-III) 

   0,00 

 
 4. Aprovar la proposta d’ESTAT DE ROMANENT DE CRÈDITS a 31 de desembre de 2012 següents: 

   
 1. Romanent de Crèdits   479.974,68 
 Compromesos     90.119,74 
 No compromesos   389.854,94 
  - Disponibles  301.733,83 
  - No disponibles    90.119,74 
 
  SETÈ.-  Iniciar la tramitació administrativa per formar els Estats i els Comptes de 
l’exercici de 2012. 
 
  VUITÈ.-  Donar compte del present Decret i de l’expedient de liquidació a la Junta de 
Govern i al Ple del Consell Comarcal, de conformitat amb allò que disposa la Llei 39/88 de 28 de 
desembre, reguladora de les Hisendes Locals.” 
 

c) Decret núm. 18/13, de data 4 de març, relatiu a aprovar la modificació de crèdits 
1/2013 del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat. 

 
“Vist l’acord de la Junta de Govern del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona 

del Baix Llobregat de data 4 de març d’enguany  que aprova la proposta de modificació de crèdits 
1/2013 mitjançat crèdit generat per compromisos d’ingressos per elevar-la posteriorment al 
Consell Comarcal del Baix Llobregat per a la seva aprovació definitiva. 
 

Vist l’acord de la Junta de Govern d’aquesta entitat de data 4 de març d’enguany 
que aprova la subscripció d’un conveni de col·laboració amb els Ajuntaments de Cervelló, Corbera 
de Llobregat, Sant Climent de Llobregat i Vallirana que regula la cooperació tècnica i financera  
per a la mancomunació i gestió de serveis d’atenció domiciliaria, específicament el servei d’ajuda 
domiciliaria (SAD) mitjançant l’externalització de la producció del mateix i que preveu una 
aportació màxima dels municipis per a l’any 2013 per import de 118.400,36€. 
 

Vist l’acord de Ple del Consell Comarcal del Baix Llobregat de data 26 de febrer 
de 2007 que aprova definitivament la constitució del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona 
del Baix Llobregat com a organisme autònom de caràcter administratiu per tal de gestionar els 



Serveis de Transport Adaptat per a Persones amb Mobilitat Reduïda, els Equips d’Atenció a la 
Infància i Adolescència, i el Programa d’Atenció Primària. 
 

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, l’article 13 apartat 8 dels 
Estatuts del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat i  l’article 10 apartat 3 de 
les Bases d’execució del Pressupost. 
 

Vist l’informe de la Gerent. 
 

Vist l’informe d’intervenció. 
 

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

RESOLC 
 

PRIMER.- Aprovar  la modificació de crèdits 1/2013 del Patronat Comarcal de 
Serveis a la Persona del Baix Llobregat,  mitjançat crèdit generat per compromisos d’ingressos, 
d’acord amb la proposta aprovada per acord de la Junta de Govern del Patronat i que es relaciona 
a continuació: 
 
DESPESES  Crèdit inicial Altes Crèdit final 
     
233 22799 Servei d’atenció domiciliaria 0,00 118.400,36 118.400,36 
     
 Total despeses 0,00 118.400,36 118.400,36 

INGRESSOS Crèdit inicial Altes Crèdit final 
46201 Ajuntaments - SAD 0,00 118.400,36 118.400,36 
     
 Total ingressos 0,00 118.400,36 118.400,36 
 

SEGON.- Donar compte del present decret a la propera sessió de la Junta de 
Govern i del Ple del Consell Comarcal que se celebrin.” 
 

d) Decret  núm. 25/13, de data 13 de març, relatiu a aprovar la modificació de crèdits 
2/2013. 

 
“Vist el Decret de Presidència 16/2013, de data 22 de febrer d’enguany, de liquidació 

del pressupost de l’exercici 2012 que aprova declarar crèdits incorporables per import de 795.949,05€ 
dels quals 763.390,74€ corresponen a despeses amb finançament afectat i 32.558,3€ a despeses 
compromeses així com el romanent de tresoreria d’acord al següent detall: 
  
Romanent de Tresoreria total       28.623.581,43 
    - Saldos de dubtós cobrament           536.564,00  
    - Romanent de Tresoreria per Despeses Generals    8.547.243,70 
    - Romanent de Tresoreria per Despeses amb  
      finançament afectat      19.539.773,73 
 

Atès que durant l’exercici proppassat no pogueren estar realitzats la totalitat dels 
projectes i les activitats  consignats en el Pressupost. 



 
Vist  el Decret de Presidència 8/2013 que aprova la incorporació de romanents de 

crèdit de despeses amb finançament afectat per import de 763.390,74€. 
 

Vist l’informe del Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic en relació a 
la necessitat de transferir crèdits entre les partides previstes per al desenvolupament del projecte 
innovador “Baix Llobregat : Innova, crea i ocupa” amb número d’expedient PIE-121-2012 en el sentit 
de transferir el crèdit de la partida 241 48075 Innobaix. Innova, crea i ocupa que ascendeix a 
33.750,00€ a les partides destinades a despeses de funcionament i despeses de personal d’aquest 
projecte. 
 

Atès el que estableix l’article 177 i següents del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, 
que aprova el text refós de Llei  Reguladora de les Hisendes Locals i les Bases d’execució del 
pressupost. 
 

Vist l’informe de la Gerent. 
 

Vist l’informe d’intervenció. 
 

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

RESOLC 
 

PRIMER.- Aprovar la modificació de crèdits 2/2013 d’incorporació al Pressupost 
de 2013 dels romanents de crèdits compromesos del pressupost de despeses de l’exercici 
immediat anterior finançat amb romanent de tresoreria per despeses generals i de transferència de 
crèdits entre partides del mateixa àrea de despesa; d’acord al següent detall: 
 
1. INCORPORACIÓ DE ROMANENTS  
   
Partida Descripció Altes de crèdit 
   
920 22706 Actualització i ampliació funcionalitat correu electrònic 2.861,65 
920 48903 Conveni Centre d’estudis comarcals 6.500,00 
231 48902 Cordibaix conveni de col.laboració 1.847,88 
231 46200 Ajuntaments immigració CP 2012   21.348,78 
 Total 32.558,31 
   
INGRESSOS  
   

87000 Romanent tresoreria despeses generals 32.558,31 
   

 
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS     
      
DESPESES  Crèdit inicial Altes  Baixes Crèdit final 
      
241 48075 Innobaix, innova, crea i ocupa 33.750,00 0,00 33.750,00 0,00 
241 13175 Ret. Pers. Innova crea i ocupa 29.972,27 8.850,00 0,00 38.822,27 
241 16075 Seg. Social innova crea i ocupa 12.848,42 5.900,00 0,00 18.748,42 

241 22675 Desp. Funcionament innova, crea i 
ocupa. 78.000,00 19.000,00 0,00 97.000,00 

  154.570,69 33.750 33.750 154.570,69 
 



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

 
e) Decret núm. 29/13, de data 20 de març, relatiu a admetre a tràmit i desestimar 

íntegrament els recursos de reposició presentats per l’Associació de Propietaris 
Agroforestals del Baix Llobregat,  l’Associació de Propietaris Forestals i Agrícoles 
de Begues, i l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre contra l’acord plenari 
d’aprovació definitiva del Pla Director de les Muntanyes del Baix. 

 
“Vist que per acord del Ple, en sessió celebrada el 17 de desembre de 2012, es 

va aprovar definitivament, amb les incorporacions i actualitzacions que s’expressen en l’Informe de 
les observacions, propostes i al·legacions presentades en el procés d’exposició pública, el Pla 
Director de les Muntanyes del Baix, integrat pels documents: 1 Diagnosi, 2 Proposta d’accions, i 
l’Annex cartogràfic. 
 

Vist que en data 4 i 5 de març de 2013, amb número 860, 861 i 877 del Registre 
General d’aquesta entitat, han tingut entrada a aquest Consell Comarcal escrits de l’Associació de 
Propietaris Agroforestals del Baix Llobregat, de l’Associació de Propietaris Forestals i Agrícoles de 
Begues, i de l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre, respectivament, mitjançant els quals 
presenten recurs potestatiu de reposició contra el referit acord plenari. 
 

Vist que l’Associació de Propietaris Agroforestals del Baix Llobregat i l’Institut 
Agrícola Català de Sant Isidre han presentat recurs individual amb el mateix contingut, mentre que 
l’Associació de Propietaris Forestals i Agrícoles de Begues s’ha adherit al presentat per 
l’Associació de Propietaris Agroforestals del Baix Llobregat; i atès que les tres van presentar 
al·legacions en el tràmit d’informació pública que es va dur a terme i que les tres tenen entre les 
seves finalitats activitats relacionades amb aspectes continguts en el Pla Director de les 
Muntanyes del Baix, se’ls hi atorga la condició d’interessats i se’ls hi considera legitimats per la 
presentació del recurs de reposició. 

 
Vist que en relació al contingut dels recursos s’ha tractat de manera unitària ja 

que en els tres casos s’està parlant del mateix text, i que no s’han apreciat les infraccions 
al·legades relatives a la motivació i al procediment establert per la tramitació del Pla Director de 
referència, i no constar cap altre fonament jurídic a considerar; d’acord amb l’informe emès pel 
Secretari i Cap de Serveis Jurídics d’aquesta entitat en data a 20 de març de 2013, que 
s’incorpora a l’expedient. 

 
Atès que, segons consta a l’expedient, no existeix la manca de motivació de 

l’acord al·legada ja que tant en el document, com en els informes adjunts, com en la resposta a les 
al·legacions, com en les reunions al territori dutes a terme per conèixer l’opinió del sector s’han 
donat a conèixer i explicat les motivacions del procés endegat i el document final, ni el Pla Director 
de les Muntanyes del Baix limita el principi d’intervenció mínima recollit a l’article 33 de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de 
Catalunya, ja que és un pla purament genèric i de futur concreció, així com no s’ha incomplert el 
procediment legalment establert per a la seva tramitació atès el seu sentit purament generalista i 
estratègic, no urbanístic; i que no es poden passar a considerar la resta de motivacions dels 
recursos ja que no tenen cap contingut jurídic o procedimental, limitant-se a reiterar una opinió ja 
expressada en el tràmit d’informació pública voluntari sobre algunes de les propostes previstes en 
el Pla Director de referència.  
 

Vist el que disposen els articles 109.c, 107, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 



Comú; i l’article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les 
Administracions Públiques de Catalunya. 
 

Atès que els recursos de reposició han de presentar-se i ser resolts pel mateix 
òrgan que ha dictat l’acord recorregut, i que no hi ha previst sessió del Ple fins a finals del mes 
d’abril i que és necessari, segons consta a l’expedient, resoldre el referit recurs dins el termini 
legalment establert, cal aprovar-lo per Decret de Presidència ratificant-lo en la propera sessió del 
Ple que se celebri. 
 

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

RESOLC 
 

PRIMER.-  Admetre a tràmit i desestimar íntegrament els recursos de reposició 
presentats per l’Associació de Propietaris Agroforestals del Baix Llobregat, al qual s’ha adherit 
l’Associació de Propietaris Forestals i Agrícoles de Begues, i per l’Institut Agrícola Català de Sant 
Isidre contra l’acord del Ple del Consell Comarcal del Baix Llobregat de data 17 de desembre de 
2012 d’aprovació definitiva del Pla Director de les Muntanyes del Baix, per no apreciar-se les 
infraccions al·legades relatives a la motivació i el procediment del mateix i no constar cap altre 
fonament jurídic a considerar. 
 

SEGON.- Comunicar el present Decret a l’Associació de Propietaris Agroforestals 
del Baix Llobregat, a l’Associació de Propietaris Forestals i Agrícoles de Begues i a l’Institut 
Agrícola Català de Sant Isidre, adjuntant el text complet del Pla Director de les Muntanyes del 
Baix, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 

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

 
5.- Donar compte dels acords de la Junta de Govern que a continuació es relacionen: 
 
Sessió del 18 de febrer 

a) Aprovar la subscripció d’un protocol amb la Direcció General de Formació 
Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial per l’acolliment en règim de 
pràctiques d’un alumne en l’Àrea d’Informàtica i Noves Tecnologies. 

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

una pràctica habitual en les administracions públiques, amb l’objectiu de contribuir a la formació 
professional de l’estudiant en el seu període de pràctiques, tal i com preveuen els itineraris 
formatius d’un gran número de disciplines. 
 

Atès que el Consell Comarcal del Baix Llobregat ha format part en anteriors 
ocasions i mitjançant diferents àrees de treball d’aquests programes de pràctiques en col·laboració 
amb diferents institucions acadèmiques, havent estat una experiència positiva tant pel que fa a la 
formació de l’alumne com pel que fa a la seva col·laboració en les tasques assignades. 
 

Vist que des de fa un temps el Departament d'Informàtica d’aquesta entitat vol 
acollir alumnes en pràctiques que col·laborin en les diferents tasques que s’han de portar a terme 
des del departament i que s’ha contactat amb la Direcció General de Formació Professional Inicial 
i Ensenyaments de Règim Especial de la Generalitat de Catalunya, atès que el seu objectiu és 
establir propostes de formació institucional per a un estudiant del Cicle de Grau Superior 



d'Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa de l'Institut Bernat El Ferrer del municipi de 
Molins de Rei durant el curs 2013. 
 

Vist que, d’acord amb l’informe emès pel Tècnic del Departament d’Informàtica i 
Noves Tecnologies d’aquesta entitat en data 15 de febrer de 2013, que s’adjunta a l’expedient, 
seria d’interès disposar de l’alumne Gerard Blázquez Molina de l’Institut Bernat El Ferrer perquè 
realitzi pràctiques en el Departament d’Informàtica d’aquest Consell Comarcal. 

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

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

Vist que per acord de Ple celebrat en data 22 de juliol de 2012, 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 protocol amb la Direcció General de 
Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial del Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya, per l’acolliment en règim de pràctiques en el Departament 
d’Informàtica i Noves Tecnologies del Consell Comarcal del Baix Llobregat de l’alumne de l'Institut 
Bernat El Ferrer del municipi de Molins de Rei, Gerard Blázquez Molina, amb DNI 47.796.914-Q; 
de conformitat amb la minuta de protocol que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament.  
 
L’estada en pràctiques de l’esmentat alumne no suposarà cap vinculació ni dret de caire laboral 
per aquesta entitat i per l’alumne, així com tampoc cap contraprestació econòmica a favor d’aquest 
alumne. 
 

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

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

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



 
b) Aprovar sengles modificacions en dues rutes del servei de transport escolar 

corresponents al curs 2012-2013, així com l’actualització del contracte de servei 
subscrit amb els respectius adjudicataris. 

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

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

 
Vist que per acord de la Junta de Govern d’aquesta entitat de data 19 de juliol de 

2010 es va aprovar l’inici de l’expedient per a l’adjudicació, mitjançant procediment negociat sense 
publicitat,  del contracte de servei de transport escolar a centres docents d’ensenyament de la 
comarca del Baix Llobregat corresponent al lot 14 per als cursos escolars 2010-2011 i 2011-2012, 
amb la possibilitat de dues pròrrogues coincidint amb els cursos escolars de 2012-2013 i 2013-
2014, així com el Plec de Clàusules Administratives particulars i econòmiques, i el Plec de 
Prescripcions Tècniques, reguladors d’aquest contracte; i que per Decret de Presidència núm. 
115/2010, de 2 d’agost, es va aprovar adjudicar provisionalment el referit contracte a l’empresa 
Transports Generals d’Olesa S.A.U., elevant-se a definitiva per Decret de Presidència núm. 
123/2010, de 27 d’agost.  

 
Vist que per Decret de Presidència núm. 93/2012, de 5 de setembre, es va 

aprovar la pròrroga per al curs escolar 2012-2013 i l’actualització dels corresponents contractes de 
servei de transport escolar a centres docents d’ensenyament de la comarca del Baix Llobregat, 
així com l’increment del cost del servei que es derivi de l’aplicació del 10% en concepte d’IVA 
sobre el cost total de cada servei, que inclou el preu del transport i dels acompanyants, d’acord 
amb la legislació vigent. 
 

Atès que, com és habitual amb l’inici de cada curs escolar i com a resultat de les 
reunions mantingudes amb els Serveis Territorials del Baix Llobregat, amb els ajuntaments 
afectats i amb els directors dels centres, aquest Consell Comarcal ha d’actualitzar i modificar per 
raons d’interès públic les característiques dels serveis contractats en funció de les necessitats 
actuals. 
 

Atès que la ruta NO157 del CEIP La Roureda i del CEIP La Vinya del Sastret 
ambdós del municipi de Sant Esteve Sesrovires, adjudicada a l’empresa Transports Generals 
d’Olesa S.A.U. i en la que inicialment es transportaven a 55 alumnes amb un vehicle de 55 places, 
ara ha passat a transportar un total de 30 alumnes, dels quals 29 són del CEIP La Vinya del 
Sastre i 1 del CEIP La Roureda, el que suposa substituir el vehicle de 55 places per un de 30; 
reduint-se així el cost d’aquest servei, que implica un estalvi diari de 66,17€, IVA inclòs, i de 
5.889,66€, IVA inclòs, per la totalitat del curs escolar. 
 

Atès que, com a conseqüència de l’aplicació dels criteris de cobrament fixats pel 
Departament Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per al curs 2012-2013, en el municipi 
d’Esparreguera dels 297 alumnes inicialment inscrits a les llistes de transport s’han donat de baixa 
80 alumnes al llarg d’aquest curs escolar; el que ha fet que el Consell Comarcal del Baix Llobregat 
tingui que reorganitzar algunes rutes per adequar-les a la realitat actual, anul·lant la ruta NO123, 



motiu que ha fet que es fusionés amb la ruta NO121 i reduint la capacitat d’alguns vehicles de les 
rutes NO124 i NO126; minoració que suposa un estalvi en la partida del transport no obligatori de 
27,50€ diaris, IVA inclòs, per cada una de les rutes NO124 i NO126 per contractar un vehicle de 
menys capacitat i un estalvi de 194,32€ diaris, IVA inclòs, per la ruta NO123, amb efectes del dia 
13 de febrer d’enguany i per un total 85 dies. 
 

Atès el que s’estableix en els Plecs de clàusules Administratives Particulars 
reguladors de les licitacions de referència, el Consell Comarcal del Baix Llobregat podrà modificar, 
per raons d’interès públic, les característiques del servei contractat, en els termes establerts a 
l’article 202 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.    
 
  Atès que s’han produït variacions en les necessitats del servei de transport escolar 
col·lectiu de la comarca, com és habitual a l’inici de cada curs escolar,  i que per tant s’ha de 
procedir a la modificació dels contractes subscrits amb les empreses Transports Generals d’Olesa 
S.A.U. i Vigo-Barcelona, S.A., d’acord amb els informes emesos per la Coordinadora de l’Àrea 
d’Igualtat de Gènere i Polítiques Socials en data 8 i 11 de febrer de 2013, que s’incorporen a 
l’expedient, i atès la línia de racionalització dels serveis que segueix aquesta entitat per adequar-la 
a les demandes.  
 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la modificació del contracte subscrit amb l’empresa Transports 
Generals d’Olesa S.A.U. per a la prestació del servei de transport escolar a centres docents 
d’ensenyament de la comarca del Baix Llobregat per al present curs escolar 2012-2013, en el 
sentit de substituir el vehicle de 55 places per un de 30 places en la ruta NO157 del CEIP La 
Roureda i del CEIP La Vinya del Sastret ambdós del municipi de Sant Esteve Sesrovires, amb 
efectes retroactius del dia 5 de febrer de 2013; quedant les condicions de la manera següent: 

 
NO157. ESCOLA VINYA DEL SASTRET, ESCOLA LA ROUREDA (Sant Esteve Sesrovires) 
 
ITINERARI MATI: S. Esteve Sesrovires.  Av. Ca N’Amat - Ca N’Amat/Montnegre - Av. Vallserrat/Santiago 
Rusiñol – Av. Vallserrat/ El Pi - Av. Vallserrat/Llevant - Av. Vallserrat/Mestral - ESCOLA Vinya del Sastret - 
ESCOLA La Roureda 
ITINERARI TARDA: A l’inrevés de l'itinerari del matí. 
 
HORARI D'ARRIBADA ALS CENTRES: ESCOLA Vinya de Sastret: 8,50H 
     ESCOLA La Roureda: 9,00H 
HORARI DE SORTIDA DELS CENTRES: 16,30H  
 
KM EN UN SENTIT: 12 
N. D'ALUMNES TRANSPORTATS: Escola Vinya del Sastret  29 + Escola La Roureda 1 = 30 
ACOMPANYANT/S: 1 



N. VEHICLES CONTRACTATS: 1 de 30 places  
APORTA: 1 de  56 + (1+1) 
 
EMPRESA ADJUDICATÀRIA:  TRANSPORTS GENERALS D’OLESA, S.A. 
PREU/DIA TRANSPORT:  180,50 €  
PREU/DIA ACOMPANYANTS:    28,35 € 
TOTAL SERVEI:   208,85 € 
TOTAL (IVA INCLÒS):  229,74 € a partir del 5 de febrer de 2013 

 
SEGON.- Aprovar la modificació del contracte subscrit amb l’empresa Vigo-

Barcelona, S.A. per a la prestació del servei de transport escolar a centres docents d’ensenyament 
de la comarca del Baix Llobregat per al present curs escolar 2012-2013, en el sentit d’anul·lar la 
ruta NO123 del CEIP Taquígraf Garriga del municipi d’Esparreguera, amb efectes retroactius del 
dia 13 de febrer de 2013, passant aquests alumnes a la ruta NO121 i de modificar les rutes que tot 
seguit es relacionen, restant de la manera següent:  

 
NO121. ESCOLA ROQUES BLAVES, ESCOLA TAQUÍGRAF GARRIGA,  (Esparreguera)  
ITINERARI MATI: Esparreguera. Fosalba (Mas d’En Gall – Carolina (Mas d’En Gall) – Hortènsia, 19 (Mas 
d’En Gall) – Begonia/Geani (Mas d’En gall) - C/ Carles Bohigues, 10 (Mas d’En Gall) – C/ Pau Claris, 43 (Can 
Rial) – Rafael Casanova, 17 (Can Rial) – Av. Roger de Llúria, 4 (Can Rial) – ESCOLA Roques Blaves - 
ESCOLA Taquígraf Garriga  
 
HORARI D'ARRIBADA AL CENTRE: ESCOLA: 9,00H 
HORARI DE SORTIDA DEL CENTRE: 16,30 H. 
KM. EN UN SENTIT: 8,4 
N. ALUMNES TRANSPORTATS: Escola Roques Blaves 12 +  Escola Taquígraf 17 = 29 
ACOMPANYANT/S: 2 
N. VEHICLES CONTRACTATS: 1 de 55 places 
APORTA: 1 de 57 +(1+1) 
 
EMPRESA ADJUDICATÀRIA: VIGO-BARCELONA, SA   
PREU/DIA TRANSPORT:  177,51 €  
PREU/DIA ACOMPANYANT:      58,60 €  
TOTAL SERVEI:   236,11 €  
TOTAL (IVA INCLÒS):  259,72 €   a partir del 13 de febrer de 2013 (85 dies de servei) 
 
NO124. ESCOLA TAQUÍGRAF GARRIGA, ESCOLA MONTSERRAT (Esparreguera)  
ITINERARI MATI: Esparreguera. Fosalba (Mas d’En Gall)- Carolina (Mas d’En Gall)  - ESCOLA Taquígraf 
Garriga 
ITINERARI TARDA: A l’inrevés de l’itinerari del matí 
 
HORARI D'ARRIBADA AL CENTRE: ESCOLA: 9,00H 
HORARI DE SORTIDA DEL CENTRE: 16,30 H. 
KM. EN UN SENTIT: 8,4 
N. ALUMNES TRANSPORTATS: Escola Taquígraf 19 + Escola Montserrat  2 = 21 
ACOMPANYANT/S: 1 
N. VEHICLES CONTRACTATS: 1 de 25 places 
APORTA: 1 de 25 +(1+1) 
 
EMPRESA ADJUDICATÀRIA: VIGO-BARCELONA, SA   
PREU/DIA TRANSPORT:  151,65 €  
PREU/DIA ACOMPANYANT:      29,30 €  
TOTAL SERVEI:   180,95 €  
TOTAL (IVA INCLÒS):  199,05 €   a partir 13 de febrer de 2013 (92 dies de servei) 



 
NO126. ESCOLA PAU VILA (Esparreguera) 
ITINERARI MATI: Esparreguera. Petanca (Mas d'en Gall) – Carolina (Mas d’En Gall) –ESCOLA  Pau Vila 
ITINERARI TARDA: A l’inrevés de l’itinerari del matí 
 
HORARI D'ARRIBADA AL CENTRE:      8,42H 
HORARI DE SORTIDA DEL CENTRE: 16,30H 
KM EN UN SENTIT: 3,70 
N. D'ALUMNES TRANSPORTATS: 21 
ACOMPANYANT/S: 1 
N. VEHICLES CONTRACTATS: 1 de 25 places 
APORTA: 1 de 25 +(1+1) 
 
EMPRESA ADJUDICATÀRIA: VIGO-BARCELONA, SA   
PREU/DIA TRANSPORT:  151,65 €  
PREU/DIA ACOMPANYANT:      29,30 €  
TOTAL SERVEI:   180,95 €  
TOTAL (IVA INCLÒS):  199,05 €   a partir del  13 de febrer de 2013 (85 dies de servei) 
 

TERCER.- Comunicar el present acord als Serveis Territorials, als centres 
afectats, així com a les empreses Transports Generals d’Olesa S.A.U. i Vigo-Barcelona, S.A., pel 
seu coneixement i efectes. 
 

QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri de conformitat amb l’acord de Ple de delegació de competències en la Junta de Govern de 
data 22 de juliol de 2011.” 
 
Sessió del 4 de març  

c) Aprovar l’adhesió al conveni subscrit entre l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària i la Federación Española de Municipios y Provincias, de col.laboració en 
matèria de subministrament d’informació de caràcter tributari. 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern en sessió celebrada el 30 de novembre 

de 2011 es va aprovar l’adhesió al conveni marc de col·laboració entre el Departament de 
Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, el Consorci Localret, 
l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci d’Administració Oberta Electrònica de Catalunya, signat en 
data 22 d’octubre de 2006, per a l’impuls i el desenvolupament de la interoperabilitat dels sistemes 
d’informació de les administracions catalanes. 
 

Atès que el servei “Via Oberta” que ofereix el Consorci d’Administració Oberta de 
Catalunya (AOC) permet l'intercanvi de dades i documentació entre administracions, d’acord amb 
la normativa de protecció de dades de caràcter personal, i és una eina que estalvia desplaçaments 
innecessaris als ciutadans, empreses i organitzacions quan tramiten amb les administracions 
públiques ja que les administracions poden consultar-se les dades de les que disposen. 
 

Vist la necessitat d’incorporar eines que facilitin i millorin la gestió, i atès que s’ha 
detectat la necessitat d’alguns departaments i àrees d’aquest Consell Comarcal de tenir accés a 
les dades de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària.  
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals i pel Tècnic 
d’Administració Electrònica i Comunicació de l’entitat en data 25 de febrer de 2013, que 



s’incorpora a l’expedient, proposant l’adhesió d’aquesta entitat al conveni subscrit entre l’Agència 
Estatal d’Administració Tributària (AEAT) i la Federación Española de Municipios y Provincias de 
col·laboració en matèria de subministrament d’informació de caràcter tributari, imprescindible per 
poder accedir a les dades de l’AEAT a través del servei “Via Oberta” del Consorci AOC 
(obligacions tributàries per a contractació amb les Administracions Públiques, obligacions 
tributàries per a la sol·licitud d’ajudes i subvencions, impost sobre la renda de les persones 
físiques, consultar el domicili fiscal d’un contribuent, impost d’activitats econòmiques en el qual es 
troba matriculat un contribuent,...). 
 

Vist que per acord de Ple celebrat en data 22 de juliol de 2012, s’ha procedit, 
entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a 
favor de la Junta de Govern, i entre les que es troba la present. 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar l’adhesió del Consell Comarcal del Baix Llobregat al conveni 
subscrit entre l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) i la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP) de col·laboració en matèria de subministrament d’informació de 
caràcter tributari. 
 

SEGON.- Procedir a la implementació del servei de referència en el funcionament 
del Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
 
  TERCER.- Facultar a la Presidència d’aquest Consell Comarcal per a la signatura 
dels documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 

QUART.- Designar com a interlocutor únic al Secretari d’aquesta entitat. 
 

CINQUÈ.- Comunicar el present acord a l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària i a la Federación Española de Municipios y Provincias, perquè en tinguin coneixement i 
als efectes. 
 

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

d) Aprovar la subscripció d’un conveni amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, de col.laboració 
per al desenvolupament econòmic de l’espai agrari comarcal. 

 
“Vist que els espais agrícoles del Baix Llobregat tenen un paper important en la 

qualitat ambiental de la comarca, ja que, a més de la funció productiva, tenen un paper rellevant 
en la conformació del paisatge, l’equilibri dels usos del territori i la preservació de la biodiversitat.   
 

Atès que en el context socioeconòmic actual, aquest Consell Comarcal considera 
necessari activar tots els recursos i les potencialitats de desenvolupament econòmic de la 



comarca, en aquest sentit, en l’àmbit de Parc Agrari s’està treballant en aquesta línia, que cal 
estendre al conjunt de zones agrícoles de la comarca. 
 

Atès que s’ha cercat la col·laboració del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya per tal de permetre analitzar la 
situació de l’agricultura del conjunt de la comarca i elaborar propostes d’actuació per afavorir el 
seu desenvolupament, segons consta a l’expedient. 

 
Atès la coincidència de voluntats del Consell Comarcal del Baix Llobregat i del 

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per promoure el 
desenvolupament econòmic del conjunt de l’agricultura del Baix Llobregat, es fa necessari la 
col·laboració conjunta per elaborar una anàlisi de l’agricultura de la comarca que permeti la 
formulació de línies estratègiques i objectius de desenvolupament que s’hauran d’instrumentalitzar 
mitjançant l’acció dinamitzadora concertada d’ambdues administracions.  
 

Vist l’informe emès per l’Enginyer Tècnic Agrícola d’aquesta entitat en data 25 de 
febrer de 2013, que s’incorpora a l’expedient, proposant la subscripció d’un conveni de 
col·laboració amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de 
la Generalitat de Catalunya per al desenvolupament econòmic de l’espai agrari de la Comarca del 
Baix Llobregat. 
 

Vist que per acord de Ple celebrat en data 22 de juliol de 2012, s’ha procedit, 
entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a 
favor de la Junta de Govern, i entre les que es troba la present. 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb el 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de 
Catalunya per al desenvolupament econòmic de l’espai agrari de la Comarca del Baix Llobregat, 
de conformitat amb la minuta de conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament.  
 
  SEGON.- Facultar a la Presidència d’aquest Consell Comarcal per a la signatura 
dels documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 

TERCER.- Comunicar el present acord al Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, perquè en tingui coneixement i 
als efectes. 
 

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



e) Aprovar la subscripció d’un conveni amb diferents ajuntaments, de col.laboració 
per l’organització del VII premi literari Delta de narrativa escrita per dones. 

 
“Vist que l'any 2000 els Ajuntaments i les biblioteques de Castelldefels, El Prat de 

Llobregat, Gavà, Sant Vicenç dels Horts, Viladecans i Sant Boi de Llobregat van acordar convocar 
el Concurs de Novel·la per a Dones, Delta; i que posteriorment es van integrar al Premi els 
Ajuntaments de Begues, Esplugues de Llobregat, Olesa de Montserrat, Sant Boi de Llobregat, 
Sant Climent de Llobregat i Sant Joan Despí. 
 

Vist que l’objectiu del Premi literari Delta de narrativa escrita per Dones és 
visibilitzar, donar a conèixer i fer un reconeixement públic de les obres literàries realitzades per les 
dones; i la seva finalitat és encoratjar a les dones a desenvolupar els seus potencials creatius a 
través de l’escriptura i  promoure així la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en l’àmbit 
literari. 
 

Vist que els Ajuntaments de Begues, Castelldefels, El Prat de Llobregat, 
Esplugues de Llobregat, Gavà, Sant Boi de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Vicenç dels Horts i 
Viladecans han establert una relació de cooperació, dins del marc de les competències que tenen 
legalment atribuïdes, per organitzar el VII Premi literari Delta narrativa escrita per dones, així com 
la publicació i la presentació de l’obra guanyadora; i que la seu del Premi serà al municipi del Prat 
de Llobregat, d’acord els acords presos entre els ajuntaments participants. 
 

Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat, mitjançant el Consell de les 
Dones del Baix Llobregat, es va incorporar al Premi a l’edició 2009-2010 i manifesta la seva 
voluntat de continuar donant suport tècnic a l’edició 2013-2014. 
 

Vist que en aquesta nova edició aquest Consell Comarcal seguirà fent difusió del 
Premi des del Consell de les Dones del Baix Llobregat, i igualment es fomentarà la realització de 
tallers d’escriptura creativa en els municipis participants que es decideixi, que repercutiran en la 
qualitat de les obres que es presenten. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials d’aquesta entitat en data 20 de febrer de 2013, que s’adjunta a l’expedient. 
 

Vist que per acord de Ple celebrat en data 22 de juliol de 2012, s’ha procedit, 
entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a 
favor de la Junta de Govern, i entre les que es troba la present. 
 
  Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels 
següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració biennal (2013-
2014) amb els Ajuntaments de Begues, Castelldefels, El Prat de Llobregat, Esplugues de 
Llobregat, Gavà, Sant Boi de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Vicenç dels Horts i Viladecans, per 
l’organització del VII Premi literari Delta narrativa escrita per dones, així com per la publicació i 



presentació de l’obra guanyadora, de conformitat amb la minuta de conveni que s’incorpora a 
l’expedient i s’aprova simultàniament. 
  
  SEGON.- Facultar a la Sra. Maria Soler Sala, Consellera de les Dones d’aquesta 
entitat, per a la signatura dels documents que siguin necessaris per a la formalització del present 
acord. 

 
TERCER.- Comunicar el present acord als Ajuntaments de Begues, Castelldefels, 

El Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, Sant Boi de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant 
Vicenç dels Horts i Viladecans, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 

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

f) Aprovar sengles convenis amb l’Ajuntament d’Esparreguera, centres escolars i 
AMPAs, de col.laboració en relació al servei de transport escolar no obligatori. 

 

“Vist que per acord de la Junta de Govern de data 3 de desembre de 2012 es va 
aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Esparreguera, relatiu al 
servei de transport escolar no obligatori pel curs escolar 2012-2013. 

 
Vist que per acord de la Junta de Govern de data 18 de febrer de 2013 es va 

aprovar la modificació del contracte subscrit amb l’empresa Vigo-Barcelona, S.A. per a la prestació 
del servei de transport escolar a centres docents d’ensenyament de la comarca del Baix Llobregat 
per al present curs escolar 2012-2013, en el sentit d’anul·lar la ruta NO123 del CEIP Taquígraf 
Garriga del municipi d’Esparreguera, amb efectes retroactius del dia 13 de febrer de 2013, passant 
aquests alumnes a la ruta NO121 i de modificar determinades rutes de centres del municipi 
d’Esparreguera. 

 
Atès que amb les esmentades modificacions l’import total al que ascendeix el 

transport no obligatori en el municipi d’Esparreguera és de 327.105,11€, dels quals l’Ajuntament 
haurà d’aportar la quantitat de 52.746€, quantitat que esdevé del total de 218 alumnes no 
obligatoris repartits segons les dades que hi consten a l’aplicatiu de transport i que han estat 
facilitades pels centres.  
 

Atès que malgrat que el servei de transport d’alumnes d’educació no obligatòria 
no forma part de l’àmbit d’aplicació del Decret 161/1996 en relació amb la viabilitat d’establir un 
servei de transport compartit entre els alumnes d’educació secundària i de batxillerat. 
 

Atès que el referit Decret, si bé no ho preveu, tampoc no ho prohibeix, i entenent 
que per raons d’eficàcia en la prestació del servei ho aconsella, és possible el servei de transport 
compartit entre els alumnes de secundària i de batxillerat. 

 
Atès que el Consell Comarcal, a petició dels interessats i de mutu acord amb les 

AMPA’S, ve subscrivint diversos convenis de col·laboració per a la prestació de l’esmentat servei,  
ja que contribueixen a rendibilitzar el servei i a oferir un servei addicional, sempre i quan hi hagin 
places lliures, no comporti que s’incrementi el nombre de rutes o de vehicles i no es modifiquin les 
parades ni el recorregut; aplicant per aquests alumnes que emplenen només places sobrants el 
criteri fixat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, que és d’1,50€ per dia 
de transport. 



 
  Vist els informes emesos per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i 
Polítiques Socials en data 19 i 21 de febrer de 2013, que s’incorporen a l’expedient. 
 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Deixar sense efecte el conveni de col·laboració subscrit amb 
l’Ajuntament d’Esparreguera, relatiu al servei de transport escolar no obligatori pel curs escolar 
2012-2013. 

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

d’Esparreguera, relatiu al servei de transport escolar no obligatori pel curs escolar 2012-2013, de 
conformitat amb la minuta de conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament. 
 
La quantitat que haurà d’aportar l’Ajuntament d’Esparreguera a aquest Consell Comarcal en el 
marc d’aquest conveni ascendeix a un import total de 52.746€ per un total de 218 alumnes no 
obligatoris repartits segons els criteris fixats pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya de la manera següent: 
 
- 165 alumnes que se’ls aplicarà un import diari de 1,50€ per la totalitat del curs escolar 
- 48 alumnes “segon germà” i que se’ls aplicarà un import diari  d’1€ per la totalitat del curs escolar 
- 5 alumnes “tercer germà” i que se’ls aplicarà un import diari de 0,50€ per la totalitat del curs 
escolar 
 
Aquesta quantitat l’haurà de fer efectiva en dues aportacions: la primera de 31.400€ abans de 
finalitzar el mes de gener de 2013 i la segona de 21.346€ un cop finalitzat el curs escolar 2012-
2013. 
 
Aquesta aportació resta condicionada a l’efectiva signatura de l’Addenda 2012-2013 del Conveni 
Marc que tenen subscrit el Consell Comarcal del Baix Llobregat i el Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya per a la delegació de competències en matèria d’educació com el 
servei de menjador escolar i el transport escolar. 
 

TERCER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb l’AMPA de 
l’IES Bernat El Ferrer de Molins de Rei, relatiu a la utilització de places lliures del servei de 
transport escolar per a alumnes de batxillerat amb situacions esporàdiques pel curs escolar 2012-
2013; d’acord amb la minuta de conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament. 
 
La quantitat que haurà d’aportar l’esmentada entitat a aquest Consell Comarcal en el marc 
d’aquest conveni ascendeix a un import total de 40,50€. 
   



QUART.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb l’AMPA de 
l’IES Rafael Casanova de Sant Boi de Llobregat, relatiu a la utilització de places lliures del servei 
de transport escolar no obligatori per a alumnes de batxillerat pel curs escolar 2012-2013; d’acord 
amb la minuta de conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament. 
 
La quantitat que haurà d’aportar l’esmentada entitat a aquest Consell Comarcal en el marc 
d’aquest conveni ascendeix a un import total de 274,50€. 
 

CINQUÈ.- Facultar a la Presidència d’aquesta entitat per a la signatura dels 
documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 
  SISÈ.- Comunicar el present acord a l’Ajuntament d’Esparreguera i als esmentats 
centres, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 
  SETÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri.” 
 
Sessió del 18  de març 
 

g) Aprovar la subscripció d’un conveni amb diferents Ajuntaments, de col.laboració en 
el desenvolupament del programa d’experiència professional per a l’ocupació 
juvenil Joves per  l’ocupació. 

 
“Vista l’Ordre EMO/293/2012, de 25 de setembre, publicada al DOGC núm. 6229 

de 9 d’octubre de 2012, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions per a la realització del Programa d'Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a 
Catalunya “Joves per l’ocupació” i s’obre la convocatòria pe a l’any 2012 i la convocatòria 
anticipada per a l’any 2013. 
 

Vist que el programa “Joves per a l’ocupació” és un programa innovador de suport 
a l’experiència pràctica de les persones joves desocupades que combina accions d’orientació, 
tutorització i seguiment individualitzat, formació i adquisició d’experiència professional en 
empreses i que facilita la seva inserció laboral a les empreses i fomenta el seu retorn al sistema 
educatiu; i que és una continuació de la dinàmica iniciada al 2010 amb el programa SUMA’T però 
incorporant tots aquells aspectes de millora que es van recollir en l’avaluació realitzada entre el 
SOC i les entitats executores del programa. 

 
Vist que poden ser beneficiàries dels ajuts previstos en l’esmentada Ordre, entre 

d’altres, els ajuntaments de Catalunya o entitats vinculades o dependents d’aquestos de més de 
30.000 habitants per a la demarcació de Barcelona o bé de més de 20.000 habitants per a la resta 
de demarcacions, i els Consells Comarcals i entitats jurídiques de creació voluntària, que abastin 
un territori de més de 20.000 habitants; i que a la comarca del Baix Llobregat hi ha 21 municipis 
amb menys de 30.000 habitants i, d’aquests, 19 ajuntaments han manifestat el seu interès en 
participar en el projecte.  
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 105/2012, de 25 d’octubre, es va aprovar 
la sol·licitud de la referida subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de 
Catalunya, d’acord amb els interessos manifestats pels ajuntaments participants, per un import 
total de 619.724,00€, d’acord amb el següent detall: 
 
 



Actuacions sol·licitades Joves 
participants 

Mòdul 
màxim 

Import 
sol·licitat 

Actuacions de tutorització i acompanyament a la inserció 120 1.715,00€ 205.800,00€ 
Actuacions de formació 120 2.625,00€ 315.000,00€ 
Formació complementària en ESO 80 242,80€ 19.424,00€ 
Actuació de promoció en empreses i difusió 120 62,50€ 7.500,00€ 
Incentius als participants 120 600,00€ 72.000,00€ 
TOTAL SUBVENCIÓ SOL·LICITADA 619.724,00€ 
 
Especialitat formativa Hores lectives 
Operacions bàsiques de cuina 350 
Atenció sociosanitària per a persones dependents en 
institucions socials 

270 

Activitats auxiliars de magatzem 230 
Caixer/a – reposador/a 247 
Reprografia 300 
Producció d’hortalisses ecològiques i fructicultura 310 
 

Vist que per acord de la Junta de Govern de data 17 de desembre de 2012, entre 
d’altres, es va acceptar l’esmentada subvenció per un import de 413.068,40€ per a realització de 
les actuacions que tot seguit es relacionen (núm. d’expedient: JPO/20/2012) i d’acord amb el 
següent detall: 
 

Actuacions a realitzar Joves 
participants Import aprovat 

Actuacions de tutorització i acompanyament a la inserció 80 137.200,00 
Actuacions de formació 80 210.000,00 
Formació complementària en ESO 53 12.868,40 
Actuació de promoció en empreses i difusió 80 5.000,00 
Incentius als participants 80 48.000,00 
TOTAL SUBVENCIÓ APROVADA 413.068,40 
 

Vist que el projecte de referència s’ha iniciat en data 28 de desembre de 2012 i 
que tindrà una durada de 15 mesos des del seu inici. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic en 
data 11 de març de 2013, que s’incorpora a l’expedient, proposant l’aprovació d’un conveni de 
col·laboració entre aquest Consell Comarcal i cadascun dels ajuntaments participants en el 
Programa d'Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’ocupació” 
2012-2013, que finalment seran 17 dels 19 que inicialment van manifestar la seva voluntat de 
participar-hi, per regular el funcionament, el tipus de suport i col·laboració de cadascuna de les 
entitats per al desenvolupament del referit programa; d’acord amb les condicions fixades al 
presentar la sol·licitud de la subvenció de referència.  

 
Vist que per acord de Ple celebrat en data 22 de juliol de 2012, s’ha procedit, 

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

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



 
ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar la subscripció de sengles convenis de col·laboració amb els 

ajuntaments de la comarca participants en el Programa d'Experiència Professional per a l’ocupació 
juvenil a Catalunya “Joves per l’ocupació” 2012-2013, que són els Ajuntaments d’Abrera, Castellví 
de Rosanes, Corbera de Llobregat, el Papiol, Esparreguera, La Palma de Cervelló, Martorell, 
Molins de Rei, Olesa de Montserrat, Pallejà, Sant Andreu de la Barca, Sant Esteve Sesrovires, 
Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat i 
Vallirana; de conformitat amb la minuta de convenis que s’incorporen a l’expedient i s’aproven 
simultàniament.  
 
  SEGON.- Facultar a la Presidència d’aquest Consell Comarcal, per a la signatura 
dels documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 

TERCER.- Comunicar el present acord als ajuntaments que participen en el 
Programa “Joves per l’Ocupació 2012-2013”, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 

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

h) Aprovar la subscripció d’un conveni amb la Diputació de Barcelona i la Federació 
d’Agrupacions de Defensa Forestal del Baix Llobregat pel suport a l’execució dels 
Plans de prevenció d’incendis forestals i el Pla d’informació i vigilància contra els 
incendis forestals l’any 2013. 

 
“Vist que les Agrupacions de Defensa Forestal són entitats orientades a la 

prevenció i extinció d’incendis forestals, i desenvolupen les seves activitats en col·laboració amb 
els Ajuntaments, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. 
 
  Vist que les Agrupacions de Defensa Forestal (ADFs) gestionen conjuntament 
amb els Ajuntaments els Plans municipals de prevenció d’incendis forestals i el Pla d’informació i 
vigilància contra incendis forestals amb la cooperació de la Diputació de Barcelona, així com 
executen les obres dels Plans municipals de prevenció d’incendis i col·laboren amb els bombers 
en l’extinció dels incendis forestals. 
 

Vist que les Agrupacions de Defensa Forestal per executar les actuacions de 
prevenció i lluita contra els incendis forestals, per executar les obres dels plans municipals de 
prevenció, per fer les adquisicions de material d’extinció, mantenir els equips i tramitar tota mena 
de permisos, sol·licituds i altra documentació, necessiten recolzament tècnic i logístic, i per aquest 
motiu s’ha constituït la Federació d’Agrupacions de Defensa Forestal del Baix Llobregat. 

 
Vist que la Federació d’Agrupacions de Defensa Forestal del Baix Llobregat 

agrupa les onze ADFs existents a la comarca i realitza el treball de coordinació i de suport a les 
ADFs mitjançant un tècnic forestal que col·labora alhora amb el programa de prevenció d’incendis 
de la Diputació de Barcelona. 

 
Vist que els anys 2009, 2010, 2011 i 2012 el Consell Comarcal del Baix Llobregat, 

la Diputació de Barcelona i la Federació d’ADFs del Baix Llobregat van subscriure un conveni de 
col·laboració per a la prevenció d’incendis forestals que va finalitzar el 31 de desembre de 2012. 



 
Atesa la rellevància territorial i ambiental de l’espai forestal al Baix Llobregat, així 

com la implicació dels Ajuntaments en les Agrupacions de Defensa Forestal i vist també el 
caràcter intermunicipal de les extensions de terrenys forestal, es considera convenient que el 
Consell Comarcal del Baix Llobregat segueixi donant suport a la Federació d’Agrupacions de 
Defensa Forestal del Baix Llobregat per al desenvolupament de les seves activitats a escala 
comarcal. 
 

Atès que és d’interès subscriure un nou conveni de col·laboració amb la Diputació 
de Barcelona i la Federació d’Agrupacions de Defensa Forestal del Baix Llobregat, de suport en la 
prevenció d’incendis forestals i el Pla d’informació i vigilància contra els incendis forestals a la 
comarca del Baix Llobregat. 
 
  Vista la proposta de conveni que s’incorpora a l’expedient.  
 
  Vist l’informe emès per l’enginyer tècnic agrícola d’aquesta entitat en data 12 de 
març de 2013, que s’incorpora a l’expedient. 
 

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

ACORDS 
 
  PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb la Diputació 
de Barcelona i la Federació d’Agrupacions de Defensa Forestal del Baix Llobregat, per a l’execució 
dels plans municipals de prevenció d’incendis forestals i el Pla d’informació i vigilància contra els 
incendis forestals a la comarca del Baix Llobregat per a l’any 2013, de conformitat amb la minuta 
de conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament. 
 

SEGON.- Facultar a la Presidència del Consell Comarcal del Baix Llobregat, per a 
la signatura de quants documents siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 

TERCER.- Comunicar el present acord a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la 
Diputació de Barcelona i a la Federació d’Agrupacions de Defensa Forestal del Baix Llobregat, 
perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 
  QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri.” 
 
 
 
 
 
 



 
i) Aprovar la subscripció d’un conveni general de cooperació educativa amb la 

Fundació Universitat Autònoma de Barcelona, per la realització de pràctiques 
d’alumnes de l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents en l’Arxiu 
Comarcal del Baix Llobregat. 

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

una pràctica habitual en les administracions públiques, amb l’objectiu de contribuir a la formació 
professional de l’estudiant en el seu període de pràctiques, tal i com preveuen els itineraris 
formatius d’un gran número de disciplines. 

 
Atès que aquesta entitat ha format part en anteriors ocasions i mitjançant diferents 

àrees de treball d’aquests programes de pràctiques en col·laboració amb diferents institucions 
acadèmiques, havent estat una experiència positiva tant pel que fa a la formació de l’alumne com 
pel que fa a la seva col·laboració en les tasques assignades. 
 

Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat des de l’any 2005 col·labora amb 
la Universitat Autònoma de Barcelona mitjançant convenis de cooperació per a les pràctiques 
professionals d’alumnes de l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents amb la finalitat 
de col·laborar en les tasques d’organització i descripció de fons documentals de la comarca, que 
depèn de l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat. 

 

Atès que s’ha d’actualitzar el conveni marc de cooperació educativa per a la 
realització de pràctiques acadèmiques amb l’objecte d’establir les condicions sobre les quals s’han 
de desenvolupar les pràctiques acadèmiques externes que estudiants de l’Escola Superior 
d’Arxivística i Gestió de Documents han de dur a terme per a la seva formació en l’entitat 
col·laboradora, i que han d’anar encaminades a completar l’aprenentatge teòric i pràctic de 
l’estudiant per tal de proporcionar-li una formació completa i integral.  
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials Centrals en data 13 de març de 2013, que s’incorpora a l’expedient, proposant l’aprovació 
de l’esmentat conveni amb l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de documents per la realització 
de pràctiques en l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat. 

 
Vist que per acord de Ple celebrat en data 22 de juliol de 2012, 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 general de cooperació educativa 
amb la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona, per a la realització de pràctiques d’alumnes 
de l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de documents en l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat; de 
conformitat amb la minuta de conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament. 
 



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

TERCER.- Designar a la Sra. Mari Luz Retuerta, Directora de l’Arxiu Comarcal del 
Baix Llobregat, coma tutora per vetllar per la formació de l'estudiant i fixar el pla de treball. 
 

QUART.- Comunicar el present acord a la Fundació Universitat Autònoma de 
Barcelona i a l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 

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

j) Aprovar la subscripció de sengles convenis específics de cooperació educativa 
amb la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona, per la realització de 
pràctiques de dos alumnes de l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents 
en l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat. 

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

una pràctica habitual en les administracions públiques, amb l’objectiu de contribuir a la formació 
professional de l’estudiant en el seu període de pràctiques, tal i com preveuen els itineraris 
formatius d’un gran número de disciplines. 

 
Atès que aquesta entitat ha format part en anteriors ocasions i mitjançant diferents 

àrees de treball d’aquests programes de pràctiques en col·laboració amb diferents institucions 
acadèmiques, havent estat una experiència positiva tant pel que fa a la formació de l’alumne com 
pel que fa a la seva col·laboració en les tasques assignades. 
 

Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat des de l’any 2005 col·labora amb 
la Universitat Autònoma de Barcelona mitjançant convenis de cooperació per a les pràctiques 
professionals d’alumnes de l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents amb la finalitat 
de col·laborar en les tasques d’organització i descripció de fons documentals de la comarca, que 
depèn de l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat. 
 

Vist que per acord de la Junta de Govern de 18 de març de 2013 s’ha aprovat la 
subscripció d’un conveni general de cooperació educativa amb la Fundació Universitat Autònoma 
de Barcelona, per a la realització de pràctiques d’alumnes de l’Escola Superior d’Arxivística i 
Gestió de documents en l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat, amb l’objecte d’establir les 
condicions sobre les quals s’han de desenvolupar les pràctiques acadèmiques externes que 
estudiants de l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents han de dur a terme per a la 
seva formació en l’entitat col·laboradora, i que han d’anar encaminades a completar l’aprenentatge 
teòric i pràctic de l’estudiant per tal de proporcionar-li una formació completa i integral.  

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

Socials Centrals en data 13 de març de 2013, que s’incorpora a l’expedient, proposant l’aprovació 
de dos convenis específics per a les pràctiques professionals dels alumnes seleccionats Sr. 
Cristian Rubio Villaró i Sr. Ricard Ruiz Font; d’acord amb la sol·licitud feta mitjançant informe de la 
Directora de l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat. 
 



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

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

següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció de sengles convenis específics de cooperació 
amb la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona, per a la realització de les pràctiques dels 
alumnes de l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de documents Sr. Cristian Rubio Villaró i Sr. 
Ricard Ruiz Font en l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat, de conformitat amb la minuta de convenis 
que s’incorporen a l’expedient i s’aproven simultàniament.  

 
La durada de les pràctiques constarà de 450 hores en total per a cada alumne durant el període 
del 2 d’abril al 15 de juliol de 2013 per al Sr. Cristian Rubio Villaró i del 2 d’abril al 28 de juny de 
2013 per al Sr. Ricard Ruiz Font, i les seves propostes de treball consistiran en organitzar i tractar 
el fons de l’empresa Bertrand, S.A. i de l’entitat la Unió Coral, enllestir la preparació dels 
documents digitalitzats pendents de dipositar al repositori de conservació i vinculació dels formats 
de digitalització a “Arxius en línia” (el cercador de documents) i a “XAC_premsa” (el cercador de la 
premsa), revisar els instruments de descripció dels fons de l’Arxiu i/o donar suport en les tasques 
de trasllat de l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat.  
 
  SEGON.- Aprovar una despesa relacionada de 3.000€ per a cada alumne, a 
repartir en tres pagaments i que se satisfarà directament als alumnes en concepte de beca 
d’estudi. 
 
La present despesa anirà a càrrec de la partida pressupostària 332.48912 del pressupost 
d’aquesta entitat per enguany. 
 

TERCER.- Facultar a la Presidència d’aquesta entitat, per a la signatura dels 
documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 
  QUART.- Comunicar el present acord a la Fundació Universitat Autònoma de 
Barcelona i a l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 

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

celebri.” 
   

k) Aprovar una modificació en una ruta de transport escolar del curs 2012-2013, així 
com la corresponent actualització del contracte de serveis subscrit amb l’empresa 
Hispa Bus SA. 

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

2010 es va aprovar l’inici de l’expedient per a l’adjudicació del contracte de servei de transport 
escolar a centres docents d’ensenyament de la comarca del Baix Llobregat per als cursos escolars 
2010-2011 i 2011-2012, amb la possibilitat de dues pròrrogues coincidint amb els cursos escolars 



de 2012-2013 i 2013-2014, així com el Plec de Clàusules Administratives particulars i 
econòmiques, i el Plec de Prescripcions Tècniques, reguladors d’aquest contracte; i que per acord 
de la Junta de Govern de data 19 de juliol de 2010, es va aprovar adjudicar provisionalment els 
referits contractes, elevant-se a definitiva per Decret de Presidència núm. 122/2010, de 27 d’agost.  

 
Vist que per Decret de Presidència núm. 93/2012, de 5 de setembre, es va 

aprovar la pròrroga per al curs escolar 2012-2013 i l’actualització dels corresponents contractes de 
servei de transport escolar a centres docents d’ensenyament de la comarca del Baix Llobregat, 
així com l’increment del cost del servei que es derivi de l’aplicació del 10% en concepte d’IVA 
sobre el cost total de cada servei, que inclou el preu del transport i dels acompanyants, d’acord 
amb la legislació vigent. 
 

Atès que, com és habitual amb l’inici de cada curs escolar i com a resultat de les 
reunions mantingudes amb els Serveis Territorials del Baix Llobregat, amb els ajuntaments 
afectats i amb els directors dels centres, aquest Consell Comarcal ha d’actualitzar i modificar per 
raons d’interès públic les característiques dels serveis contractats en funció de les necessitats 
actuals. 
 

Atès que la ruta O153 de les Escoles Puig d’Agulles i El Corb ambdues del 
municipi de Corbera de Llobregat, adjudicada a l’empresa Hispa Bus, S.A. i que trasllada als 
alumnes del municipi de Cervelló passant per Corbera de Llobregat, és una ruta a extingir des del 
moment que hi ha oferta educativa en el municipi de Cervelló. 
 

Atès que els Serveis Territorial, informats de que aquesta ruta, que es fa amb un 
vehicle de 25 places, amb les darreres baixes produïdes s’ha quedat amb 7 alumnes (6 de l’Escola 
Puig d’Agulles i 1 de l’Escola El Corb), dels quals solament hi ha un alumne de Cervelló, 
aconsellen mantenir-la amb un vehicle més petit, ateses les alçades de curs, amb el compromís 
d’anul·lar-la el proper curs escolar 2013-2014.  
 

Atès el que s’estableix en els Plecs de clàusules Administratives Particulars 
reguladors de les licitacions de referència, el Consell Comarcal del Baix Llobregat podrà modificar, 
per raons d’interès públic, les característiques del servei contractat, en els termes establerts a 
l’article 202 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.    
 

Atès que s’han produït variacions en les necessitats del servei de transport 
escolar col·lectiu de la comarca, com és habitual a l’inici de cada curs escolar,  i que per tant s’ha 
de procedir a la modificació del contracte subscrit amb l’empresa Hispa Bus, S.A. en el sentit de 
substituir el vehicle de 25 places per un de 15, reduint-se així el cost d’aquest servei, que implica 
un estalvi diari de 29,77€, IVA inclòs, i de 1.964,82€, IVA inclòs, pels 66 dies que queden d’aquest 
curs escolar 2012-2013 en la partida de transport obligatori; d’acord amb l’informe emès per la 
Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques Socials en data 12 de març de 2013, que 
s’incorpora a l’expedient. 
 

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



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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la modificació del contracte subscrit amb l’empresa Hispa Bus, 
S.A. per a la prestació del servei de transport escolar a centres docents d’ensenyament de la 
comarca del Baix Llobregat per al present curs escolar 2012-2013, en el sentit de substituir el 
vehicle de 25 places per un de 15 places en la ruta O153 de les Escoles Puig d’Agulles i El Corb 
ambdues del municipi de Corbera de Llobregat, amb efectes retroactius del dia 12 de març de 
2013; quedant les condicions de la manera següent: 
 
O153.  ESCOLA PUIG D’AGULLES, ESCOLA EL CORB (Corbera) 
 
ITINERARI MATI: Cervelló. Can Rafel (busties)- Corbera. Sta. Mª Vall- Cases Pairals (circuït)- Cases 
Pairals(bústies)- Cases Pairals (lourdes)- Cases Pairals(P. Corb)-  ESCOLA Puig D’Agulles- ESCOLA El Corb. 
ITINERARI TARDA: A l’inrevés de l’itinerari del matí  
 
HORARI D'ARRIBADA AL CENTRES: ESCOLA Puig D’Agulles 8,52 H 
    ESCOLA El Corb    9,00 H 
 
HORARI DE SORTIDA DELS CENTRES: ESCOLA Puig D’Agulles  16,35 H 
    ESCOLA El Corb :           16,30H 
     
KM EN UN SENTIT: 16,50 
N. D'ALUMNES TRANSPORTATS: Escola Puig d’Agulles 6 + Escola El Corb 1  = 7  
ACOMPANYANT/S: 1 
N. VEHICLES CONTRACTATS: 1 de 15 places 
APORTA: 1 de 30 + (1+1) 
 
EMPRESA ADJUDICATÀRIA:     HISPABUS, S.A            
PREU/DIA TRANSPORT:   200,00 €    
PREU/DIA ACOMPANYANT:      31,50  €       
TOTAL SERVEI:    231,50 €    
TOTAL (IVA INCLÒS):   254,65 € a partir del dia 12 de març de 2013 (66 dies) 
 
D’acord amb les dades facilitades per l’empresa adjudicatària, malgrat tenir contractat un vehicle 
de 15 places, utilitzarà el mateix vehicle que utilitzava fins ara, per no disposar en aquests 
moments d’un altre vehicle amb les característiques actualment contractades.  
  
  SEGON.- Facultar a la Presidència d’aquesta entitat per a la signatura de quants 
documents siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 

TERCER.- Comunicar el present acord als Serveis Territorials, als centres 
afectats, així com a l’empresa Hispa Bus, S.A., pel seu coneixement i efectes. 
 

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



Sessió del 8 d’abril 
 

l) Aprovar la subscripció d’un conveni amb l’Ajuntament de Gavà, de col.laboració en 
el finançament del servei de transport escolar no obligatori corresponent al curs 
2012-2013. 

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

alumnes d’escolarització obligatòria però de trasllat no obligatori, aquest Consell Comarcal ha anat 
subscrivint diferents convenis de col·laboració per a la prestació de l’esmentat servei. 

 
Vist que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya des del 

proppassat curs escolar ve aconsellant a tots els Consells Comarcals que s’ha de ser molt estricte 
en el control dels alumnes usuaris dels serveis de transport tant obligatoris como no obligatoris, 
estipulant una sèrie de criteris entre els quals està el de que els alumnes no obligatoris aportin 
entre un mínim d’1,5€ i un màxim de 4€ per alumne/a i dia de transport, que el Consell Comarcal 
aplicarà en funció del cost del servei i del finançament que li sigui assignat per la Generalitat de 
Catalunya; i que en el cas del cobrament mínim, al segon germà se li assignarà un import d’1€ per 
dia i a partir del tercer germà, 0,5€ per dia, i per a d’altres imports, dins de l’interval indicat, es 
faran les reduccions per germans de manera proporcional. 
 

Vist que l’Ajuntament de Gavà ha acceptat assumir el cost que han d’aportar els 
alumnes usuaris del barri Masía Espinós, procedents de famílies amb greus necessitats sòcio-
econòmiques pel present curs escolar 2012-2013. 

 
  Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials en data 18 de març de 2013, que s’incorpora a l’expedient. 
 

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

ACORDS 
 

  PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament 
de Gavà, relatiu al servei de transport escolar no obligatori pel curs escolar 2012-2013, de 
conformitat amb la minuta de conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament. 
 
La quantitat que haurà d’aportar l’Ajuntament de Gavà a aquest Consell Comarcal en el marc 
d’aquest conveni ascendeix a un import total de 13.806,00€ per un total de 56 alumnes no 
obligatoris repartits segons les dades que hi consten a l’aplicatiu a 1 de març d’enguany i que han 
estat facilitades pels centres, d’acord el detall següent: 
 

- 45 alumnes que se’ls aplicarà un import diari de 1,50€ per la totalitat del curs 
escolar, que repartits per centres és el següent: 

-  



CAEP Joan Salamero 16 alumnes 
Escola Jacme March 21 alumnes 
Escola l’Eramprunyà 7 alumnes 
Santo Angel  1 alumne 

 
- 10 alumnes que són “segon germà” se’ls aplicarà un import diari de 1€ per la totalitat del curs 
escolar, que repartits per centres és el següent: 

CAEP Joan Salamero 5 alumnes 
Escola Jacme March 4 alumnes 
Escola l’Eramprunyà 1 alumne 
Santo Angel  0 alumnes 

 
- 1 alumne que és “tercer germà” i que se li aplicarà un import diari de 0,50€ per la totalitat del curs 
escolar, que repartits per centres és el següent: 

CAEP Joan Salamero 1 alumne 
Escola Jacme March 0 alumnes 
Escola l’Eramprunyà 0 alumnes 
Santo Angel  0 alumnes 

 
Aquesta quantitat l’haurà de fer efectiva abans de la finalització del curs escolar 2012-2013. 
 
Aquesta aportació resta condicionada a l’efectiva signatura de l’Addenda 2012-2013 del Conveni 
Marc que tenen subscrit el Consell Comarcal del Baix Llobregat i el Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya per a la delegació de competències en matèria d’educació com el 
servei de menjador escolar i el transport escolar. 
  
  SEGON.- Facultar a la Presidència d’aquesta entitat per a la signatura dels 
documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 
  TERCER.- Comunicar el present acord a l’Ajuntament de Gavà, perquè en tingui 
coneixement i als efectes. 
 
  QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri.” 
 

m) Aprovar la subscripció d’un conveni amb l’AMPA del Centre d’Educació Especial 
del Pontarró i l’empresa Vigo-Barcelona SA, de col.laboració en relació al 
voluntariat en el servei de transport escolar.  

 
“Vist el conveni subscrit en data 26 de juliol de 1996, aprovat en sessió plenària 

celebrada el 25 de juny del mateix any, entre aquesta entitat i el Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya l’objecte del qual és la delegació al Consell Comarcal del Baix 
Llobregat de les competències quant a la gestió del servei de transport escolar i per a la gestió del 
servei escolar de menjador i altres prestacions en matèria d’ensenyament. 

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

2010 es va aprovar l’inici de l’expedient per a l’adjudicació del contracte de servei de transport 
escolar a centres docents d’ensenyament de la comarca del Baix Llobregat per als cursos escolars 
2010-2011 i 2011-2012, amb la possibilitat de dues pròrrogues coincidint amb els cursos escolars 
de 2012-2013 i 2013-2014, així com el Plec de Clàusules Administratives particulars i 



econòmiques, i el Plec de Prescripcions Tècniques, reguladors d’aquest contracte; i que per acord 
de la Junta de Govern de data 19 de juliol de 2010, es va aprovar adjudicar provisionalment els 
referits contractes, elevant-se a definitiva per Decret de Presidència núm. 122/2010, de 27 d’agost.  
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 93/2012, de 5 de setembre, es va 
aprovar la pròrroga per al curs escolar 2012-2013 i l’actualització dels corresponents contractes de 
servei de transport escolar a centres docents d’ensenyament de la comarca del Baix Llobregat, 
així com l’increment del cost del servei que es derivi de l’aplicació del 10% en concepte d’IVA 
sobre el cost total de cada servei, que inclou el preu del transport i dels acompanyants, d’acord 
amb la legislació vigent. 
 

Atès que la ruta OAD301 del Centre d’Educació Especial del Pontarró del municipi 
de Martorell, adjudicada a l’empresa Vigo-Barcelona, S.A., disposa de dues monitores d’acord amb 
el que disposa l’article 6 de Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei de transport 
escolar per tal de facilitar el desplaçament de l’alumnat en l’educació obligatòria, ja que els alumnes 
transportats presenten necessitats especials d’educació i el seu grau d’autonomia no és elevat. 
 

Vist que l’AMPA del centre de referència ha presentat un projecte de voluntariat 
intern en el que manifesta que aquest pla neix del treball conjunt que realitzen l’AMPA amb els 
professionals del centre, per avançar ens espais de treball conjunt, així com per compartir àmbits de 
l’escola en benefici dels alumnes/fills; i que l’objectiu de les parts és introduir el voluntariat per 
contribuir a la millora de la conducta dels dos alumnes transportats amb necessitats especials i reduir 
les incidències que es produeixen al llarg del trajecte del transport escolar. 
  
  Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials en data 2 d’abril de 2013. 
 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb l’AMPA del 
Centre d’Educació Especial del Pontarró del municipi de Martorell i l’empresa Vigo-Barcelona, 
S.A., per a incorporar dos voluntaris a la ruta de transport escolar OAD301 durant el curs escolar 
2012-2013; d’acord amb la minuta de conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova 
simultàniament. 
 

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

TERCER.- Comunicar el present acord a l’AMPA del Centre d’Educació Especial 
del Pontarró i a l’empresa Vigo-Barcelona, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 



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

n) Aprovar la modificació del conveni de col·laboració a subscriure amb l’Ajuntament 
de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona, la 
Universitat Politècnica de Catalunya, Caixa Capital Risc i la Fundació Parc UPC, per 
a la presentació d’una  candidatura conjunta per acollir un business incubation 
center de l’Agència Europea de l’Espai. 

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

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

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

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

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

Vist que per acord de la Junta de Govern d’aquesta entitat en sessió celebrada el 
dia 18 d’abril de 2011 es va aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament 
de Barcelona, Barcelona Activa, la Universitat Politècnica de Catalunya i el Consell Comarcal del 
Baix Llobregat per a la preparació i presentació de la candidatura de Catalunya per acollir un 
Business Incubation Center (BIC) de l’Agència Espacial Europea (ESA), conveni el text del qual ha 
patit diferents propostes de modificació prèvia la seva signatura, que han anat aprovant-se per 
aquest òrgan de govern en diferents sessions. 
 

Atès que, de manera definitiva i per al desenvolupament més adient del projecte, 
des de la Universitat Politècnica de Catalunya han considerat oportú incorporar a la Fundació Parc 
de la Universitat Politècnica de Catalunya com a entitat que signa també el mencionat conveni, 
donat que serà l’entitat que gestionarà una part important del projecte, com és la gestió de la 
incubadora que s’instal·larà a l’edifici RDIT de Castelldefels, a la vegada que s’ha ampliat el 
termini de durada del mateix. 



 
Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic en 

data 3 d’abril de 2013, que s’adjunta a l’expedient. 
 

Vist que per acord de Ple celebrat en data 22 de juliol de 2012, s’ha procedit, 
entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a 
favor de la Junta de Govern, i entre les que es troba la present. 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la modificació del conveni de col·laboració subscrit amb 
l’Ajuntament de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Fundació Parc de la 
Universitat Politècnica de Catalunya, Caixa Capital Risc S.G.E.C.R., S.A., la Diputació de 
Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a la presentació de la candidatura per acollir un 
Business Incubation Center de l’Agència Europea de l’Espai (ESA BIC) i el desenvolupament de 
les tasques en el marc de l’ESA BIC Barcelona; de conformitat amb la minuta de conveni que 
s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament.  
 
  SEGON.- Facultar a la Presidència d’aquest Consell Comarcal, per a la signatura 
dels documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 

TERCER.- Comunicar el present acord a l’Ajuntament de Barcelona, la Universitat 
Politècnica de Catalunya, la Fundació Parc de la Universitat Politècnica de Catalunya, Caixa 
Capital Risc S.G.E.C.R., S.A., la Diputació de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 

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

o) Aprovar la convocatòria dels premis de recerca i projectes Edurecerca- Baix 
Llobregat corresponent al curs escolar 2012-2013, així com les seves bases 
reguladores. 

 
“Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat impulsa i col·labora en la 

iniciativa encetada pels Serveis Territorials d’Ensenyament del Baix Llobregat per a crear els 
Premis EDURECERCA al Baix Llobregat, que tenen com a objectiu potenciar l’interès de l’alumnat 
de batxillerat i de cicles formatius de grau superior dins dels àmbits d’aquesta convocatòria, i 
reconèixer els treballs de major qualitat i fer-ne difusió per posar en valor el coneixement dels 
guanyador/es. 
 

Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat inclou en aquestes bases 
diferents modalitats en col·laboració amb el Consorci de Turisme del Baix Llobregat, el Consell de 
les Dones del Baix Llobregat i el Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat. 
 



Vist que els premis s’adrecen a l’alumnat de batxillerat i de cicles formatius de 
grau superior de centres d’ensenyament de la comarca del Baix Llobregat, i que cada centre podrà 
presentar un treball de recerca o projecte a cadascuna de les modalitats. 
 

Atès que en el projecte EDURECERCA està previst que hi participin la Universitat 
Politècnica de Catalunya-Campus Baix Llobregat, INNOBAIX i el Centre d’Estudis Comarcal del 
Baix Llobregat. 
 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 63/2012, de 7 de juny, es van aprovar 
les bases reguladores per a la concessió dels premis de recerca i projectes EDURECERCA -Baix 
Llobregat per al curs escolar 2012-2013. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials, en data 2 d’abril de 2013, que s’adjunta a l’expedient, proposant la modificació de les 
bases de referència atès que el període de presentació del projecte s’ha modificat per indicació 
dels Serveis Territorials d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, fixant el dia 26 d’abril de 
2013 com a termini màxim; així com aprovar les bases específiques de la referida convocatòria. 
 

Vist també que en virtut de l’acord de Ple de 22 de juliol de 2011 la Junta de 
Govern podrà exercir les competències que expressament li atribueixin les Lleis al Ple i no tinguin 
el caràcter de indelegables i aquelles que la legislació assigni a la comarca sense atribuir-les a cap 
òrgan específic. 

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

següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar l’actualització de les bases reguladores per a la concessió dels 
premis de recerca i projectes EDURECERCA -Baix Llobregat per al curs escolar 2012-2013, en el 
sentit de modificar el període de presentació del projecte, que es fixa en el dia 26 d’abril de 2013 
com a termini màxim. 

 
SEGON.- Aprovar les bases específiques per a la concessió dels premis de 

recerca i projectes EDURECERCA -Baix Llobregat per al curs escolar 2012-2013, que s’adjunten a 
l’expedient i s’aproven simultàniament. 

 
TERCER.-  Aprovar la primera convocatòria dels premis de recerca i projectes 

EDURECERCA -Baix Llobregat per al curs escolar 2012-2013, el contingut de la qual consta 
incorporat a les bases reguladores de referència, d’acord amb el següent calendari:  
 
 CALENDARI  ACTUACIONS 

26 d’abril 2013 Termini lliurament per part dels centres dels treballs seleccionats als Serveis 
Territorials. 

29 d’abril 2013 Constitució dels jurats. 

15 de Juny 2013 
Acte de reconeixement dels guanyadors i presentació dels àmbits de recerca 
del curs següent. 
Exposició dels treballs finalistes. 



 
QUART.- Publicar a la pàgina web del Consell Comarcal del Baix Llobregat 

l’anunci de les bases i de la convocatòria. 
 

CINQUÈ.- Ratificar el present acord en la propera sessió plenària que se celebri.” 
 
6.- Ratificar diferents nomenaments al Ple del Consell Econòmic i Social. 

 
Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu: 
 
“Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat, en els articles 24 i ss. del seu 

Reglament Orgànic, reconeix la figura del Consell Econòmic i Social (CES) com a òrgan de 
participació i representació en matèria econòmico-social. 
 

Atès que el Consell Econòmic i Social des del 17 de desembre de 2007, a partir 
de la modificació del seu reglament orgànic i de funcionament, que es va ratificar posteriorment en 
el Ple del Consell Comarcal del Baix Llobregat de data 21 d’abril de 2008, va assumir les funcions 
de comissió de seguiment del Pacte Territorial per al desenvolupament econòmic i l’ocupació del 
Baix Llobregat, ens encarregat de concertar les actuacions, programes i projectes a desenvolupar 
a la comarca en l’àmbit de la promoció econòmica i l’ocupació. 
 

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

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

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

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

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



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

 
Vist que per acord de Ple, en sessions celebrades el 20 de febrer, el 21 de maig, 

el 16 de juliol, el 22 d’octubre,  el 17 de desembre de 2012 i el 18 de febrer de 2013, es va ratificar 
el nomenament dels representants de diferents entitats que formen part del Consell Econòmic i 
Social del Baix Llobregat. 

 
Vist que en sessió de la Comissió Executiva del CES celebrada el dia 19 de març 

de 2012, d’acord amb el que disposa l’article 7 del Reglament Orgànic i de Funcionament d’aquest 
ens, es va aprovar la incorporació de noves entitats al Ple del Consell Econòmic i Social del Baix 
Llobregat, les quals disposen d’un membre que els representa i són les següents: l’Agència 
d’innovació – Innobaix, el Consorci de Turisme del Baix Llobregat, el Consorci del Parc Agrari del 
Baix Llobregat, la Unió de Pagesos, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Cambra de Comerç 
de Barcelona i l’Associació Empresarial de l’Hospitalet i del Baix Llobregat (AEBALL) en 
representació de Foment del Treball Nacional. 
 

Atès que en data 11 d’abril de 2013 la Unió Comarcal de CCOO del Baix 
Llobregat ha notificat que s’han produït canvis en la seva organització, motiu pel qual han fet 
arribar un nou nomenament de les quatre persones que representen a l’entitat en el Ple del CES 
del Baix Llobregat, segons consta a l’expedient. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 15 d’abril de 2013, que s’adjunta. 
 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Ratificar el nomenament dels representants de CCOO del Baix 
Llobregat com a membres del Ple del Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat que a 
continuació es relacionen:  
 

 Toni Mora Núñez 
 Saida Ehliluch El Antit 
 Maite Hernández Valero 
 Dani Gutiérrez Salgado 

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

Econòmic i Social del Baix Llobregat”. 
 
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 l’abstenció dels representants 
presents del grup comarcal del Partit Popular. 
 
 
 
 
 
 



7.- Donar compte de l’aprovació per part del Consell Econòmic i Social del Pacte per a la 
Indústria al Baix Llobregat. 

 
Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu: 
 
“Vist que aquesta entitat, en sessió plenària celebrada el dia 21 de novembre de 

1989, va constituir el Consell Econòmic i Social com a òrgan consultiu, amb caràcter informatiu, 
representatiu de les forces econòmiques i socials del territori i, amb la consideració de Consell 
sectorial de participació de caràcter permanent. 
 

Atès que des de l’inici de l’actual crisi l’estructura productiva de Catalunya i del 
Baix Llobregat han patit canvis considerables, que han afectat principalment a l’evolució del 
nombre d’empreses i del volum de persones que treballen en elles, així com també han afectat de 
manera considerable a la indústria, on ja fa vàries dècades, a banda del procés de crisi, que tant a 
Catalunya com al Baix Llobregat, que el teixit productiu industrial està patint un fort deteriorament, 
amb una pèrdua de més de 5 punts percentuals del seu pes en el PIB. 
 

Atès que aquesta crisi econòmica, tant per la seva durada com per la seva 
intensitat, evidencia la necessitat de fer una aposta ferma pel sector industrial i l’economia 
productiva per reactivar l’economia de la comarca com a solució per sortir d’aquesta recessió. 
 

Vist que les principals dades de productivitat sectorial mostren com algunes 
branques industrials i alguns serveis associats a la mateixa, el que ara s’anomena com a nova 
indústria, són els sectors d’activitat que presenten una productivitat més alta; i que per la 
rellevància de la indústria, tant en la seva aportació en el creixement de l'economia, com també 
per la seva aportació en les condicions laborals de les persones treballadores, resulta cabdal fer 
una aposta ferma i decidida pel seu manteniment al Baix Llobregat, segons consta a l’expedient. 
 

Vist que el Ple del Consell Econòmic i Social celebrat el dia 17 d’abril de 2013 ha 
aprovat el Pacte per a la indústria al Baix Llobregat, que vol ser una manifestació de la concertació 
entre les administracions locals de la comarca, ajuntaments i consell comarcal, i els principals 
agents socials i econòmics, per tal de fixar els principals reptes que ha d’assumir la comarca per 
construir les bases sòlides d’aquest model econòmic basat en una indústria forta, que serveixi com 
a palanca de canvi per sortir de la crisi.  
 

Atès que el Pacte per a la indústria al Baix Llobregat està amb sintonia amb les 
propostes i mesures que el Pacte per a la indústria a Catalunya, en aquest sentit coordinarà les 
seves propostes amb la plataforma que aquest pacte a creat, anomenada “Plataforma + indústria”, 
per fer possible que les propostes que es desenvolupin al Baix Llobregat tinguin la dimensió 
suficient per fer-se realitat en matèria de polítiques industrials a Catalunya; i que també és voluntat 
del Pacte de referència un treball conjunt amb el Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de 
Barcelona. 
 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Donar compte de l’aprovació per part del Consell Econòmic i Social 
(CES) del Pacte per a la indústria al Baix Llobregat. 
 



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

TERCER.- Comunicar el present acord a les entitats signatàries del Pacte per a la 
indústria al Baix Llobregat, perquè en tingui coneixement i als efectes”. 
 
ANNEX 
 
PACTE PER A LA INDÚSTRIA AL BAIX LLOBREGAT 
 
Des de l’inici de l’actual crisi, situat a l’any 2008, l’estructura productiva de Catalunya i del Baix 
Llobregat han patit canvis considerables, que han afectat principalment a l’evolució del nombre d’empreses 
i del volum de persones que treballen en elles. Fins a l’any 2012 s’han perdut a Catalunya gairebé 475.000 
llocs de treball i han tancat més de 46.000 empreses, i en el cas de la comarca gairebé 50.000 llocs de 
treball i prop de 4.000 empreses. 
 
Aquesta situació també afecta de manera considerable a la indústria, on ja fa vàries dècades, a banda del 
procés de crisi, que tant a Catalunya com al Baix Llobregat, que el teixit productiu industrial està patint un 
fort deteriorament, amb una pèrdua de més de 5 punts percentuals del seu pes en el PIB. 
 
Així, en el cas d’aquest sector d’activitat, en el conjunt de Catalunya, només en aquests darrers cinc anys, 
s’han destruïts més de 142.000 llocs de treball industrials i s’ha produït el tancament de gairebé 9.000 
empreses, i en el cas de la comarca la pèrdua de llocs de treball han estat prop de 18.000 i les empreses 
tancades més de 800. 
 
Aquesta crisi econòmica, tant per la seva durada com per la seva intensitat, evidencia la necessitat de fer 
una aposta ferma pel sector industrial i l’economia productiva per reactivar l’economia de la comarca com a 
solució per sortir d’aquesta recessió. 
 
Les principals dades de productivitat sectorial mostren com algunes branques industrials i alguns serveis 
associats a la mateixa, el que ara s’anomena com a nova indústria, són els sectors d’activitat que presenten 
una productivitat més alta. 
 
En el cas del Baix Llobregat, la productivitat d’una persona treballadora del sector industrial aportava, 
d’acord a les dades del VAB per a l’any 2008, 93.000 euros, mentre que una persona treballadora del 
sector serveis era de 68.000 euros, del sector de la construcció de 67.000 euros i del sector agrícola de 
gairebé 46.000 euros. 

 
Per aquesta rellevància de la indústria, tant en la seva aportació en el creixement de l'economia, com 
també per la seva aportació en les condicions laborals de les persones treballadores, resulta cabdal fer una 
aposta ferma i decidida pel seu manteniment al Baix Llobregat. 
 
El Baix Llobregat aporta el 10,8% del valor afegit brut de Catalunya, i en el cas del seu sector industrial 
representa el 14,2% de la productivitat que aquesta indústria genera en el conjunt del país. Per tant, fer una 
aposta ferma per la indústria de la comarca representa també, recolzar i potenciar un dels principals motors 
industrials de l'economia catalana. 
 
El Pacte per a la indústria al Baix Llobregat vol ser una manifestació de la concertació entre les 
administracions locals de la comarca, ajuntaments i consell comarcal, i els principals agents  socials i 
econòmics, per tal de fixar els principals reptes que ha d'assumir la comarca per construir les bases sòlides 
d’aquest model econòmic basat en una indústria forta, que serveixi com a palanca de canvi per sortir de la 
crisi. Un model que es basi en un creixement de qualitat, tant econòmic com social, tant per a les empreses 
com per a les persones treballadores. 
 



El Pacte per a la indústria al Baix Llobregat està amb sintonia amb les propostes i mesures que el Pacte per 
a la indústria a Catalunya, en aquest sentit coordinarà les seves propostes amb la plataforma que aquest 
pacte a creat, anomenada Plataforma + indústria, per fer possible que les propostes que es desenvolupin al 
Baix Llobregat tinguin la dimensió suficient per fer-se realitat  en matèria de polítiques industrials a 
Catalunya. 
 
Així mateix també es voluntat del Pacte per a la Indústria al Baix Llobregat un treball conjunt amb 
el Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona.  
 
Reptes del Pacte: 
� Analitzar les mesures urgents que cal emprendre per evitar la destrucció de més llocs de treball a la 
indústria i el tancament de més empreses. �  
 
Potenciar aquelles activitats industrials que tenen major valor afegit, amb major component tecnològic dins 
del seus processos productius, perquè són aquestes activitats les que presenten un menor risc de 
deslocalització, al tractar-se d'activitats menys vulnerables a la competència d’altres territoris.  
 
� Fer una aposta ferma per dissenyar i potenciar una formació professional orientada a les necessitats de 
les empreses industrials de la comarca. I, millorar la qualificació de les persones per donar resposta a les 
necessitats de la indústria. Així com fomentar l’acreditació de competències professionals adquirides a 
través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació. Es cabdal relacionar la formació 
professional reglada, l’ocupacional i la contínua, establint acords interdepartamentals en el sí del Govern de 
la 
Generalitat de Catalunya per a millorar la seva coordinació i complementarietat. � Establir mecanismes de 
finançament públic i privat, amb el suport del Institut Català de Finances i l’Instituto de Crédito Oficial. 
 
� Garantir unes condicions d’entorn favorables, tant per les indústries ja existents, com per les que puguin 
venir, en termes de competitivitat, com per exemple: infraestructures, accés als subministraments i serveis 
de telecomunicacions. 
 
� Impulsar i millorar els nostres corredors de comunicació, tant vials, com ferrovials, portuaris i aeris, 
aprofitant la ubicació a la comarca de l’aeroport del Prat, la proximitat al port de Barcelona, i el pas de vies 
de connexió a França i a la resta d’Europa, així com la connexió amb Madrid i el Llevant. També es cabdal 
per al futur de la comarca la concreció del corredor mediterrani. 
 
� Estudiar i definir les polítiques energètiques, que no suposin un escull per la competitivitat de les nostres 
indústries, i traslladar-les a àmbits superior que defineixin el mix per millorar la competitivitat de les 
empreses i fer sostenible el creixement de la indústria, així com més eficient i menys costós. 
 
� Les polítiques públiques de suport i estímul a les empreses han d'anar acompanyades d'accions de 
foment de la col·laboració i cooperació empresarial. Només guanyant en dimensió empresarial aquestes 
estratègies industrials de la comarcal tindran èxit. 
 
� Identificar models d'èxit d'empreses industrials situades a la comarca per tal que siguin elements 
d'atractivitat i l'eix motor de l'economia de la comarca. 
 
� Promocionar la comarca com a territori per a la ubicació de noves activitats industrials, posant en valor els 
actius i les fortaleses que té el Baix Llobregat. 
 
� Definir les estratègies necessàries per atreure a la comarca nous projectes Industrials que actuïn de 
tractors d'altres empreses i activitats. 
 
El Pacte per a la Indústria al Baix Llobregat tindrà una comissió de seguiment formada pels signants del 
Pacte, que aprofitaran les reunions de la comissió executiva i el ple del Consell 
 



Econòmic i Social del Baix Llobregat per realitzar les accions de supervisió de l’evolució dels reptes que 
persegueix aquest acord. 
 
La Comissió de Seguiment del Pacte es, a la vegada, Comissió d’enllaç al Pacte per a la Indústria de 
Catalunya amb el qual declara la voluntat de treballar conjuntamen 

 
El Pacte per a la Indústria al Baix Llobregat tindrà dues comissions de treball: 
 
� Ocupació de qualitat, formació, internacionalització i competitivitat del teixit 
Industrial 
 
� Sòl industrial, Polígons, Energia, Xarxes de Comunicació, Infraestructures i 
Sostenibilitat 
 
La formació d’aquestes dues comissions es definiran un cop aprovat i signat el Pacte, en alguna de les 
sessions que celebri el Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat. A aquestes comissions podran 
participar representants de qualsevol entitat que formi part del CES del Baix 
Llobregat. 
 
8.- Donar compte dels diferents informes trimestrals sobre compliment de terminis de  
pagament corresponents als exercicis 2012 i 2013, en el marc de la Llei 15/2010, de 5 de 
juliol, de modificació de la Llei 3/2004 per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials.   
 

Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu: 
 
“Atès que la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 

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

 
Vist els informes trimestrals de l’exercici 2012 i del primer trimestre de l’exercici 

2013 del Consell Comarcal del Baix Llobregat i del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del 
Baix Llobregat sobre el compliment de terminis de pagament d’acord amb el que disposa 
l’esmentada llei, que s’adjunten a l’expedient. 
 
 

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

 
Atès que, d’acord al que disposa l’article 5.4 de l’esmentada llei, la intervenció o 

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

 



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

ACORDS 
 

PRIMER.- Prendre compte dels informes trimestrals de l’exercici 2012 del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat i del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat, 
sobre el compliment de terminis de pagament als efectes del que disposa la Llei 15/2010, de 5 de 
juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials, que s’incorporen a l’expedient. 

 
SEGON.- Prendre compte dels informes del primer trimestre de l’exercici 2013 del 

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

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

QUART.- Comunicar el present acord al Ministerio de Economía y Competitividad, 
i al Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya adjuntant els referits 
informes, perquè en tinguin coneixement i als efectes.”  

9.- Aprovar la rectificació anual de final d’exercici corresponent a l’any 2012 de l’inventari 
general de béns i drets. 
 

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

“Vist que per acord de Ple, en sessió celebrada el 19 de juliol de 2010, es va 
aprovar l’Inventari General de béns i drets del Consell Comarcal del Baix Llobregat, actualitzat a 
data 19 de juliol de 2010. 
 

Vist que per acord de Ple, en sessió celebrada el 18 d’abril de 2011, es va 
aprovar la rectificació i actualització de l’Inventari General de béns i drets del Consell Comarcal del 
Baix Llobregat, actualitzat a data 31 de desembre de 2010. 

 
Vist que per acord del Ple, en sessió celebrada el 21 de maig de 2012, es va 

aprovar la comprovació de l’Inventari General de béns i drets del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat en data 22 de juliol de 2011, així com la seva rectificació en data 31 de desembre de 
2011. 
 

Atès que l’inventari ha d’ésser objecte d’actualització continuada, sens perjudici 
de la seva rectificació i comprovació, que s’ha de fer cada any, en el primer cas, i cada cop que es 
renovi la corporació, en el segon, i que correspon al Ple de la corporació l’aprovació, la rectificació 
i la comprovació de l’inventari; segons el que disposa l’article 222 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.  

 



Atès que s’adjunten a l’expedient l’Annex I, que incorpora el resum d’altes, baixes 
i millores de l’inventari produïdes durant l’any 2012, i l’Annex II, que incorpora el resum Patrimonial 
de tot l’inventari un cop s’ha procedit a la seva rectificació a data 31 de desembre de 2012; així 
com les fitxes resum de les altes i baixes produïdes l’any 2012. 

 
Atès que l’esmentat inventari s’ha confegit d’acord amb les prescripcions dels 

articles 106 a 118 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del 
Patrimoni dels ens locals. 
 

Vist l’informe emès per la Tècnica de l’Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics 
d’aquesta entitat, en data 8 d’abril de 2013, que s’incorpora a l’expedient. 
 
  Per tot això, aquesta Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la rectificació de l’Inventari General de béns i drets del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat, en data 31 de desembre de 2012, d’acord amb els Annexos I i II que 
s’adjunten a l’expedient i s’aproven simultàniament. 
 

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

TERCER.- Trametre al Departament de Governació i Relacions Institucionals de 
la Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació del Govern el present acord de rectificació de 
l’Inventari de béns i drets del Consell Comarcal del Baix Llobregat i una còpia de la referida 
rectificació.” 
 

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 l’abstenció dels representants 
presents del grup comarcal del Partit Popular. 
 
10.- Donar suport i promoure el Manifest pel treball digne, la plena ocupació i la renda 
garantida ciutadana de les entitats que formen part de la Marxa Baix Llobregat-Barcelona-
Parlament contra l’atur, la precarietat i per una renda garantida ciutadana. 
 

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

“Atès que les entitats que van convocar i realitzar la Marxa Baix Llobregat-
Barcelona-Parlament contra l’atur, la precarietat i per una renda garantida ciutadana del dia 28 de 
febrer d’enguany van fer arribar el Manifest pel treball digne, la plena ocupació i la renda garantida 
ciutadana. 
 

Vist que és d’interès, segons consta en l’expedient, donar suport i promoure el 
Manifest pel treball digne, la plena ocupació i la renda garantida ciutadana de les entitats que 
formen part de la Marxa Baix Llobregat-Barcelona-Parlament contra l’atur, la precarietat i per una 
renda garantida ciutadana. 
 

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



ACORDS 
 

PRIMER.- Donar suport i promoure el Manifest pel treball digne, la plena ocupació 
i la renda garantida ciutadana de les entitats que formen part de la Marxa Baix Llobregat-
Barcelona-Parlament contra l’atur, la precarietat i per una renda garantida ciutadana. 
 

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

TERCER.- Comunicar el present acord a les entitats que formen part de la Marxa 
Baix Llobregat-Barcelona-Parlament contra l’atur, la precarietat i per una renda garantida 
ciutadana, perquè en tingui coneixement i als efectes, així com fer-ne la difusió escaient.” 

ANNEX 
 
CARTA REIVINDICATIVA PEL TREBALL DIGNE, LA PLENA OCUPACIÓ, I LA RENDA GARANTIDA 
CIUTADANA 
 

 



 
 
El Sr. President dóna la paraula a la Sra. Lidia Muñoz, portaveu del grup comarcal d’Iniciativa per 
Catalunya, que diu: 
 
Primer benvinguts Sr. Castellar, Sr. Jiménez,  benvinguts al Ple del Consell Comarcal. Saludar 
també a l’Associació d’Aturats de Sant Vicenç, i dir que nosaltres des del nostre grup donem ple 
suport a aquest Manifest que, com deia el President, doncs toca els temes que a dia d’avui més 
actualitat tenen, com són la lluita contra l’atur, la lluita contra l’”austericidi”i i contra les retallades; i 
que cada dia veiem mobilitzacions d’aquesta mena i que el dia 28, un dia de pluja, vam viure 
aquesta mobilització que va arribar fins al Parlament. 
 
Són molts els temes que es  tracten, també destacar la lluita per la renda garantida ciutadana, que 
ara mateix es troba en procés d’iniciativa legislativa popular i de recollida de signatures, perquè es 
pugui tramitar en el Parlament. I també doncs des de l’òrgan on ens trobem i tenim també 
competències en la matèria i organismes, com és el Consell Econòmic i Social, que abans hem 
aprovat el Pacte per a la Indústria, doncs també nens podríem posar a treballar, instar-nos a 
nosaltres mateixos a treballar per buscar aquestes vies de promoció de l’ocupació dins de les 
mesures que nosaltres puguem desenvolupar. 
 
A continuació intervé el Sr. Miquel Comino, conseller del grup comarcal del PSC-CPM, que diu: 
 
En primer lloc també saludar els companys de l’Assemblea d’Aturats de Sant Vicenç que ens 
acompanyen avui. Com ha dit la companya, el dia 28 va ser un dia dur, de molta pluja, de molt 



vent. I la marxa que es va realitzar des de Sant Vicenç dels Horts fins al Parlament de Catalunya 
va ser un èxit i el pas per aquí, pel Consell Comarcal, on van deixar el Manifest, i es van reunir 
amb el President i amb els Vicepresidents. Nosaltres només donar tot el suport al Manifest, dir que 
votarem a favor evidentment i reivindicar no només el treball digne i la bona feina que s’està fent 
des de l’Assemblea d’Aturats, sinó des de més assemblees i més col·lectius que estan lluitant 
contra l’atur, que és el principal problema que tenim. Hem de treballar pel treball digne i, com deia 
també la companya, el tema de la renda garantida ciutadana que segurament, juntament amb la 
reforma urgent de la renda mínima d’inserció, han de ser dos puntals amb els quals hem de 
continuar treballant. 
 
Aquest mateix matí la mateixa Assemblea d’Aturats i més col·lectius de Sant Vicenç dels Horts      
també ens hem manifestat a favor dels treballadors i treballadores de Tallers Graells a Sant Vicenç 
dels Horts, que estan en una situació que jo volia també aprofitar el moment per reivindicar, porten 
set mesos sense cobrar i aquest matí hem fet una marxa fins a la porta de l’empresa des de la 
plaça de la Vila de Sant Vicenç. Són moments molt complicats i crec que entre tots hem de fer tot 
el possible per ajudar-los i per tirar endavant. 
 
Intervé el Sr. Jesús Arevalo, portaveu del grup comarcal de Convergència i Unió, que diu: 
 
Primer donar la benvinguda a tots els consellers i conselleres, com no, al David Castellar i al 
Sergio Jiménez que ens coneixem personalment de Sant Feliu, per tant benvinguts. 
 
En segon lloc disculpar als nostres companys Jordi Garcia Mas i Cati Mestres que no han pogut 
assistir, i per últim en aquest punt el grup comarcal de Convergència i Unió s’abstindrà.  
 

Els presents aproven per majoria el present acord amb el vot a favor dels 
membres presents dels grups comarcals del PSC, IC i ERC, i l’abstenció dels representants 
presents dels grups comarcals de Convergència i Unió i del Partit Popular. 
 
11.- Moció del Grup comarcal del Partit Popular, relativa a la dotació pressupostària per al 
nou Hospital de Viladecans als pressupostos de la Generalitat per l’any 2013. 
 

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

“Atès que l’Hospital de Viladecans va ser construït a l’any 1953 per atendre a una 
població de 15.000 persones i en l’actualitat presta assistència aproximadament a uns 187.000 
habitants dels municipis de Viladecans, Begues, Castelldefels, Gavà, Sant Climent de Llobregat i 
d’altres municipis del Baix Llobregat. 

 
Vist que el grup comarcal del Partit Popular proposa al Ple del Consell Comarcal 

del Baix Llobregat l’adopció d’una Moció relativa a la dotació pressupostària per al nou Hospital de 
Viladecans als pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2013, atès que, segons el 
contingut de la Moció: 

 
- no ha estat objecte de cap ampliació en els darrers temps, a excepció de 

l’ampliació de l’edifici d’urgències i el departament de consultes externes.   
 
 
 
 



- està patint els retalls materials i de personal des de que va començar la crisis 
econòmica; motiu pel qual els treballadors del centre han portat a terme manifestacions i 
acampades per protestar per la manca de recursos. 

 
- es considera necessària la construcció del Nou Hospital de Viladecans. 
 
- hi ha malestar referent a les llargues llistes d’espera de l’Hospital que afecten 

directament al ciutadà  i l’Hospital de Viladecans depèn de l’Institut Català de la Salut.  
 
Per tot això, el grup comarcal del Partit Popular proposa al Ple l’adopció dels 

següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que en els pressupostos del 
2013 inclogui una partida pressupostària per a l’ampliació de l’Hospital de Viladecans. 

 
SEGON.- Reclamar a la Conselleria de Salut la determinació del paper de 

l’Hospital de Viladecans en el futur mapa sanitari de Catalunya. 
 

TERCER.- Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que estableixi com a una de 
les prioritats inversores en els pressupostos la construcció del nou Hospital de Viladecans en el 
moment que es disposi dels recursos econòmics per afrontar inversions.  

 
QUART.- Sol·licitar a la Conselleria de Salut que es valori el rati metge-pacient i 

les llistes d’espera de l’Hospital, i dotar dels recursos humans facultatius i materials per cobrir les 
seves deficiències. 

 
CINQUÈ.- Comunicar el present acord a la Presidència de la Generalitat de 

Catalunya, a la Conselleria de Salut, a la Conselleria d’Economia i Coneixement, als Grups 
Polítics amb representació Parlamentària, així com als col·lectius de professionals i sindicats de 
l’Hospital de Viladecans, perquè en tinguin coneixement i als efectes.” 



ANNEX

 

 

 



 
El Sr. President dóna la paraula al Sr. Luis Ortega, portaveu del grup comarcal del Partit Popular, 
que diu: 
 
Bona tarda a tothom i la benvinguda els nous consellers comarcals. Referent a la Moció que 
presentem reivindicativa a favor de l’Hospital de Viladecans és una Moció que segurament tots 
coneixeu ja, perquè es una Moció que neix ja fa diversos anys, al 2005 -2006, el President la 
coneix en profunditat, Gavà ha participat intensament en aquests diàlegs i el que tractem 
simplement és de que un hospital que ha de donar servei a 187.000 habitants dóna servei a 5 
municipis (Castelldefels, Gavà, Viladecans, Sant Climent i Begues), i que a més a més dóna servei 
a un número important de visites externes per tema d’oftalmologia i algun tema de pròtesi. 
Considerem que és un hospital que, ja que està inaugurat de l’any 1953, que ja fa uns anys 
enrere, que després va tenir que tancar per temes econòmics, pressupostaris, i que està patint 
una urgent rehabilitació i adequació d’aquest hospital que s’està tractant de portar a terme, fins i 
tot existeix un projecte de l’any 2008 que està aprovat, però com que no està dotat 
econòmicament, perquè la crisi va arribar i no es va poder portar a terme, el que reivindiquem des 
del Partit Popular, i us demanem que us afegiu, és els següents acords que passo a fer lectura:  
 
1.- Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que en els pressupostos del 2013 inclogui una partida 
pressupostària per a l’ampliació de l’Hospital. 
 
2.- Reclamar a la Conselleria de Salut la determinació del paper de l’Hospital de Viladecans en el 
mapa sanitari de Catalunya del futur. 

 
3.- Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que estableixi com a una de les prioritats inversores en 
els pressupostos la construcció del nou Hospital de Viladecans, en el moment que es disposi dels 
recursos econòmics per afrontar inversions.  

 



4.- Sol·licitar a la Conselleria de Salut que es valori el rati metge-pacient i les llistes d’espera de 
l’Hospital, i dotar dels recursos humans facultatius i materials per cobrir les seves deficiències. 
 
5.- Traslladar l’acord a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, Conselleria de Salut, 
Conselleria d’Economia i Coneixement, als Grups Polítics amb representació Parlamentària, així 
com als col·lectius de professionals i sindicats de l’Hospital de Viladecans. 
 
També vull, abans de tancar, agrair el grup d’Esquerra Republicana el diàleg per intentar fer unes 
esmenes que ens han presentat i que no hem pogut donar-hi l’aprovació donat que per nosaltres, 
ja li he comunicat amb ell, que era prioritari el intentar incloure-ho dintre dels pressupostos 
d’aquest exercici 2013, la inclusió als pressupostos i per ells no era prioritari, amb el qual no hi ha 
hagut una avinença per poder portar a terme aquesta incorporació del grup d’Esquerra; però els hi 
agraïm el seu intent, gràcies.  Nosaltres votarem que si, faltaria més.  
 
A continuació intervé el Sr. Jordi Albert, portaveu del grup comarcal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, que diu: 
 
Bona tarda, benvinguts als nous consellers, en David i en Sergio. En efecte, aquesta Moció no és 
una Moció que s’estigui treballant només aquí al Consell Comarcal, sinó que és una Moció que 
també ja està en l’àmbit parlamentari, i que en efecte les poblacions afectades són poblacions que 
en els seus propis ajuntaments ja han fet diversos passos per aconseguir les millores en l’Hospital 
de Viladecans. Varem presentar tres apunts que ens hagués agradat que el Partit Popular 
inclogués, també entenent que és una prioritat l’Hospital de Viladecans, però que no podem 
encotillar en els futurs pressupostos del 2013 cap tipus d’inversió, perquè entenem que això està 
dins del propi debat parlamentari i del propi debat de la prioritat a nivell econòmic, hem de ser 
responsables en aquest sentit. Ara bé, passo a dir les tres qüestions que hem plantejat al grup 
comarcal del Partit Popular: una és que obvia per complet en el redactat del text que al 2010 es 
van inaugurar uns nous quiròfans i també la unitat de cirurgia ambulatòria, i això s’omet en el text i 
cal recordar que això va ser l’any 2010, per tant aquesta millora pròpia de l’època del tripartit; i 
després també volíem dos punts, volíem simplement treure del primer punt el fet de que s’afectés 
als pressupostos 2013, no perquè no vulguem, sinó simplement per generar aquest debat i 
nosaltres ja podem anar definint i marcant i estem d’acord en que en el debat parlamentari hem de 
treballar molt i molt perquè l’Hospital de Viladecans és un hospital prioritari. Malauradament hi ha 
molts altres a Catalunya i també ens hem de fer ressó de totes les demandes que hi ha, davant de 
tot plegat doncs considerem que hipotecar de cara els pressupostos 2013 amb una xifra tant 
concreta doncs no era el pertinent; i després volíem afegir en el segon punt, on diu reclamar a la 
Conselleria de Salut la determinació del paper de l’Hospital de Viladecans en el mapa sanitari de 
Catalunya del futur, nosaltres anàvem molt més enllà i considerem que era molt apte i molt 
correcte afegir aquest punt que a més el propi Comité d’Empresa de l’Hospital de Viladecans, amb 
els quals Esquerra Republicana hi ha parlat, doncs l’accepta i demana que s’inclogui i aquest punt 
nosaltres demanàvem que el redactat fos mantenir dins de la programació el projecte d’ampliació 
de l’Hospital de Viladecans tal com es va redactar i estava previst l’any 2008, sense cap canvi 
substancial que suposi la transformació del centre en un hospital lleuger i prioritzar-ne la 
construcció tant aviat com les disponibilitats pressupostàries ho permetin, per tant, què buscàvem 
amb aquest segon punt? Primer el grup comarcal del PP ha fet una referència a un any, el qual 
aquesta referència no surt per enlloc en la Moció que se’ns presenta, nosaltres si la varem 
referenciar, potser per això el company Lluís Ortega també ha fet esment, però en efecte aquest 
any 2008 es va elaborar un projecte, es va aprovar un projecte i li mancava la dotació 
pressupostària, per tant l’hem de posar en relleu, aquí és on tenim feina a fer, i segona, molt 
important, no podem permetre que demanem si ens oblidem del projecte de l’any 2008 i no 
l’incloem en aquesta Moció estem obrint la porta a que s’elabori qualsevol altre projecte que 



permeti que l’Hospital de Viladecans perdi en aquest nivell qüestions prioritàries que té ara sobre 
la taula, per tant em sembla que era bastant lògic acceptar en aquest segon punt la menció al 
projecte 2008 i, per tant, entenem que com les reivindicacions del grup comarcal d’Esquerra 
Republicana, també en sintonia d’altra banda amb les accions locals de les poblacions afectades i 
també en sintonia amb el grup parlamentari del nostre propi partit, doncs no podem donar suport 
amb aquesta Moció. 
 
A continuació intervé la Sra. Lidia Muñoz, portaveu del grup comarcal d’Iniciativa per Catalunya, 
que diu: 
 
Vagi per endavant que nosaltres votarem a favor de la Moció, el que entenem que, malgrat que la 
Moció es tracti d’un tema local, de la inversió en l’Hospital de Viladecans, el que no podem obviar 
és que aquesta situació respon a una política global de retallades en serveis bàsics i en 
desinversió que la Generalitat està fent en totes les qüestions sanitàries. Hem viscut des de fa 
temps tancaments de CAPs, tancaments d’urgències nocturnes, tenim pendents inversions a 
Martorell, a Sant Feliu, van tancar plantes a l’Hospital de Sant Joan Despí, les han tornat a obrir 
per sort, privatitzacions de serveis, no cobertures de personal, és a dir, que ens trobem amb tot un 
seguit de casuístiques que responen a unes polítiques concretes del Govern de Convergència i 
Unió, i en aquest cas doncs l’Hospital de Viladecans és un cas més. D’altra banda agrair en part la 
sensibilitat que el Partit Popular ha tingut en aquest cas amb els temes relacionats amb els serveis 
públics i que alhora també podrien traslladar aquesta sensibilitat als seus companys de Madrid, 
que el que està fent és vendre’s fins a l’últim bisturí dels hospitals de la Comunitat de Madrid.  
 
I per últim dir que, igual que aquesta Moció no deixa de ser donar suport a la falta d’inversió en 
temes sanitaris, quan nosaltres hem aprovat mocions similars i el PP no ha donat suport quan 
parlàvem d’inversions a la nostra comarca, dir que tampoc acaba de ser coherent dir que no 
s’inverteix en una qüestió i quan les inversions que nosaltres pretenem que a la comarca es 
duguin a terme són igual d’importants que aquesta en l’àmbit nacional.   
 
El Sr. President dóna la paraula al Sr. Xavier Fonollosa, Vice-president d’aquesta entitat i conseller 
del grup comarcal de Convergència i Unió, que diu: 
 
Bona tarda a tothom. Be, d’entrada a nosaltres el que ens ha sobtat és que aquesta Moció hagi 
estat presentada pel grup comarcal que l’ha presentat, ho trobem paradoxal i des del punt de vista 
d’una lògica aplastant, incongruent; és a dir, jo els hi diria als senyors del Partit Popular que no 
només aquesta, sinó cap inversió es podrà afrontar des de la Generalitat de Catalunya en els 
pressupostos de l’any 2013, absolutament cap de nova i això no és baladí, és a dir, no és perquè 
el Govern d’aquest país no tingui intenció de fer projectes nous, d’invertir, de fer noves 
infraestructures, de fer estructures sanitàries, tant de bo, però tenim un problema essencial i és 
que no tenim recursos, i no tenim recursos perquè, per altra banda si tinguéssim tots aquells que 
es generen en aquest país, no només hauríem de poder ampliar aquest hospital sinó fer-ne un de 
nou, probablement. Ara bé, com vostès saben, per una banda tenim un dèficit fiscal importantíssim 
d’aquesta part de l’estat que és la que més contribueix amb escreix amb la resta de l’estat, i en 
canvi no se’ns torna tot allò que nosaltres aportem en forma de generació d’ingressos, però es que 
per altra banda, a més a més, vostès, que són els titulars del Govern de l’Estat, ens diuen que no 
podem anar més enllà d’un 0,7% de dèficit,  i estem patint una barbaritat, no només per fer 
inversions sinó per afrontar tota la despesa corrent que generen les obligacions del Govern 
d’aquest país. Per tant, i em sembla que això ho hem sentit en premsa i a més ho ha dit més d’un 
membre d’altres grups polítics també, si tenim que fer el 0,7% del dèficit, que ja li avanço que no 
ho farem, en tot cas prorrogarem els pressupostos que tenim actualment, hauríem de tancar TV3, 
tots els hospitals que tenim pràcticament, hauríem de tancar les universitats, perquè les 
obligacions que té assumides aquest país són molt grans. Escolti’m, els ajustos i retallades que 



hem hagut de fer fins ara han estat imposats per un objectiu de dèficit que ve via Brussel·les però 
que té un mòdem, que es diu Madrid, i que el modula de la manera que més creu oportuna. Per 
tant, ho trobo paradoxal i, deixi’m dir, jo crec que d’una incongruència terrible i fins i tot 
d’hipocresia política que vostès des de Madrid ens demanin que fem més ajustaments en el nostre 
pressupost i en canvi vostès aquí ara demanin que incrementem la partida d’inversions del 2013, 
que ja li dic ara que no se’n farà cap d’inversió nova, és més, les inversions que estan en curs es 
veuran greument afectades en funció del pressupost que finalment resulti. Gràcies. 
 
A continuació intervé la Sra. Maria Soler, portaveu del grup comarcal del PSC-CPM, que diu: 
 
Molt bona tarda de nou amb la benvinguda als nous consellers i també als membres de 
l’Assemblea d’aturats de Sant Vicenç, que està molt be que ens vingueu a veure perquè molt 
sovint aquests Plens del Consell Comarcal estan molt sols i estem molt sols i això suposa també 
una connexió amb la societat civil amb qui treballem al cap i a la fi. Més enllà de la controvèrsia 
política sobre l’origen dels diners, que és certa però que no serveix més que per dirimir 
responsabilitats sobre d’on surten els diners i qui pot o no pot invertir-los i a on pot invertir-los, 
nosaltres tornem a fer un pensament de comarca i defensem, com hem fet sempre, com fa molts 
anys defensen els alcaldes i alcaldesses de Begues, Viladecans, Castelldefels, Gavà,Sant Climent 
i aquí també el President del Consell Comarcal en la seva qualitat també d’Alcalde de Gavà, la 
necessitat d’aquest hospital; defensem la salut pública i la necessitat de que les inversions no 
s’aturin. Han de venir els diners evidentment, esperem que vinguin, però és absolutament 
imprescindible perquè per una sanitat de qualitat necessita aquesta comarca que importants 
infraestructures es tirin endavant, aquesta n’és una. Es parlava abans de Sant Feliu i a mi 
m’agradaria parlar també, ja que som uns quants de la zona nord d’aquesta comarca, també de 
l’Hospital de Martorell. Per tant recolzarem la Moció, la recolzarem perquè és la nostra manera de 
veure que aquesta comarca té deficiències i dèficit en infraestructures sanitàries i que per apostar 
per aquesta salut de qualitat doncs necessitem que aquest hospital es construeixi amb urgència i 
el més aviat millor.  
 
El Sr. President obre un segon torn d’intervencions i dóna la paraula al Sr. Luis Ortega, portaveu 
del grup comarcal del Partit Popular, que diu: 
 
Jo voldria donar una resposta, però prefereixo que ho faci la meva companya Mª José que, com a 
regidora de Viladecans, coneix amb profunditat el problema de l’hospital. 
 
A continuació intervé la Sra. Mª José Díaz, consellera del grup comarcal del Partit Popular, que 
diu: 
 
Yo le diría al compañero de Esquerra Republicana que desde luego que tenga en cuenta que en 
esta Moción hemos trabajado todos los municipios del Baix Llobregat afectados y eso quiere decir 
que, igual que ustedes han trabajado o han presentado o van a presentar esta tarde una moción 
en favor de la independencia, nosotros, los municipios afectados por el Hospital de Viladecans, 
hemos trabajado en esta y por eso se presenta. No solamente los que usted piensa que están en 
contra de la independencia, que es lo que usted va a presentar, usted representa a unos y 
nosotros representamos a otros afectados, y son los cinco municipios de la Comarca del Baix 
Llobregat que están afectados por el Hospital de Viladecans.  
A Iniciativa solamente deciros una cosa, que claro que no es una moción municipal, es una 
moción comarcal, porque estamos hablando de cinco municipios de la comarca y esto lo hace una 
moción relevante en el Consell del Baix Llobrega; no es municipal, ya se presentó en los 
municipios afectados.  
 
Y a Convergencia y Unión yo que sé, de verdad, es que me da vergüenza. Escuche, es que esto 
ya se aprobó en el 2008, se puso la primera piedra en el 2010 y ustedes lo único que tienen que 



hacer es decirles a los afectados del Hospital de Viladecans, que son 180.000 habitantes, que no 
hay dinero. Es que ya se aprobó, es que no diga ahora en el 2013 que es que no se puede o es 
que no se qué partido no puede, no, oiga, olviden los partidos, es que esto viene del 2005 y en el 
2005 ya se elaboró todo, en el 2010 se puso la primera piedra y los habitantes de cinco 
municipios, lo que quiere decir 180.000 habitantes, están esperando a no tener unas listas que le 
voy a leer: en trauma hay pendientes 2.000 operaciones, 570 en 2010 y 637 en el año pasado, el 
resto son todas de este año; en urología habían 77 casos solamente el año pasado en espera y 
este año hay más de 211, y muchos más de cáncer de próstata. A esos señores es a los que 
ustedes les tienen que hablar. No me digan que si este año que si gobierna, no, no es quien 
gobierne, no se trata del partido, se trata de dar una respuesta a los ciudadanos que tienen que 
vivir día a día con el Hospital de Viladecans, que son 180.000, y las respuestas que a estos se les 
da. Muchas gracias.  
 
Intervé el Sr. Jordi Albert, portaveu del grup comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya, que 
diu: 
 
Be, aquest discurs de si vostès es preocupen per la independència o no es preocupen pels valors 
socials és un discurs que no va enlloc, per tant, jo només dic que el factor prioritari, abans hem 
parlat de diferents equipaments comarcals de l’àmbit sanitari, entre ells els Baix Nord, com 
l’Hospital de Martorell que té unes necessitats enormes i que a més estan recentralitzant bona part 
dels caps en el propi Hospital de Martorell. Iaquest què? No és prioritari? Aquest no és prioritari, 
no? I hem d’anar a la Generalitat a dir que l’Hospital de Viladecans ha de passar per davant que 
no pas l’Hospital de Martorell, això és injust, perquè no deixem que la Generalitat i el propi 
Parlament amb uns pressupostos, que ja veurem si es podran fer o no es podran fer, doncs 
determini què és el que és prioritari i el que no és prioritari? Nosaltres ho definim, molt bé, per 
nosaltres és prioritari, per la població del Baix Nord és prioritari l’Hospital de Martorell. Oi que 
estem d’acord? Sant Feliu també, oi que estem d’acord? Ho posem tot en el mateix nivell de 
prioritat i tot el Baix Llobregat, tota la nostra comarca se’n durà, si hi ha inversió, tota la inversió del 
país? Fem això? Per vostès és responsable això? Doncs bé, em sembla que és bastant congruent 
la proposta que hem fet. La segona qüestió: perquè hi ha tants problemes en incloure el projecte 
del 2008, que si que l’estan mencionant, però que en canvi és un projecte que defineix l’Hospital 
de Viladecans amb un corpus d’hospital important i que si no es menciona aquest projecte del 
2008 en el redactat deixem la porta oberta a que hi hagi un nou projecte on l’Hospital de 
Viladecans passi a perdre pes i passi a ser més lleuger i, per tant reforçar un hospital privat com el 
de Sant Boi? Això perquè no es vol incloure? Per tant davant d’aquestes qüestions no relacioni, si 
us plau, independència amb valors socials, perquè precisament el vot que exercim en aquesta 
Moció va derivada a que implícitament o explícitament, mirin-ho com vulguin, s’està obrint una 
porta que nosaltres volem deixar ben tancada i ben barrada, que és no a la privatització dels 
serveis públics. Gràcies. 
 
El Sr. President dóna la paraula al Sr. Xavier Fonollosa, Vice-president d’aquesta entitat i conseller 
del grup comarcal de Convergència i Unió, que diu: 
 
Moltes gràcies. Be, aniré molt ràpid perquè crec que no ha entès la meva intervenció la  
companya del Partit Popular. Jo no he parlat de partits polítics, jo he parlat senzillament de 
governabilitat, és a dir, per governar necessites un pressupost i aquest pressupost 
malauradament el Govern de la Generalitat de Catalunya està pendent de l’objectiu de dèficit que 
se li autoritzi. Si des de Madrid ens diuen que el pressupost de l’any anterior, que junt amb el de 
l’any 2011 ha estat reduït en quatre mil milions d’euros, que és un 20% pràcticament de la 
despesa corrent del pressupost del nostre país, ens diuen que aquest ajustament encara és poc i 
que, per tant s’ha d’anar més enllà, i nosaltres no sabem com fer-ho, ja li puc avançar que fer 
noves inversions en el pressupost del 2013 no serà possible ni aquesta ni cap altra per prioritària 



que sigui, és així. I jo el que li parlava és d’una certa incongruència que vostès, el Partit Popular, 
ens demanin que en el Govern del país s’inclogui una partida pressupostària per ampliar, en 
aquest cas l’Hospital de Viladecans, que n’estic segur que deu ser molt necessari, però que per 
altra banda vostès mateixos ens diguin que encara hem de retallar més, llavors aquesta és la 
incongruència. Suposo que ho entenen això, llavors només li deia això i que també li he dit que si 
nosaltres disposéssim dels recursos que generem podríem fer, no només l’ampliació d’aquest 
hospital, sinó que probablement en podríem fer algun de nou. Només era això per aclarir la nostra 
posició. Gràcies.  
 
A continuació intervé la Sra. Mª José Díaz, consellera del grup comarcal del Partit Popular, que 
diu: 
 
Al compañero de Convergencia y Unión solamente decirle que nosotros lo estamos solicitando 
desde el 2005, no es algo que sea nuevo; entonces a lo que usted me dice no voy a entrar en 
alusión.  
 
Al señor Albert decirle que si que lo vamos a tener en cuenta a la hora de decir a los ciudadanos 
de los cinco municipios del Baix Llobregat, que son los afectados de esta Moción, que no estamos 
de acuerdo y cuando se trate de un hospital que usted traiga una moción del norte o del centro, la 
vamos a apoyar, siempre la vamos a apoyar, pero ahora estamos hablando de una moción que 
afecta a 180.000 habitantes y corresponde a cinco municipios del Baix Llobregat. Muchas gracias. 
 
Pren la paraula el Sr. President que diu: 
 
Si em permeten finalitzem el debat amb un posicionament en la condició d’Alcalde de Gavà. Això 
si que és cert, és una reivindicació des de fa molt de temps i varem avançar, el projecte que es 
defensa és el projecte del 2008, el projecte que es va materialitzar en la expropiació del sòl 
necessari per poder ampliar l’hospital i també en el projecte executiu que s’ha de materialitzar. El 
que els hi vull dir és que hi ha un ampli consens institucional aquí, més enllà dels grups polítics de 
cadascun dels plens dels municipis afectats. L’altre dia fèiem una reunió conjunta dels alcaldes i 
alcaldesses d’aquest territori amb la Junta de personal de l’hospital per manifestar el nostre 
recolzament en la continuïtat i la permanència en el territori d’aquest hospital; i aviat tindrem 
aquesta reunió també amb el Conseller. Hi ha un conjunt de compromisos, avançant i el que fem, 
aquesta insistència, com es fa en altres parts del territori, i en aquest moment per Castelldefels, 
Viladecans, Gavà, Sant Climent i Begues aquest hospital és fonamental. Per tant com alcalde jo 
vull agrair, vull dir al igual que en altres moments hem defensat altres parts i reivindicacions a la 
comarca, en mobilitat, en instal·lacions o infraestructures, el fet de que el Consell pugui recolzar 
aquesta Moció, perquè per nosaltres, els municipis afectats, és important; a l’igual que ho és per 
altres municipis quan vinguin també declaracions com han vingut d’altres llocs de la comarca.  
 

Els presents aproven per majoria el present acord amb el vot a favor dels 
membres presents dels grups comarcals del PP, PSC i IC, i el vot en contra dels representants 
presents dels grups comarcals de CIU i ERC. 
 
12.- Moció del Grup Comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’adhesió a la 
Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya, aprovada pel Parlament 
de Catalunya.  

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

 
“Atès que el poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat 

democràticament la voluntat d’autogovernar-se amb l’objectiu de millorar el progrés, el benestar i 



la igualtat d’oportunitats de tota la ciutadania, i per reforçar la cultura pròpia i la seva identitat 
col·lectiva.  
 

Vist que l’autogovern de Catalunya es fonamenta també en els drets històrics del 
poble català, en les seves institucions seculars i en la tradició jurídica catalana. 
 

Atès que en els darrers anys, en la via de l’aprofundiment democràtic, una majoria 
de les forces polítiques i socials catalanes han impulsat mesures de transformació del marc polític 
i jurídic, la més recent concretada en el procés de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 
iniciat l’any 2005.  
 

Vist que el poble de Catalunya ha expressat de diverses formes la voluntat de 
superar l’actual situació de bloqueig  i que la manifestació del passat 11 de setembre sota el lema 
“Catalunya nou Estat d’Europa” va ser una expressió del rebuig de la ciutadania envers la manca 
de respecte a les decisions del poble de Catalunya.  
 

Vist que els grups comarcals d’Esquerra Republicana de Catalunya, del Partit dels 
Socialistes de Catalunya-Coalició Progrés Municipal, de Convergència i Unió i d’Iniciativa per 
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Entesa pel Progrés Municipal, davant la 
transcendència del moment històric, són conscients de la responsabilitat que té el món local en 
aquest procés. 

 
Per tot això, els grups comarcals d’Esquerra Republicana de Catalunya, del Partit 

dels Socialistes de Catalunya-Coalició Progrés Municipal, de Convergència i Unió i d’Iniciativa per 
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Entesa pel Progrés Municipal proposen al Ple 
l’adopció dels següents 
   

ACORDS 
 

PRIMER.- D’acord amb la voluntat majoritària expressada democràticament per 
part del poble de Catalunya a les darreres eleccions al Parlament de Catalunya, el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat  insta al Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya a iniciar 
el procés per fer efectiu l’exercici del dret a decidir per tal que els ciutadans i les ciutadanes de 
Catalunya puguin decidir el seu futur polític col·lectiu, d’acord amb els principis següents: 

 
- Legitimitat democràtica. El procés de l’exercici del dret a decidir serà 
escrupolosament democràtic, garantint especialment la pluralitat d’opcions i el 
respecte a totes elles, a través de la deliberació i diàleg en el si de la societat 
catalana, amb l’objectiu que el pronunciament que en resulti sigui l’expressió 
majoritària de la voluntat popular, que en serà el garant fonamental del dret a decidir.  
- Transparència. Es facilitaran totes les eines necessàries perquè el conjunt de la 
població i la societat civil catalana tingui tota la informació i el coneixement precís per 
a l’exercici del dret a decidir i es promogui la seva participació en el procés. 
- Diàleg. Es dialogarà i es negociarà amb l’Estat espanyol, les institucions europees i 
el conjunt de la comunitat internacional. 
- Cohesió social. Es garantirà la cohesió social i territorial del país i la voluntat 
expressada en múltiples ocasions per la societat catalana de mantenir Catalunya com 
un sol poble.  
- Europeisme. Es defensaran i promouran els principis fundacionals de la Unió 
Europea, particularment els drets fonamentals dels ciutadans, la democràcia, el 



compromís amb l’estat del benestar, la solidaritat entre els diferents pobles d’Europa i 
l’aposta pel progrés econòmic, social i cultural.  
- Legalitat. S’utilitzaran tots els marcs legals existents per fer efectiu l’enfortiment 
democràtic i l’exercici del dret a decidir. 
- Paper principal del Parlament. El Parlament en tant que la institució que representa 
el poble de Catalunya té un paper principal en aquest procés i per tant s’hauran 
d’acordar i concretar els mecanismes i les dinàmiques de treball que garanteixin 
aquest principi. 
- Participació. El Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat han de fer 
partícips actius en tot aquest procés el món local, i el màxim de forces polítiques, 
agents econòmics i socials, i entitats culturals i cíviques del nostre país, i concretar els 
mecanismes que garanteixin aquest principi.”  

 
SEGON.- Comunicar el present acord al Govern de la Generalitat i al Parlament 

de Catalunya,  així com als Ajuntaments de la comarca, perquè en tinguin coneixement i als 
efectes.” 

 
ANNEX 

MOCIÓ DE SUPORT A L’EXERCICI DEL DRET A DECIDIR  DEL POBLE DE CATALUNYA 
 
El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la voluntat 
d’autogovernar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el benestar i la igualtat d’oportunitats de tota la 
ciutadania, i per reforçar la cultura pròpia i la seva identitat col·lectiva.  
 
L’autogovern de Catalunya es fonamenta també en els drets històrics del poble català, en les seves 
institucions seculars i en la tradició jurídica catalana. El parlamentarisme català té els seus fonaments en 
l’Edat Mitjana, amb les assemblees de Pau i Treva i de la Cort Comtal.  
 
Durant tot el segle XX la voluntat d’autogovernar-se de les catalanes i els catalans ha estat una constant. 
Malgrat les dificultats històriques, és a dir, tots els intents de recuperar les institucions i l’autogovern de 
Catalunya (Mancomunitat de Catalunya, proclamació de la Segona República espanyola) i totes les 
actuacions autoritàries que han abolit els avenços desitjats (dictadura de Primo de Rivera, dictadura del 
general Franco), el poble de Catalunya ha lluitat contra les resistències que han limitat la democràcia a 
casa nostra. Una de les fites de la lluita per la llibertat és la creació de l’Assemblea de Catalunya l’any 
1971, prèvia a la recuperació de la Generalitat, amb caràcter provisional, amb el retorn el 1977 del seu 
president a l’exili. En la transició democràtica, i en el context del nou sistema autonomista definit  per la 
Constitució espanyola de 1978, el poble de Catalunya aprovà mitjançant referèndum l’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya el 1979, i celebrà les primeres eleccions al Parlament de Catalunya el 1980. 
 
En els darrers anys, en la via de l’aprofundiment democràtic, una majoria de les forces polítiques i socials 
catalanes han impulsat mesures de transformació del marc polític i jurídic. La més recent, concretada en el 
procés de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya iniciat l’any 2005. Les dificultats i negatives per 
part de les institucions de l’Estat espanyol, entre les quals cal destacar la Sentència del Tribunal 
constitucional 31/2010, comporten una negativa radical a l’evolució democràtica de les voluntats col·lectives 
del poble català dins de l’Estat Espanyol i crea les bases per una involució en l’autogovern.  
 
El poble de Catalunya ha expressat de diverses formes la voluntat de superar l’actual situació de bloqueig 
en el si de l’Estat Espanyol. La manifestació del passat 11 de setembre sota el lema “Catalunya nou Estat 
d’Europa” va ser una expressió del rebuig de la ciutadania envers la manca de respecte a les decisions del 
poble de Catalunya. Com també ho ha estat  el resultat de les eleccions del 25 de novembre al Parlament 
de Catalunya.  
 



Davant la transcendència del moment històric i conscients de la responsabilitat que també té el món local 
en aquest procés, el grup comarcal d’ERC-El Baix Llobregat proposa al ple del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER. D’acord amb la voluntat majoritària expressada democràticament per part del poble de Catalunya 
a les darreres eleccions al Parlament de Catalunya, el Consell Comarcal del Baix Llobregat  insta al Govern 
de la Generalitat i al Parlament de Catalunya a iniciar el procés per fer efectiu l’exercici del dret a decidir per 
tal que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin decidir el seu futur polític col·lectiu, d’acord amb 
els principis següents: 

 
- Legitimitat democràtica. El procés de l’exercici del dret a decidir serà escrupolosament 
democràtic, garantint especialment la pluralitat d’opcions i el respecte a totes elles, a través 
de la deliberació i diàleg en el si de la societat catalana, amb l’objectiu que el pronunciament 
que en resulti sigui l’expressió majoritària de la voluntat popular, que en serà el garant 
fonamental del dret a decidir.  
 
- Transparència. Es facilitaran totes les eines necessàries perquè el conjunt de la població i la 
societat civil catalana tingui tota la informació i el coneixement precís per a l’exercici del dret a 
decidir i es promogui la seva participació en el procés. 
 
- Diàleg. Es dialogarà i es negociarà amb l’Estat espanyol, les institucions europees i el 
conjunt de la comunitat internacional. 
 
- Cohesió social. Es garantirà la cohesió social i territorial del país i la voluntat expressada en 
múltiples ocasions per la societat catalana de mantenir Catalunya com un sol poble.  
 
- Europeisme. Es defensaran i promouran els principis fundacionals de la Unió Europea, 
particularment els drets fonamentals dels ciutadans, la democràcia, el compromís amb l’estat 
del benestar, la solidaritat entre els diferents pobles d’Europa i l’aposta pel progrés econòmic, 
social i cultural.  
 
- Legalitat. S’utilitzaran tots els marcs legals existents per fer efectiu l’enfortiment democràtic i 
l’exercici del dret a decidir. 
 
- Paper principal del Parlament. El Parlament en tant que la institució que representa el poble 
de Catalunya té un paper principal en aquest procés i per tant s’hauran d’acordar i concretar 
els mecanismes i les dinàmiques de treball que garanteixin aquest principi. 
 
- Participació. El Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat han de fer partícips 
actius en tot aquest procés el món local, i el màxim de forces polítiques, agents econòmics i 
socials, i entitats culturals i cíviques del nostre país, i concretar els mecanismes que 
garanteixin aquest principi.  

 
SEGON. Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya i al President de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
El Sr. President dóna la paraula al Sr. Jordi Albert, portaveu del grup comarcal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, que diu: 
 
Be, gràcies de nou. Val a dir que aquesta Moció en principi la presentem conjuntament els quatre 
grups que estem al Govern. És a dir, a iniciativa d’Esquerra Republicana es va presentar un 
primer document, aquest primer document hi ha hagut una negociació durant quatre dies 
pràcticament, varem arribar al consens i a l’acord, la qual cosa vull agrair també les propostes del 
grup socialista en aquest sentit i també Convergència i Unió i Iniciativa per Catalunya; per tant, la 



presentem els quatre grups i vull que quedi constància d’aquest fet perquè degut als terminis de 
negociació no ha donat l’espai, el temps suficient com per poder incloure o poder presentar un 
document amb els quatre grups signants; però que ho validin ells mateixos en les seves 
intervencions i per tant la presentem els quatre. 
 
Be simplement seré bastant directe en l’argumentari i simplement és que el Consell Comarcal del 
Baix Llobregat es posiciona a favor d’anar a votar, no es posiciona a favor de la independència, ja 
m’agradaria a mi, es posiciona a favor d’anar a votar, del dret a decidir, d’exercir aquest dret tant 
democràtic i tant important, i que per cert el dret d’anar a votar és un dret inalienable en una 
democràcia com la nostra i és un dret que permet formar governs que potser no ens agraden 
gaire, com pot ser el del PP, però hi són gràcies a la democràcia; per tant exercim-la. Per tant 
hem redefinit la Moció en aquest sentit, posant en un primer terme el dret a decidir en base doncs 
a una sèrie de qüestions com són la legitimitat democràtica per fer-ho, la transparència, el diàleg, 
la cohesió social, l’europeisme marcat i definit de la nostra nació, legalitat, paper principal del 
Parlament, i també la pròpia participació. Per tant, en aquest sentit no és una declaració de suport 
o una Moció de suport a cap altra declaració, sinó és un document diguem-ne nou que diu que el 
Consell Comarcal del Baix Llobregat està pel dret a decidir. Després ja decidirem, que cadascú 
emeti el vot que vulgui, però anem a votar. I per tant el nostre agraïment a tots els grups polítics 
que presentem aquesta Moció i als que la vulguin votar a favor. Gràcies. 
  
Intervé la Sra. Lidia Muñoz, portaveu del grup comarcal d’Iniciativa per Catalunya, que diu: 
 
Be nosaltres votem a favor d’aquesta Moció que va presentar Esquerra Republicana en primera 
instància, que nosaltres també ens hi sumàvem, que en un principi era donar suport a la 
declaració al Parlament sobre el dret a decidir, el tempus, el calendari de com va anar aquesta 
votació en el Parlament doncs va ser un, nosaltres a la Junta de Portaveus varem entendre que 
tampoc havíem de repetir el procés del Parlament i que si podíem arribar a un consens doncs que 
treballaríem per arribar-hi i així ha estat. També doncs agrair aquest esforç per arribar a una 
entesa. I be, com a grup, doncs també dir que l’abordatge d’aquest debat entenem que és un 
debat primordial pel nostre país, el fet de que els catalans i les catalanes definim quin model 
d’estat volem pel nostre territori, per la nostra nació. El procés d’aquesta deliberació, d’aquesta 
votació, volem que sigui en els paràmetres que la Moció explicita, que sigui una votació dialogada, 
que la gent sàpiga en tot moment que és el que estem votant, que coneguem el format, que 
estiguem informats sobre el contingut d’aquesta votació i que sobretot que des del nostre grup el 
que defensem és el dret a decidir sobre el nostre futur i que ja era hora que abordéssim aquest 
debat.  
 
A continuació intervé el Sr. Jesús Arevalo, portaveu del grup comarcal de Convergència i Unió, 
que diu: 
 
Gràcies President. Bé, jo seré molt breu. Tal i com ha dit el portaveu d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, el grup comarcal de Convergència i Unió va demanar adherir-se amb aquesta Moció i, 
com no podia ser d’una altra manera, votarem a favor, perquè entenem que ha de ser el poble de 
Catalunya qui posi de manifest si vota independència si o no. Com deia el company d’Esquerra 
Republicana la gent que no vulgui la independència ja votarà que no i els que la vulguem doncs ja 
votarem que si, però en tot cas entenem que el dret a decidir s’ha de defensar, per tant votarem a 
favor. 
 
 
 



El Sr. President dóna la paraula a la Sra. Maria Soler, portaveu del grup comarcal del PSC-CPM, 
que diu: 
 
Moltes gràcies. En primer lloc i per endavant agrair evidentment la capacitat de transacció i de 
diàleg que hem tingut aquests últims quatre dies efectivament amb Esquerra Republicana. Hi ha 
hagut voluntat, sempre que hi ha diàleg i transacció significa que hi ha d’haver generositat per 
ambdues parts i també renúncies, i podem entendre que algunes de les renúncies eren 
importants, de manera que agraïm molt sincerament aquesta voluntat. Al cap i a la fi el que era 
important des del Consell Comarcal era demostrar una posició conjunta, majoritària i àmplia. Per 
part nostra estem totalment a favor del dret a decidir, ho portàvem en el nostre programa 
electoral, sempre i quan aquest dret a decidir s’exerceixi tal i com marquen els paràmetres 
d’aquesta Moció, amb paràmetres de legalitat, d’europeisme, de cohesió social, de diàleg i 
sobretot de legitimitat democràtica, que ens sembla absolutament imprescindible, d’autèntic 
respecte a la pluralitat. Aquest text definia aquest dret a decidir d’aquesta manera i per tant no 
podem fer altra cosa que ajuntar-nos-hi i a més a més adherir-nos-hi i votar a favor.  
Deixar molt clar a la regidora del Partit Popular que aquesta no és una Moció a favor de la 
independència, perquè si fos una Moció a favor de la independència nosaltres no la votaríem, és 
en tot cas una Moció al dret a decidir, és a dir, a exercir el dret a vot, a decidir dels catalans i de 
les catalanes, dels ciutadans i ciutadanes per tant d’aquest país. Gràcies. 
 
Intervé el Sr. Luis Ortega, portaveu del grup comarcal del Partit Popular, que diu: 
 
Gràcies senyor President. Simplement dir que el Partit Popular des del respecte a la llibertat 
d’expressió i a la democràcia, faltaria més, això és un lliure exercici, però si que és veritat  que 
nosaltres considerem de que això ara mateix no toca i que els problemes reals dels ciutadans i 
ciutadanes de Catalunya passen per unes altres coses. Pensem  que una prioritat ha estat el punt 
anterior, l’hospital comarcal, que hem decidit el que hem decidit, i temes importants com pagar 
factures, arribar a final de mes de tots els ciutadans i a més a més fer economia productiva, que 
no estem fent, això és del que ens tenim que preocupar i el que preocupa a la gent, això és el que 
els hi preocupa. Ara mateix jo penso que si tenim que pensar en si tenim que fer un referèndum 
en si el fem o no el farem, potser toqui o un altre dia en un altre any, ja veurem. No toca ara, això 
és el que pensem el Partit Popular, els problemes reals són el primer. 
 

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 el vot en contra dels 
representants presents del grup comarcal del Partit Popular. 

 
13.- Precs i preguntes. 
 
No se’n formulen. 
 

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


