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CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT 
 

PLE  
 

ACTA NÚM. 2/2014 
 

 
A la ciutat de Sant Feliu de Llobregat, el dia dinou de maig de dos mil catorze. 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 
 
IVAN ARCAS BLANCH (ICV-EUIA-EPM)  
Regidor de Molins de Rei 
 
CONSELLERS/ES ASSISTENTS 
 
PSC – CPM. 
    
MIGUEL COMINO HARO 
Regidor de Sant Vicenç dels Horts  
 
JOSÉ GARCÍA PÉREZ 
Regidor de El Prat de Llobregat 
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MARIA SOLER SALA  
Alcaldessa d’Abrera 
 
LLUIS TOMÁS MORENO  
Alcalde de Castellví de Rosanes 
 
RUTH MORENO SALAZAR  
Regidora de Vallirana 
 
MARIA MENA GALINDO  
Regidora d’Esplugues de Llobregat 
 
JAVIER GONZÁLEZ ABAD 
Regidor de Martorell  
 
ROSA BOLADERAS SERRAVIÑALS  
Regidora de Corbera de Llobregat 
 
ROSER BROSED YUSTE   
Regidora de Sant Esteve de Sesrovires 
 
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 
 
MARIA ROSA GONZÁLEZ I UREÑA 
Regidora de El Prat de Llobregat 
 
CATERINA MESTRES I GUASCH  
Regidora de Sant Vicenç del Horts  
 
JESÚS AREVALO I BRAVO  
Alcalde de Cervelló 
 
JORDI GARCÍA I MAS  
Regidor de Sant Boi de Llobregat  
 
ICV-EUiA-EPM.     
 
LIDIA  MUÑOZ CÁCERES  
Regidora de Sant Feliu de Ll. 
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JOSÉ ANTONIO RUBIO LEIVA  
Regidor de Pallejà 
 
JESÚS BLANCO FLOREZ 
Regidor de Santa Coloma de Cervelló  
 
XAVIER GÓMEZ REVUELTA  
Regidor de Martorell 
 
ELISA CORRAL LOZANO  
Regidora de Cornellà de Llobregat 
 
PP.  
 
SERGI JIMÉNEZ CERVERA 
Regidor de Sant Feliu de Llobregat 
 
MARIA JOSÉ DIAZ ALGARIN 
Regidora de Viladecans 
 
JORDI ALSINA FELIP 
Regidor de Sant Andreu de la Barca 
 
JORDI MANFREDI LÓPEZ 
Regidor d’Olesa de Montserrat 
 
LUÍS ORTEGA LAZARO  
Regidor d’Esplugues 
 
MARINA LOZANO ILLESCAS  
Regidora de Sant Boi de Llobregat 
 
ERC-AM.    
 
JOSEP ROVIRA I TARRAGÓ 
Regidor d’Esparreguera 
 
JORDI ALBERT I CABALLERO  
Regidor de Sant Andreu de la Barca 
 
PxC 
 
DAVID PARADA PÉREZ  
Regidor de Sant Boi de Llobregat  
 
CONSELLERS/ES QUE EXCUSEN ASSISTÈNCIA 
 
LLORENÇ REY I CASAS (CiU) 
Regidora de Sant Just Desvern 
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FRANCISCO JOSÉ ROSA GUTIÉRREZ (ICV-EUiA-EPM) 
Regidor d’Olesa de Montserrat 
 
DAVID CASTELLAR MILLÁN (PSC-CPM) 
Regidor de Sant Andreu de la Barca  
 
LLUÏSA  MORET SABIDÓ (PSC-CPM) 
Regidora de Sant Boi de Llobregat 
 
SECRETARI ACCIDENTAL 
 
Sr. Lluis González Roig 
 
INTERVENTOR ACCIDENTAL 
 
Sr. José Luis Sanz Arranz 
 
1.- Aprovar l’acta núm. 1/14, corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 17 de febrer 
  
Els presents aproven per unanimitat l’acta núm. 1/14, corresponent a la sessió celebrada el dia 17 
de febrer. 
 
2.- Donar compte dels Decrets de la Presidència que a continuació es relacionen: 
 

a) Decret  núm. 25/14, de 13 de febrer, relatiu a aprovar la subscripció d’un conveni de 
col·laboració amb el Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya 
i l’empresa Palau de Can Sunyer, S.L. 

 
“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.  
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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; i que per acord 
de la Junta de Govern de data 17 de desembre de 2012, entre d’altres, es va acceptar 
l’esmentada subvenció (núm. d’expedient: JPO/20/2012). 
 

Vist que per acord de la Junta de Govern de data 18 de març de 2013 es va 
aprovar la subscripció de sengles convenis de col·laboració amb els ajuntaments de la comarca 
participants en el referit programa, 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. 
 

Atès que mitjançant l’actuació de “promoció de la participació d’empreses en el 
programa” s’ha trobat a una empresa interessada en acollir en pràctiques no laborals a una de les 
persones joves participants en el referit programa; i que d’acord amb el que fixa l’Ordre de 
referència s’ha de subscriure un conveni de col·laboració per a pràctiques no laborals en entorn 
productiu entre l’empresa interessada en acollir a les persones joves, el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat i el Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 13 de febrer de 2014, que s’incorpora a l’expedient, proposant la 
subscripció del referit conveni amb caràcter d’urgència atès que l’inici de les pràctiques està 
previst pel dia 14 de febrer d’enguany.  

 
Vist que no hi ha previst sessió de la Junta de Govern fins a principis del mes de 

març i que és necessari, segons consta en l’expedient, aprovar la subscripció del conveni de 
referència, es considera convenient aprovar-ho per Decret de Presidència ratificant-lo en la 
propera sessió de la Junta de Govern que se celebri. 
 

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

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

 
RESOLC 

 
PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb el Servei 

d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya i l’empresa Palau de Can Sunyer, S.L., 
amb CIF B63767297, per a la realització de pràctiques no laborals en entorn productiu en el marc 
del Programa d'Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per 
l’ocupació” 2012-2013; de conformitat amb la minuta de conveni que s’incorpora a l’expedient i 
s’aprova simultàniament.  
 

SEGON.- Comunicar el present Decret a l’empresa Palau de Can Sunyer, S.L. i al 
Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, perquè en tinguin coneixement i 
als efectes. 
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TERCER.- Ratificar el present Decret en la propera sessió de la Junta de Govern i 
del Ple que se celebrin.” 
 

b) Decret núm. 27/14, de 18 de febrer, relatiu a reclamació de quantitat en relació a 
l’expedient expropiatori d’una finca del Prat de Llobregat al Consell Comarcal del 
Barcelonès. 

 
“Atès que en data 17 de novembre de 1989 es va signar un conveni entre el 

Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme, la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i 
els Consells Comarcals del Baix Llobregat i del Barcelonès per al finançament de les obres de la 
xarxa arterial metropolitana de Barcelona, en els trams corresponents al II Cinturó i connexions 
amb l’aeroport. 
 

Vist que, d’acord amb l’Estipulació Cinquena de l’esmentat conveni, en els trams 
1 i 2 del seu annex, l’Ajuntament de Barcelona, en el seu terme municipal, i els Consells 
Comarcals en la resta, serien els encarregats d’expropiar els terrenys necessaris, així com de la 
modificació i trasllat dels serveis afectats; i que d’acord amb la Clàusula Desena, la titularitat de les 
noves vies correspondrà a la Generalitat de Catalunya en el tram Diagonal-Cinturó Litoral i al 
MOPTMA la titularitat de l’enllaç amb el Cinturó Litoral (Nus Llobregat). 
 

Atès que en data 27 de juny de 1994 es va signar, entre les mateixes parts 
intervinents en el referit conveni, el Protocol Addicional al mateix, en el que es va establir les 
previsions necessàries adreçades al finançament del sobrecost derivat de les actuacions 
expropiatòries realitzades pels Consells Comarcals  del Barcelonès i del Baix Llobregat. 
 

Vist que, d’acord amb la Clàusula Tercera del Protocol de referència, el Ministeri 
d’Obres Públiques, Transports i Medi Ambient i la Generalitat de Catalunya es faran càrrec dels 
expedients corresponents a les actuacions expropiatòries i trasllat dels serveis, en els trams que, 
respectivament, els hi correspon, un cop s’hagi procedit a la liquidació total de la despesa 
generada per aquests conceptes –que inclou el pagament total de les resolucions que fixin 
definitivament els justipreus expropiatoris i llurs interessos de demora-. 
 

Atès que, en aplicació de l’esmentada clàusula, en data 16 de març de 1994 es va 
procedir a la signatura de l’Acta mitjançant la qual es transferien pel Consell Comarcal del Baix 
Llobregat a favor de la Generalitat de Catalunya els expedients expropiatoris corresponents i drets 
afectats per l’execució del II Cinturó, Tram Avinguda Diagonal- Cinturó Litoral, el domini dels quals 
correspon a la Generalitat de Catalunya. 
 

Vist que en l’esmentat acte de transferència, i pel que fa els expedients la 
tramitació dels quals es troba pendent de resolució dels Jurat d’expropiació Forçosa o respecte 
dels quals es tramitaven recursos contenciosos –administratius davant Tribunals de Justícia, 
s’acordà el seu lliurament futur a la Generalitat de Catalunya un cop acabats definitivament els 
procediments en tràmit. 
 

Atès que en data 10 de març de 1999 es va procedir a la signatura de l’Acta 
mitjançant la qual es transferien pel Consell Comarcal del Baix Llobregat a favor de la Generalitat 
de Catalunya els expedients expropiatoris respecte als quals la fixació del justipreu estava pendent 
de qualsevol de les dues instàncies referides en l’apartat anterior, de forma que, per part de la 
Generalitat es pogués fer front amb major celeritat i eficàcia al pagament dels preus que 
definitivament es fixessin, així com, si ho considerava oportú, arribar a una fixació de justipreu 
negociada de mutu acord amb els expropiats.  
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Atès les peticions efectuades per la Sra. Roser Foix Vidal, i per les Sres. Ma 

Montserrat i Ma Carme Puig Foix i Meritxell Rios Puig, dels anys 2003 i 2013 respectivament; que 
s’incorporen a l’expedient. 
 

Atès que en resposta a la consulta efectuada pels Serveis Jurídics d’aquesta 
entitat a la Caixa General de Depòsit es constata que el depòsit previ està dipositat pel Consell 
Comarcal del Baix Llobregat i encara no s’ha cancel·lat, i que els dipòsits corresponents al 
justipreu fixat per mutu acord i dipositats en el seu moment per part del Consell Comarcal del 
Barcelonès (tres dipòsits de 2.229.112 pessetes) han estat cancel·lats i el seu import ha estat 
transferit al Consell Comarcal del Barcelonès (en total  6.687.336 pessetes). 
 
  Vist l’informe emès per la Lletrada de Serveis Jurídics d’aquesta entitat en data18 
de febrer de 2014, que s’incorpora a l’expedient, proposant resoldre l’expedient de referència, 
corregint els errors que s’hagin pogut produir al passat, atès que l’entitat expropiant de la finca 
amb codi núm. 14194 del Prat de Llobregat és el Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
 

Vist que no hi ha previst sessió de la Junta de Govern fins a principis del mes de 
març i que és necessari, segons consta en l’expedient, la resolució de l’expedient de referència, es 
considera convenient aprovar-ho per Decret de Presidència ratificant-lo en la propera sessió de la 
Junta de Govern i del Ple que se celebrin. 
 

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

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

 
RESOLC 

 
PRIMER.- Reclamar la quantitat de 40.191,70€ (6.687.336 pessetes) en relació a 

l’expedient expropiatori de la finca amb codi núm. 14194 del Prat de Llobregat, que a 
conseqüència d’algun error administratiu està actualment en disposició del Consell Comarcal del 
Barcelonès. 

 
SEGON.- Recuperar el dipòsit previ que va formalitzar aquest Consell Comarcal a 

la Caixa General de Depòsit. 
 

TERCER.- Procedir al pagament de la quantitat que pertoqui a les sol·licitants, de 
conformitat amb el seu coeficient de participació. 
 

QUART.- Condicionar el pagament de la quantitat referida a l’acord primer a la 
seva efectiva disposició per part del Consell Comarcal del Barcelonès.  

 
CINQUÈ.- 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 Decret. 
 

SISÈ.- Formalitzar els nous dipòsits a la Caixa General de Depòsit amb les 
quantitats i beneficiaris actualitzats i comunicar a aquest nous beneficiaris la disposició d’aquesta 
quantitat pendent de cobrament, així com el present Decret, perquè en tinguin coneixement i als 
efectes. 
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SETÈ.- Ratificar el present Decret en la propera sessió de la Junta de Govern i 

del Ple que se celebrin.” 
 

c) Decret núm. 38/14, de 3  de març, relatiu a aprovar el resultat pressupostari  de 
l’exercici de 2013. 

 
“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 2013. 
 
  Atès que en el tancament i liquidació de l'exercici econòmic 2013, 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. 
 
  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 2013 amb la composició següent: 
 
A/ RESULTAT PRESSUPOSTARI 
 

CONCEPTES DRETS 
RECONEGUTS 

OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 

AJUSTOS RESULTAT 
PRESSUPOSTARI 

   a. Operacions  corrents 16.539.050,12 16.213.582,01  325.468,11 
   b. Altres operac.  no  financ. 2.896.482,32 2.896.482,32  347,06 
1. Total operacions no financeres (a+b) 19.435.532,44 19.109.717,27  325.815,17 
2. Actius financers     
3. Passius financers     
RESULTAT PRESSUPOSTARI 19.435.532,44 19.109.717,27  325.815,17 
     
AJUSTOS     
4. Despeses finançades amb romanet 
de tresoreria 

  9.709,53  

5. Desviacions de finançament 
negatives de l’exercici 

  373.753,37  

6. Desviacions de finançament positives 
de l’exercici 

  564.187,04 -180.724,14 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 
AJUSTAT 

   145.091,03 

 
  SEGON.- Aprovar  L'ESTAT DE LIQUIDACIÓ  DEL PRESSUPOST de l'exercici 
2013: 
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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 
 

520.397,49 258.111,60 227.804,10 30.307,50 

4. Transferències corrents 
 

17.850.141,21 15.112.810,51 8.989.462,39 6.123.348,12 

5.  Ingressos patrimonials 
 

1.045.000,00 1.168.128,01 1.145.146,40 22.981,61 

6.   Alienació d’inversions reals 
 

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

7. Transferències de capital 
 

6.557.645,00 2.896.482,32 245.686,26 2.650.796,06 

8. Actius financers 
 

51.778,31 0,00 0,00 0,00 

 TOTAL 26.024.962,01 19.435.532,44 10.608.099,15 8.827.433,29 
 
ESTAT DE DESPESES 
 
Cap. 

 
Descripció 

 
Pressupost 

Definitiu 
Obligacions  
reconegudes 

Pagaments líquids Pendent de 
pagament 

1. Despeses de personal 
 

3.908.995,13 2.969.158,54 2.912.326,11 56.832,43 

2. Despeses bens corrents 
  

5.689.037,65 4.677.224,16 3.854.762,72 822.461,44 

3. Despeses financeres 
 

3.000,00 0,00 0,00 0,00 

4. Transferències corrents 
 

9.821.521,19 8.567.199,31 6.759.364,22 1.807.835,09 

 Total operacions corrents 19.422.553,97 16.213.582,01 13.526.453,05 2.687.128,96 
      
6. Inversions reals 

 
102.408,04 25.395,83 15.373,05 15.373,05 

7. Transferències de capital 
 

6.500.000,00 2.870.739,43 287.975,01 287.975,01 

 Total operacions de capital 6.602.408,04 2.896.135,26 303.348,06 303.348,06 
 TOTAL 26.024.962,01 19.109.717,27 13.829.801,11 5.279.916,16 
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B/ ESTAT LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS 
 
INGRESSOS 
 

Exercici 
 

Drets reconeguts Rectificacions Anul.ació 
Liquidacions 

Recaptació neta  Pendent de 
cobrament 

2004 
2.514,95    2.514,95 

2008 
6.000,00    6.000,00 

2009 
142,94 867,59  961,28 49,25 

2010 
323.246,51   72.872,08 250.374,43 

2011 
1.465.274,31 133,82  555.651,12 909.757,01 

2012 
9.931.317,29  0,00 5.019.207,68 4.912.109,61 

TOTAL 
11.728.496 1.001,41 0,00 5.648.692,16 6.080.805,25 

DESPESES 
Exercici 

 
Oblig. Pendents de 

pagament 
Saldo inicial 

Rectificacions Pagaments realitzats  Obligacions pendents 
de pagament 

2007 131.316,52 0,00 1.663,49 129.653,03 
2008 93.570,09 0,00 93.570,09 0,00 
2009 30.615,84 0,00 25.982,45 4.633,39 
2010 332.559,10 0,00 7.998,20 324.560,90 
2011 1.260.207,35 0,00 421.936,61 838.270,74 
2012 7.743.764,75 0,00 4.618.524,43 3.125.240,32 
TOTAL 9.592.033,65 0,00 5.169.675,27 4.422.358,38 
 
  TERCER.- Aprovar EL ROMANENT DE TRESORERIA A 31 de desembre de 2013 
en la composició següent: 
 

COMPONENTS   IMPORTS ANY IMPORTS ANY ANTERIOR 
1. Fons Liquits  24.543.018,13  26.803.582,31 
2. Drets pendents cobrament   14.734.197,01  11.735.377,93 
    + del pressupost corrent 8.827.433,29  9.931.317,29  
    + del pressupost tancat 6.080.805,25  1.797.178,71  
    + d’operacions no pressupost. 5.472,63  6.881,93  
    - d’operacions no pressupost     
3. Obligacions pendents de 
pagament 

 10.330.535,64  8.910.895,39 

    + del pressupost corrent 5.279.916,16  7.743.764,75  
    + del pressupost tancat 4.422.358,38  1.848.268,90  
    + d’operacions no 
pressupostàries 

635.011,10  330.095,16  

    - d’operacions no 
pressupostàries 

6.750,00  6.750,00  

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

 28.946.679,50  28.623.581,43 

II. Saldos de dubtós cobrament  1.589.205,76  536.564,00 
III. Excés de finançament afectat  19.467.848,33  19.539.773,73 
IV. Romanent de tresoreria per 
despeses generals (I-II-III) 

 7.889.625,41  8.547.243,70 
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  QUART.- Aprovar L'ESTAT DE ROMANENT DE CRÈDITS a 31 de desembre de 
2013  següent: 
 
Romanent de crèdit       6.915.244,74 
 
  CINQUÈ.- Declarar crèdits incorporables per import 795.949,05€, dels quals 
979.003,10€ corresponent a despeses amb finançament afectat incorporades per Decret de 
Presidència 18/2014 de data  vint-i-set de gener d’enguany i 1.500,00€ a despeses compromeses i  
iniciar la tramitació administrativa per incorporar els romanents de  crèdits compromesos d’acord amb 
e la següent relació: 
 
Partida Descripció Credit 
    a incorporar 
920 48903 Conveni Centre d'Estudis Comarcals 1.500,00 
   
  TOTAL CRÈDITS 1.500,00 

      
   

INGRESSOS   
   

Partida Descripció Crèdit 
    a incorporar 
      

87000 Romanent de tresoreria despeses generals 1.500,00 
      
  Total 1.500,00 

 
  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 3  de març d’enguany i que a continuació s’especifica: 
 

“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 2013. 
 

Atès que en el tancament i liquidació de l'exercici econòmic 2013, 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. 
 

Atès que s’ha emès informe favorable per la Intervenció General d'aquesta 
Administració General. 
 

Atès que en virtut d’allò que es disposa a l'article 11 apartat 2 dels Estatuts del 
Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat correspon a la Junta de Govern 
aprovació de la Liquidació de Pressupost, per elevar-la posteriorment al Consell Comarcal del Baix 
Llobregat per a la seva incorporació als documents generals respectius i llur tramitació posterior. 
 

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

PRIMER.- Aprovar la proposta de RESULTAT PRESSUPOSTARI  del Patronat 
Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat corresponent a l'exercici de 2013 amb la 
composició següent: 
 

CONCEPTES DRETS 
RECONEGUTS 

OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 

AJUSTOS RESULTAT 
PRESSUPOSTARI 

   a. Operacions  corrents 4.612.495,39 4.612.495,39   
   b. Altres operacions no financ.     
1. Total operacions no financeres 4.612.495,39 4.612.495,39   
2. Actius financers     
3. Passius financers     
RESULTAT PRESSUPOSTARI 4.612.495,39 4.612.495,39  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 

 
SEGON.- Aprovar  la proposta de L'ESTAT DE LIQUIDACIÓ  DEL PRESSUPOST de 

l'exercici 2013: 
 
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 
 

5.151.782,11 4.612.448,04 2.971.383,32 1.641.064,72 

5.  Ingressos patrimonials 
 

2.000,00 47,35 47,35 0,00 

 TOTAL 5.153.782,11 4.612.495,39 2.971.430,67 1.641.064,72 
 
ESTAT DE DESPESES 
 
Cap. 

 
Descripció 

 
Pressupost 

Definitiu 
Obligacions 

Reconegudes 
Pagaments 
realitzats 

Pendent de 
pagament 

1. Despeses de personal 
 

1.747.886,02 1.693.342,01 1.657.807,40 35.534,61 

2. Despeses bens corrents  
 

1.585.715,28 1.388.703,23 1.163.175,00 225.528,23 

4. Transferències corrents 
 

1.820.180,81 1.530.450,15 39.194,10 1.491.256,05 

 TOTAL 5.153.782,11 4.612.495,39 2.860.176,5 1.752.318,89 
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B/ ESTAT LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’EXERCICIS TANCATS 
 
INGRESSOS 
 

Exercici 
 

Drets 
reconeguts 

Drets anul·lats Recaptació neta  Pendent de 
cobrament 

2012 
 

2.158.355,66  2.158.355,66 0,00 

TOTAL 2.158.355,66  2.158.355,66 0,00 
 
DESPESES 
 

Exercici 
 

Obligacions 
reconegudes 

Modificació saldo 
inicial 

Pagaments realitz.  Pendent de 
pagament 

2011 
 

638.891,12  638.891,12 0,00 

2012 1.760.651,12 
 

 1.415.159,27 345.491,85 

TOTAL 
 

2.399.542,24  2.054.050,39 345.491,85 

 
TERCER.- Aprovar  la proposta de ROMANENT DE TRESORERIA A 31 de desembre de 

2013 en la composició següent: 
 

COMPONENTS   IMPORTS ANY IMPORTS ANY ANTERIOR 
1. Fons Liquits  528.293,46  289.407,26 
2. Drets pendents cobrament   1.641.064,72  2.158.355,66 
    + del pressupost corrent 1.641.064,72  2.158.355,66  
    + del pressupost tancat     
    + d’operacions no pressupost.     
    - d’operacions no pressupost     
3. Obligacions pendents de pagament  2.169.358,18  2.447.762,92 
    + del pressupost corrent 1.752.318,89  1.760.651,12  
    + del pressupost tancat 345.491,85  638.891,12  
    + d’operacions no pressupostàries 71.547,44  48.220,68  
    - pagaments realitzats pendents 
d’aplicacio definitiva 

    

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 

 
QUART.-  Aprovar la proposta d’ESTAT DE ROMANENT DE CRÈDITS A 31 de desembre de 

2013 següents: 
  
 1. Romanent de Crèdits    541.286,72 
 Compromesos      61.165,48 
 No compromesos    480.121,24   
 
  SETÈ.-  Iniciar la tramitació administrativa per formar els Estats i els Comptes de 
l'exercici de 2013. 
 
  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. 
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d) Decret núm. 44/14, de 14 de març, relatiu a aprovar la modificació de crèdits 2/2014. 
 

“Vist el Decret de Presidència 38/2014, de data 3 de març d’enguany, de liquidació 
del pressupost de l’exercici 2013 que aprova declarar crèdits incorporables per import de 980.503,10€ 
dels quals 979.003,10€ corresponen a despeses amb finançament afectat i 1.500,00€ a despeses 
compromeses així com el romanent de tresoreria d’acord al següent detall: 
  
Romanent de Tresoreria total       28.946.679,50 
 
    - Saldos de dubtós cobrament        1.589.205,76 
    - Romanent de Tresoreria per Despeses Generals    7.889.625,41 
    - Romanent de Tresoreria per Despeses amb  
      finançament afectat      19.467.848,33 
 

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 18/2014 que aprova la incorporació de romanents de 
crèdit de despeses amb finançament afectat per import de 979.003,01€. 
 

Vist l’informe de la Tècnica de Recursos Humans en relació a la necessitat de 
transferir crèdit entre diferents partides del capítol I d’acord a les noves previsions de despeses i en 
concret la transferència positiva de crèdit a les partides 241 13173 Retribució personal experiència 
professional joves i 241 13174 retribució personal atur llarga durada finançada amb la transferència 
negativa de la partida 920 16000 Seguretat Social . 
 

Vist l’acord de  Ple d’aquest Consell Comarcal de data 17 de febrer d’enguany que 
es dóna per assabentat de la liquidació i tancament final per part de la Comissió Europea, dels 
projectes EQUAL gestionats en el període comprés entre l’any 2001 i 2004 deixant sense liquidar el 
5% de la despesa final justificada i que suposa reduir crèdits en el pressupost d’aquest Consell 
Comarcal en ingressos i despeses per import de 52.681,31€ previstos a les partides 42090 i 241 
46201.  
 

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 
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RESOLC 
  

PRIMER.- Aprovar la modificació de crèdits 2/2014 d’incorporació al Pressupost 
de 2014 dels romanents de crèdits compromesos del pressupost de despeses de l’exercici 
immediat anterior finançat amb romanent de tresoreria per despeses generals, de transferència de 
crèdits entre partides del capítol I i baixes de crèdits; d’acord al següent detall: 
 
1. INCORPORACIÓ DE ROMANENTS  
   
Partida Descripció Altes de crèdit 
   
920 48903 Conveni Centre d’Estudis Comarcals 1.500,00 
 Total 1.500,00 
   
INGRESSOS  
   

87000 Romanent tresoreria despeses generals 1.500,00 
   

 
2.TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS     
      
DESPESES  Crèdit inicial Altes  Baixes Crèdit final 
      
241 13173 Retrib. Pers. Exp. Professional 

joves 0,00 14.832,91 0,00 14.832,91 

241 13174 Ret. Pers. Atur llarga durada 3.363,51 3.581,32 0,00 6.944,83 
920 16000 Seguretat social 362.443,63 0,00 18.414,23 344.029,40 

  365.807,14 18.414,23 18.414,23 365.807,14 
 
3. BAIXES DE CRÈDITS     
      
DESPESES  Crèdit inicial Altes  Baixes Crèdit final 
      
241 46201 Ajuntaments Igualbaix 52.681,31 0,00 52.681,31 0,00 

      
INGRESSOS      

      
42090 FSE Igualbaix acció 2 52.681,31 0,00 52.681,31 0,00 

      
 

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

e) Decret núm. 47/14, de 20 de març, relatiu a aprovar el Marc Pressupostari de la 
corporació per al període 2015-2017, integrat pel Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, el Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat i el 
Consorci de Turisme del Baix Llobregat. 

 
“Vist l’Ordre HAP/2105/2012, de 1 d’octubre, per la que es desenvolupen les 

obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i Estabilitat Financera, que estableix a l’article 6 l’obligació de remetre 
informació sobre els marcs pressupostaris a mig termini en els que s’emmarcarà l’elaboració dels 
Pressupostos de les Entitats Locals; i que aquesta remissió, conforme a l’article 5 de la referida Ordre, 
s’ha d’efectuar per mitjans electrònics a través del sistema habilitat pel Ministeri a l’efecte.   
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Vist que el Ministeri de Hisenda i Administracions Públiques ha posat a disposició de 

les entitats locals una aplicació que estarà oberta fins al proper dia 31 de març d’enguany per a la 
remissió de la informació sobre els marcs pressupostaris a mig termini pel període 2015-2017.  
 

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

RESOLC 
  

PRIMER.- Aprovar el Marc Pressupostari de la corporació per al període 2015-
2017, integrat pel Consell Comarcal del Baix Llobregat, el Patronat Comarcal de Serveis a la 
Persona del Baix Llobregat i el Consorci de Turisme del Baix Llobregat,  que a continuació es 
relaciona:   
 
CAP DENOMINACIÓ PRESSUPOST  PRESSUPOST  PRESSUPOST  PRESSUPOST  OBSERVACIONS 
    CONSOLIDAT CONSOLIDAT CONSOLIDAT CONSOLIDAT   
    2014 2015 2016 2017   
       

I IMPOSTOS DIRECTES 0,00 0,00 0,00 0,00   

II  IMPOSTOS INDIRECTES 0,00 0,00 0,00 0,00   

III TAXES I ALTRES INGRESSOS 298.973,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00  

IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 16.601.210,41 16.950.000,00 17.050.000,00 17.100.000,00  

V INGRESSOS PATRIMONIALS 856.600,00 750.000,00 650.000,00 600.000,00 Reducció  interessos bancaris 

VI 
ALIENACIÓ D'INVERSIONS 
REALS 0,00 0,00 0,00 0,00   

VII 
TRANSFERÈNCIES DE 
CAPITAL 4.045.145,00 2.000.000,00 500.000,00 450.000,00 Reducció canvi de model PUOSC 

VIII ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00   

IX PASIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00   

  TOTAL PRESSUPOST 21.801.928,41 20.000.000 18.500.000 18.450.000   
 
 

CAP DENOMINACIÓ PRESSUPOST  PRESSUPOST  PRESSUPOST  PRESSUPOST  OBSERVACIONS 
    CONSOLIDAT CONSOLIDAT CONSOLIDAT CONSOLIDAT   

    2014 2015 2016 2017   

       

I RETRIBUCIONS PERSONAL 4.600.200,08 4.669.203,08 4.669.203,08 4.669.203,08  

II  COMPRA DE BENS I SERVEIS 6.934.257,99 7.038.271,86 7.038.271,86 7.038.271,86  

III INTERESSOS 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00  

IV TRANSFERENCIES CORRENTS 6.178.152,30 6.270.824,58 6.270.824,58 6.270.824,58  

VI INVERSIONS REALS 587.318,04 619.700,48 519.700,48 469.700,48  

VII 
TRANSFERENCIES DE 
CAPITAL 3.500.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00 Reducció canvi de model PUOSC 

IX PASIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00  

  TOTAL PRESSUPOST 21.801.928,41 20.000.000 18.500.000 18.450.000   
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Les previsions d’ingressos i despeses es consideren que són conseqüència d’una evolució 
tendencial, no es considera implantar altre tipus de mesures. 
 

SEGON.- Comunicar el Marc Pressupostari per mitjans electrònics a través del 
sistema habilitat pel Ministeri a l’efecte.   
 

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

 
f) Decret núm. 49/14, de 24 de març, relatiu a aprovar la subscripció dels convenis 

d’adhesió al sistema d’informació de serveis socials DIBA-HÈSTIA desplegat per la 
Diputació de Barcelona . 

 
“Vist que d’acord amb les previsions del sistema competencial establert per la Llei 

12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, els municipis ostenten competències en l’àmbit dels 
serveis socials bàsics, entre elles les de gestionar els serveis socials necessaris i complir les 
seves funcions pròpies. 

 
Atès que, d’acord amb la referida normativa, corresponen als ens locals 

supramunicipals, com ara els consells comarcals, funcions de suport i assessorament en la 
prestació i gestió dels serveis socials bàsics, i que l’esmentada llei estableix la possibilitat de que 
la comarca s’estableixi com Àrea Bàsica de Serveis Socials en relació als municipis de menys de 
20.000 habitants, podent en aquest cas desenvolupar funcions de gestió i coordinació 
relacionades amb els serveis socials bàsics d’aquests municipis. 

 
Atès que l’Àrea Bàsica Comarcal de serveis socials del Baix Llobregat està 

constituïda pels següents municipis de menys de 20.000 habitants del Baix Llobregat: Abrera, 
Begues, Castellví de Rosanes, Cervelló, Collbató, Corbera de Llobregat, Pallejà, La Palma de 
Cervelló, El Papiol, Sant Climent de Llobregat, Sant Esteve Sesrovires, Sant Just Desvern, Santa 
Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat i Vallirana; i que la titularitat d’aquesta Àrea Bàsica 
Comarcal correspon al Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
 

Vist que la Diputació de Barcelona desenvolupa actuacions de suport als ens 
locals de la demarcació de Barcelona amb l’objectiu de la modernització de l’administració pública, 
en concret dels serveis socials bàsics, desplegant actuacions destinades a dotar als ens locals 
d’instruments per a la millora de la gestió i organització des seus serveis.   
 

Vist que la Diputació de Barcelona ha valorat l’aplicatiu HÈSTIA com la eina que 
ofereix funcionalitats més idònies, després d’un procés d’anàlisi, diagnosi i valoració de diferents 
alternatives d’eines i sistemes d’informació aplicables a l’àmbit de gestió dels serveis socials 
bàsics; i que aquest aplicatiu ha estat desenvolupat pel Consell Comarcal del Tarragonès amb el 
suport de l’Administració Oberta de Catalunya. 
 

Vist que la Diputació de Barcelona està desplegant aquesta plataforma a la 
província de Barcelona, amb criteris d’eficàcia i eficiència, i que amb aquesta voluntat la Diputació 
de Barcelona, respectant l’organització territorial de serveis socials establerta a la Llei 12/2007, 
proposa al Consell Comarcal del Baix Llobregat, com a ens supramunicipal responsable l’Àrea 
Bàsica Comarcal del Baix Llobregat, la vertebració de la plataforma DIBA-HESTIA en el seu 
territori de referència.  
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Atès que aquest Consell Comarcal ha informat al conjunt de regidors i regidores 
dels municipis integrants de l’Àrea Bàsica Comarcal del Baix Llobregat dels contactes realitzats 
amb la Diputació de Barcelona relacionats amb la plataforma DIBA-HESTIA, del valor afegit de 
l’eina informàtica i del plantejament estratègic com a territori, i que l’opinió majoritària expressada 
pel conjunt de regidors i regidores és la de sumar-se a la platafoma DIBA-HÈSTIA, mitjançant el 
Consell Comarcal del Baix Llobregat; segons consta a l’expedient. 

 
Vist que al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 25 de novembre 

de 2013 i CVE-Núm. de registre 022013028664 es va publicar el conveni tipus per regular les 
relacions entre la Diputació de Barcelona i els ens locals de la seva demarcació territorial que s’hi 
adhereixin, per al desplegament del sistema d’informació de serveis socials DIBA-HÈSTIA. 
 

Atès que el Consell Comarcal del Baix Llobregat va fer arribar una proposta de 
conveni d’adhesió que regula la relació entre els ajuntaments i el Consell Comarcal per a tal 
d’implementar i fer ús de la plataforma DIBA-HÈSTIA, i que els següents municipis han fet arribar 
aquest Consell Comarcal l’aprovació per part dels seus òrgans de govern del conveni d’adhesió: 
Abrera, Begues, Castellví de Rosanes, Cervelló, Collbató, Corbera de Llobregat, Pallejà, La Palma 
de Cervelló, El Papiol, Sant Climent de Llobregat, Sant Esteve Sesrovires, Santa Coloma de 
Cervelló, Torrelles de Llobregat i Vallirana. 
 

Vist l’informe emès per la Gerent d’aquesta entitat en data 24 de març de 2014, 
que s’incorpora a l’expedient.  
 

Atès que el calendari d’implementació del programa, la formació dels 
professionals i la migració de les dades a la nova plataforma, que està previst pels dies 4 i 7 d’abril 
de 2014, ve marcat per la Diputació de Barcelona i que la totalitat dels professionals dels 
corresponents municipis han confirmat la seva assistència, segons consta a l’expedient, és 
necessari aprovar la subscripció dels referits convenis així com l’adhesió al conveni tipus de 
referència mitjançant Decret de Presidència ratificant-lo en la propera sessió de la Junta de 
Govern i del Ple que se celebrin. 
 

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

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

 
RESOLC 

 
PRIMER.- Aprovar la subscripció de sengles convenis d’adhesió al sistema 

d’informació de serveis socials DIBA-HÈSTIA desplegat per la Diputació de Barcelona amb els 
municipis d’Abrera, Begues, Castellví de Rosanes, Cervelló, Collbató, Corbera de Llobregat, 
Pallejà, La Palma de Cervelló, El Papiol, Sant Climent de Llobregat, Sant Esteve Sesrovires, Santa 
Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat i Vallirana, que integren l’Àrea Bàsica Comarcal de 
serveis socials del Baix Llobregat, mitjançant el Consell Comarcal del Baix Llobregat; de 
conformitat amb la minuta de convenis que s’incorporen a l’expedient i s’aproven simultàniament. 
 
 
 



 
19 

SEGON.- Aprovar l’adhesió del Consell Comarcal del Baix Llobregat al conveni 
tipus per regular les relacions entre la Diputació de Barcelona i els ens locals de la seva 
demarcació territorial que s’hi adhereixin, per al desplegament del sistema d’informació de serveis 
socials DIBA-HÈSTIA; publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 25 de 
novembre de 2013 i CVE-Núm. de registre 022013028664. 
 

TERCER.- Realitzar la sol·licitud de la plataforma DIBA-HÈSTIA segons les 
instruccions de la Diputació de Barcelona, acompanyant a la sol·licitud còpia dels acords i 
convenis municipals, així com de l’adhesió d’aquesta entitat al conveni tipus de referència. 

 
QUART.- Comunicar el present acord a la Diputació de Barcelona i als municipis 

referenciats, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 

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

g) Decret  núm. 54/14, de 2 d’abril, relatiu al finançament del Servei de Control de 
Mosquits. 

 
“Vist que des de l’any 1989, el Consell Comarcal del Baix Llobregat gestiona el 

Servei de Control de Mosquits, organisme especialitzat en el control de plagues i la prevenció de 
malalties en relació específica als mosquits, insectes que per les característiques del territori del 
Baix Llobregat es desenvolupen amb molta facilitat i fa anys que presenten molèsties i riscos per a 
la població. 
 

Vist que aquest Servei de Control de Mosquits, que actua per divuit ajuntaments 
de la comarca, així com per l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i entitats com a ara l’Aeroport 
de Barcelona, mitjançant conveni amb AENA i el Port de Barcelona, mitjançant acord amb la 
Z.A.L., duu a terme una tasca molt important per assegurar la qualitat de vida i la salubritat d’un 
número molt elevat de població i en àrees bàsiques pel desenvolupament territorial i econòmic ja 
no tant sols del Baix Llobregat, sinó fins i tot del conjunt de Catalunya, com ara el Delta del 
Llobregat, les instal·lacions portuàries i aeroportuàries de Barcelona o les zones on es troben el 
Canal Olímpic de Catalunya i el futur complex outlet de Viladecans. 
 

Atès que els darrers anys el Servei de Control de Mosquits ha desenvolupat un 
paper clau en la detecció, coneixement i tractament del problema plantejat pel mosquit tigre, i que 
també duu a terme tasques d’investigació i divulgació científica que contribueixen als avanços 
científics en matèria de prevenció de plagues d’insectes. 
 

Vist que la Generalitat de Catalunya, fins l’any 2012, contribuïa al finançament 
d’aquest servei i les seves actuacions mitjançant la seva inclusió en les successives anualitats del 
Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya que cobrien, aproximadament, el 50% del cost de les 
mateixes. 
 

Atès que des del 2013, i tot i les reiterades crides i alarmes al respecte per part 
del Consell Comarcal del Baix Llobregat, la Generalitat de Catalunya ha eliminat dels seus 
pressupostos el co-finançament del Servei de Control de Mosquits i les seves actuacions i 
activitats. 
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Atès que el finançament mancomunat dels ajuntaments i entitats és absolutament 
insuficient pel manteniment de les seves prestacions actuals, que l’ens comarcal, per la manca 
d’ingressos propis i les seves limitacions pressupostàries no pot assumir la resta del finançament i 
que l’absència de col.laboració per part de la Generalitat suposaria en un futur molt pròxim el 
previsible tancament del servei o minimització de les seves actuacions. 
 

Atès que la tasca del servei té un component de control de plagues que és propi 
de les competències municipals i un altre molt important relatiu a la salut pública i prevenció que 
d’acord amb les actuals normatives europees i de competències administratives s’inclou dins de 
les responsabilitats de la Generalitat de Catalunya. 
 

Vista la gran importància de les activitats del Servei de Control de Mosquits del 
Baix Llobregat per assegurar la qualitat de vida de la població i els visitants del Baix Llobregat, 
vistos els problemes de salut pública relatius a malalties trameses per mosquits descrits en països 
de característiques similars, així la seva funció afavoridora dels factors de competitivitat i 
desenvolupament turístic i econòmic d’un territori estratègic pel conjunt de Catalunya. 
 

Vist que no hi ha previst sessió de la Junta de Govern fins a mitjans del mes 
d’abril i que és necessari, segons consta en l’expedient, presentar la moció de referència, es 
considera convenient aprovar-ho per Decret de Presidència ratificant-lo en la propera sessió de la 
Junta de Govern i del Ple que se celebrin. 
 

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

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

 
RESOLC 

 
PRIMER.- Demanar a la Generalitat de Catalunya el compliment del principi 

general de finançament dels serveis transferits. El Servei de Control de Mosquits va ser transferit 
al Consell Comarcal del Baix Llobregat mitjançant el Decret 5/1988, de 13 de gener, de 
Transferències de Serveis de l’Entitat Municipal Metropolitana de Barcelona, i finançat 
ininterrompudament per la Generalitat de Catalunya des de fa vint-i-quatre anys. 

 
SEGON.- Manifestar el desacord en la manera de comunicar aquesta decisió, 

mitjançant escrit registrat en aquest Consell Comarcal en data 26 març, moment en el qual la 
campanya anual ja hauria d’haver-se iniciat. 

 
TERCER.- Demanar a la Generalitat de Catalunya que, amb efectes immediats, 

recuperi la incorporació del Servei de Control de Mosquits del Baix Llobregat al Pla Únic d’Obres i 
Serveis de Catalunya, a fi i efecte de garantir la campanya d’enguany. 

 
QUART.- Demanar igualment que la Generalitat de Catalunya adopti les mesures 

oportunes per la consolidació del finançament del Servei de Control de Mosquits del Baix 
Llobregat en exercicis futurs, ja sigui mitjançant el PUOSC, el Departament de Salut o qualsevol 
altre fórmula que permeti estabilitat, tenint en compte la seva importància per qüestions de salut 
pública. 
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CINQUÈ.- Notificar el present Decret a Presidència de la Generalitat de 

Catalunya, al Departament de Governació i Relacions Institucionals, i al Departament de Salut, així 
com a la resta de municipis i entitats que participen de les actuacions del Servei de Control de 
Mosquits del Baix Llobregat. 

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

Ple que se celebrin.” 
 

h) Decret núm. 57/14, de 7 d’abril, relatiu a demanar a la Direcció General 
d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya l’autorització per tal que la 
Tresorera d’aquesta entitat sigui adscrita en comissió de servei a l’Ajuntament de 
Viladecans  

 
“Vist que la Sra. Laura Almonacid Lamelas és funcionària d'Administració Local 

amb habilitació de caràcter nacional, Subescala d'Intervenció-Tresoreria, categoria d’entrada, 
segons nomenament publicat a l'Ordre APU/382/2006 de 31 de gener publicada al BOE de 17 de 
febrer de 2006. 

 
Atès que per Resolució de 5 de març de 2014 de la Direcció General de la Funció 

Publica, per la qual es resol el concurs unitari de provisió de llocs de treball reservats a funcionaris 
de l’administració local amb habilitació de caràcter nacional, publicada al BOE núm. 74 de 26 de 
març de 2014, l’esmentada funcionària ha resultat adjudicatària de la plaça de Tresoreria del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat. 

 
Vista la pressa de possessió efectuada per part de la funcionària de la plaça 

adjudicada, efectuada amb data 7 d’abril de 2014. 
 
Vist el que disposa l’article 23 del Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre 

provisió de llocs de treball reservats a funcionaris de l’administració local amb habilitació de 
caràcter nacional, que estableix la possibilitat de que siguin objecte de comissió de serveis. 

 
Vist que la Sra. Laura Almonacid venia fins aquest moment desenvolupant les 

tasques d’Intervenció General de l’Ajuntament de Viladecans, i que aquesta entitat ha manifestat 
la voluntat i necessitat, per raons de continuïtat del servei en un moments en que les tasques 
d’intervenció municipal han estat objecte d’una profunda remodelació per part de diverses 
disposicions normatives reguladores del règim administratiu, de rebre l’esmentada funcionària en 
règim de comissió de serveis. 

 
Vist que la comissió de serveis de la titular de la plaça no ha de suposar cap 

trasbals pel funcionament d’aquesta administració. 
 
Atès que l’article 32 apartat 1er del Reial Decret 1732/1994 citat encomana als 

òrgans competents de les corresponents Comunitats Autònomes l’autorització de les comissions 
de serveis als funcionaris als quals fa referència. 

 
Vista la petició de l’Ajuntament de Viladecans i la conformitat de la funcionària, 

com queda acreditat en l’expedient. 
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Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc 
conferides 

 
RESOLC 

 
PRIMER.- Demanar a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat 

de Catalunya l’autorització per tal que la Sra. Laura Almonacid Lamelas, Tresorera del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat, sigui adscrita en comissió de serveis a l’Ajuntament de Viladecans, 
en la seva àrea d’Intervenció, durant un terminis de dos anys. 

 
SEGON.- Comunicar la present resolució a la Direcció General d’Administració 

Local del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, a la funcionària interessada 
i a l’Ajuntament de Viladecans, perquè en tingui coneixement i als efectes.” 
 

i) Decret núm. 61/14, de  14 d’abril, relatiu a aprovar la modificació de crèdits 3/2014.  
 

Vista l’autorització del Cap de Servei de Coordinació General d’arxius  de la Direcció 
General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni per destinar la quantitat de 5.089,64 €  de la 
subvenció atorgada a l’exercici 2013 a la realització d’activitats a l’exercici 2014 i vist l’informe de la 
coordinadora de l’Àrea d’Igualtat i gènere i polítiques socials que proposa crear les partides 
necessàries per a la concessió de beques recerca. 
 

Vista la necessitat de transferir crèdit entre les diverses partides de l’Àrea de despesa 
324 Educació d’acord amb nova proposta de finançament rebuda el dia 26 de març d’enguany, 
incrementant  en 446.500,43€  la previsió de beques menjador, per raons socials o de distància 
geogràfica , per l’alumnat que ho sol.liciti i no li correspongui la gratuïtat i en 8.108,36 els ajuts 
individuals de desplaçament per alumnes que hagin d’escolaritzar-se  fora de seu municipi de 
residència en un centre proposat pel Departament d’Ensenyament transferint el crèdit de la partida 
324 22300 Serveis de transport escolar. 
 

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

Vist l’informe de la gerent. 
 

Vist l’informe d’intervenció. 
 

      HE RESOLT 
 

PRIMER.- Aprovat la modificació de crèdits 3/2014  de crèdits generats per 
compromisos d’ingressos,d’acord al que  s’estableix l’article 179 i següents  del Reial Decret 
2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de Llei  Reguladora de les Hisendes Locals 
 
1. TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS     
      
DESPESES  Crèdit inicial Altes Baixes  Crèdit final 
      

324 22300 
Serveis de transport 
escolar 3.945.254,80 

0,00 
454.608,79 3.490.646,01 

324 22706 Servei de menjador 80.000,00 5.733,60 0,00 85.733,60 
324 48110 Ajuts individuals menjador 3.600.000,00 448.875,19 0,00 4.048.875,19 
 Total despeses 7.625.254,8 454.608,79 454.608,79 7.625.254,8 
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1. CRÈDITS GENERATS    
     
DESPESES  Crèdit inicial Altes Crèdit final 
     

332 16000 Seguretat social 0,00 350,00 350,00 
332 48912 Beca recerca 0,00 3.000,00 3.000,00 

 Total despeses 0,0 3.350,00 3.350,00 
INGRESSOS Crèdit inicial Altes  Crèdit final 
     
45064 Generalitat – museus i arxius comarcals 27.471,36 3.350,00 30.821,36 
 Total ingressos 27.471,36 3.350,00 30.821,36 
 

SEGON.- Donar compte  del  present Decret en la propera sessió  de la Junta de 
Govern i del Ple del Consell Comarcal del Baix Llobregat que se celebri.” 
 

j) Decret núm. 65/2014, de 23 d’abril, de modificació del Plec de clàusules 
administratives particulars reguladors del contracte de servei de transport escolar 
obligatori i no obligatori a centres docents d’ensenyament de la comarca del Baix 
Llobregat per als cursos escolars 2014-2015 i 2015-2016. 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern de 17 de març de 2014 es va 

aprovar l’inici de l’expedient per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert harmonitzat, de 
conformitat amb l’article 138 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, del contracte de servei de 
transport escolar obligatori i no obligatori a centres docents d’ensenyament de la comarca del 
Baix Llobregat per als cursos escolars 2014-2015 i 2015-2016, amb possibilitat d’una pròrroga 
coincidint amb el curs escolar de 2016-2017, i amb un tipus màxim de licitació per al curs escolar 
2014-2015. 

 
Vist que s’han detectat un error en els Plecs de clàusules administratives 

particulars, que cal esmenar-lo. 
 
Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 

Socials d’aquesta entitat en data 23 d’abril de 2014, que s’incorpora a l’expedient. 
 

Vist també que en virtut de l’acord de Ple de 22 de juliol de 2011 la Presidència 
podrà exercir les competències delegades a la Junta de Govern, per raons fonamentades 
d’urgència. 
 

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

 
RESOLC 

 
  PRIMER.- Modificar el Plec de clàusules administratives particulars reguladors del 
contracte de servei de transport escolar obligatori i no obligatori a centres docents d’ensenyament 
de la comarca del Baix Llobregat per als cursos escolars 2014-2015 i 2015-2016 i que a 
continuació s’indica: 
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En l’Annex A: Distribució de lots i descripció de rutes. Transport Escolar Baix Llobregat" : on 
s’indica la Ruta 408/409 número de vehicles 1, ha d’indicar número de vehicles 2. Els itineraris 
estan detallats en l’Annex: Descripció de rutes de transport escolar curs 2014 –2015. 
 

 SEGON.- Publicar l’esmentada modificació en el Diari Oficial de la Unió Europea, 
Butlletí Oficial de l’Estat així com al perfil del contractant d’aquest Consell Comarcal. 

 
TERCER.- Donar compte del present Decret en la propera sessió de la Junta de 

Govern i del Ple que se celebri.” 
 

k) Decret núm. 68/14, de 29 d’abril, relatiu a informar favorablement la modificació de 
l’horari comercial amb motiu de la celebració de les activitats promogudes per 
l’Associació de Paradistes del Mercat Plaça Blanes del Prat de Llobregat. 

 
“Vist que l’Ajuntament del Prat de Llobregat ha presentat una sol·licitud de 

modificació de la franja horària d’obertura amb motiu de la celebració de les activitats promogudes 
per l’Associació de Paradistes del Mercat Plaça Blanes per tal de desenvolupar el proper dia 10 de 
maig de 2014, de les 20:00 a les 24:00 hores, una actuació de dinamització comercial amb 
l’objectiu de millorar la competitivitat de les parades del Mercat i promocionar el comerç; i que en 
compliment del que disposa l’article 1.4 de la Llei 3/2014, de 19 de febrer, d’horaris comercials i de 
mesures per a determinades activitats de promoció, i per tal de què l’Ajuntament del Prat de 
Llobregat sol·liciti a la Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya l’autorització de 
modificació de la franja horària establerta a l’apartat 2.a)  de l’article 1 de l’esmentada llei, aquest 
Consell ha d’emetre l’informe sobre l’esmentada modificació. 
 

Atès l’article 1.4 de la Llei 3/2014, de 19 de febrer, d’horaris comercials i de 
mesures per a determinades activitats de promoció, que estableix que la Direcció General de 
Comerç pot autoritzar la modificació de la franja horària establerta per la lletra a) de l’apartat 2 per 
als establiments situats en una zona determinada o per a tot un terme municipal, amb la sol·licitud 
motivada prèvia de l’ajuntament, que ha d’aportar delimitació de la zona afectada, si s’escau, i 
l’informe del Consell Comarcal, sempre que la modificació no comporti l’increment del temps 
setmanat autoritzat d’obertura en dies feiners. 

 
Vist que no s’aprecia cap raó que aconselli informar desfavorablement la 

modificació de la franja horària d’obertura sol·licitada per l’esmentat Ajuntament, d’acord amb 
l’informe emès pel Secretari de l’entitat en data 29 d’abril de 2014, que s’incorpora a l’expedient. 

 
Atès l’article 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 

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

 
Vist també que en virtut de l’acord de Ple de 22 de juliol de 2011 la Presidència 

podrà exercir les competències delegades a la Junta de Govern, per raons fonamentades 
d’urgència. 

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

conferides 
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RESOLC 

 
PRIMER.- Informar favorablement la modificació de la franja horària d’obertura 

establerta a l’apartat 2a) de l’article 1 de la Llei 3/2014, de 19 de febrer, d’horaris comercials i de 
mesures per a determinades activitats de promoció amb motiu de la celebració de les activitats 
promogudes per l’Associació de Paradistes del Mercat Plaça Blanes del Prat de Llobregat amb 
l’objectiu de millorar la competitivitat de les parades del Mercat i promociona el comerç, per tal 
d’ampliar l’horari de tancament nocturn el dissabte dia 10 de maig de 2014, de les 22:00 a les 
24:00 hores. 

 
SEGON.- Comunicar el present Decret a l’Ajuntament del Prat perquè en tinguin 

coneixement i als efectes previstos. 
 
  TERCER.- Donar compte del present Decret en la propera sessió de la Junta de 
Govern i del Ple que se celebrin.” 

 
l) Decret núm. 69/14, de 29 d’abril, relatiu a informar favorablement la modificació de 

l’horari comercial per l’Open Night del municipi de Sant Joan Despí. 
 

“ Vist que l’Ajuntament de Sant Joan Despí ha comunicat la celebració el 
divendres 16 de maig del primer Open night de la ciutat en tot el terme municipal que entre d’altres 
activitats tindrà com a principal reclam l’obertura dels establiments comercials fins a les 24 hores; i 
que en compliment del que disposa l’article 1.4 de la Llei 3/2014, de 19 de febrer, d’horaris 
comercials i de mesures per a determinades activitats de promoció, i per tal de que l’Ajuntament 
de Sant Joan Despí sol·liciti a la Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya 
l’autorització de modificació de la franja horària establerta a l’apartat 2.a)  de l’article 1 de 
l’esmentada llei, aquest Consell ha d’emetre l’informe sobre l’esmentada modificació. 
 

Atès l’article 1.4 de la Llei 3/2014, de 19 de febrer, d’horaris comercials i de 
mesures per a determinades activitats de promoció, que estableix que la Direcció General de 
Comerç pot autoritzar la modificació de la franja horària establerta per la lletra a) de l’apartat 2 per 
als establiments situats en una zona determinada o per a tot un terme municipal, amb la sol·licitud 
motivada prèvia de l’ajuntament, que ha d’aportar delimitació de la zona afectada, si s’escau, i 
l’informe del Consell Comarcal, sempre que la modificació no comporti l’increment del temps 
setmanat autoritzat d’obertura en dies feiners. 

 
Vist que no s’aprecia cap raó que aconselli informar desfavorablement la 

modificació de la franja horària d’obertura sol·licitada per l’esmentat Ajuntament, d’acord amb 
l’informe emès pel Secretari de l’entitat en data 29 d’abril de 2014, que s’incorpora a l’expedient. 

 
Atès l’article 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 

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

 
Vist també que en virtut de l’acord de Ple de 22 de juliol de 2011 la Presidència 

podrà exercir les competències delegades a la Junta de Govern, per raons fonamentades 
d’urgència. 



 
26 

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

 
RESOLC 

 
PRIMER.- Informar favorablement la modificació de la franja horària d’obertura 

establerta a l’apartat 2a) de l’article 1 de la Llei 3/2014, de 19 de febrer, d’horaris comercials i de 
mesures per a determinades activitats de promoció amb motiu del primer Open Night de la ciutat 
de Sant Joan Despí ( tot el terme municipal), per tal d’ampliar l’horari de tancament nocturn el 
divendres dia 16 de maig de 2014 fins a les 24:00 hores. 

 
SEGON.- Comunicar el present Decret a l’Ajuntament de Sant Joan Despí, 

perquè en tinguin coneixement i als efectes previstos. 
 
  TERCER.- Donar compte del present Decret en la propera sessió de la Junta de 
Govern i del Ple que se celebrin.” 
 

m) Decret núm. 70/14, de 30 d’abril, relatiu a informar favorablement la modificació de 
l’horari comercial amb motiu de la inauguració de les Festes de la Primavera de 
Sant Feliu de Llobregat. 

 
“ Vist que l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat ha comunicat que amb motiu de 

les Festes de la Primavera i la celebració del 35è aniversari de la Fira, i amb l’objectiu de 
promocionar el comerç local i incrementar l’atractivitat dels carrers durant aquest esdeveniment, és 
d’interès pel dia 9 de maig de 2014, coincidint amb la inauguració de les Festes, que els comerços 
de la ciutat així com els estands comercials del recinte firal puguin romandre oberts fins a les 24 
hores; i que en compliment del que disposa l’article 1.4 de la Llei 3/2014, de 19 de febrer, d’horaris 
comercials i de mesures per a determinades activitats de promoció, i per tal de què l’Ajuntament 
de Sant Feliu de Llobregat sol·liciti a la Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya 
l’autorització de modificació de la franja horària establerta a l’apartat 2.a)  de l’article 1 de 
l’esmentada llei, aquest Consell ha d’emetre l’informe sobre l’esmentada modificació. 
 

Atès l’article 1.4 de la Llei 3/2014, de 19 de febrer, d’horaris comercials i de 
mesures per a determinades activitats de promoció, que estableix que la Direcció General de 
Comerç pot autoritzar la modificació de la franja horària establerta per la lletra a) de l’apartat 2 per 
als establiments situats en una zona determinada o per a tot un terme municipal, amb la sol·licitud 
motivada prèvia de l’ajuntament, que ha d’aportar delimitació de la zona afectada, si s’escau, i 
l’informe del Consell Comarcal, sempre que la modificació no comporti l’increment del temps 
setmanat autoritzat d’obertura en dies feiners. 

 
Vist que no s’aprecia cap raó que aconselli informar desfavorablement la 

modificació de la franja horària d’obertura sol·licitada per l’esmentat Ajuntament, d’acord amb 
l’informe emès pel Secretari de l’entitat en data 30 d’abril de 2014, que s’incorpora a l’expedient. 

 
Atès l’article 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 

Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya i l’article 14 del Decret Legislatiu 4/2003, 
de 4 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei d’organització comarcal, que atorga al Ple 
totes aquelles atribucions que expressament atorguin les Lleis a la comarca i no atribueixi a altres 
òrgans comarcals. 
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Vist també que en virtut de l’acord de Ple de 22 de juliol de 2011 la Presidència 
podrà exercir les competències delegades a la Junta de Govern, per raons fonamentades 
d’urgència. 

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

conferides 

RESOLC 
 

PRIMER. Informar favorablement la modificació de la franja horària d’obertura 
establerta a l’apartat 2a) de l’article 1 de la Llei 3/2014, de 19 de febrer, d’horaris comercials i de 
mesures per a determinades activitats de promoció amb motiu de la inauguració de les Festes de 
la Primavera de Sant Feliu de Llobregat i la celebració de les 35è aniversari de la Fira per tal 
d’ampliar l’horari de tancament nocturn dels comerços de la ciutat així com dels estands 
comercials del recinte firal el divendres dia 9 de maig de 2014 fins a les 24:00 hores. 

 
SEGON.- Comunicar el present Decret a l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 

perquè en tinguin coneixement i als efectes previstos. 
 
  TERCER.- Donar compte del present Decret en la propera sessió de la Junta de 
Govern i del Ple que se celebrin.” 

 
n) Decret núm. 72/2014, de 7 de maig, relatiu a estimar les al·legacions presentades als 

Plecs de clàusules administratives particulars reguladors del contracte de servei de 
transport escolar obligatori i no obligatori a centres docents d’ensenyament de la 
comarca del Baix Llobregat per als cursos escolars 2014-2015 i 2015-2016 
presentades per l’Associació d’empresaris de transport discrecional de Catalunya 
(AUDICA) i, en conseqüència, modificar els Plecs. 

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

l’inici de l’expedient per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert harmonitzat, de conformitat 
amb l’article 138 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, del contracte de servei de transport escolar 
obligatori i no obligatori a centres docents d’ensenyament de la comarca del Baix Llobregat per als 
cursos escolars 2014-2015 i 2015-2016, amb possibilitat d’una pròrroga coincidint amb el curs 
escolar de 2016-2017, i amb un tipus màxim de licitació per al curs escolar 2014-2015. 

 
Vist que en data 5 d’abril de 2014, amb número d’entrada al Registre general 

d’aquesta entitat, l’Associació d’empresaris de transport discrecional de Catalunya (AUDICA) ha 
presentat al·legacions al Plec de clàusules administratives particulars reguladors d’aquesta 
licitació. 

 
Vist per altre banda que s’han detectat diferents errors materials i de transcripció 

en els Plecs de clàusules administratives particulars, que cal esmenar. 
 
Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 

Socials d’aquesta entitat en data 7 de maig de 2014, que s’incorpora a l’expedient. 
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Vist també que en virtut de l’acord de Ple de 22 de juliol de 2011 la Presidència 
podrà exercir les competències delegades a la Junta de Govern, per raons fonamentades 
d’urgència. 
 

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

 
RESOLC 

 
  PRIMER.- Estimar les al·legacions presentades als Plecs de clàusules 
administratives particulars reguladors del contracte de servei de transport escolar obligatori i no 
obligatori a centres docents d’ensenyament de la comarca del Baix Llobregat per als cursos 
escolars 2014-2015 i 2015-2016 presentades per l’Associació d’empresaris de transport 
discrecional de Catalunya (AUDICA) i, en conseqüència, introduir al Plec de clàusules 
administratives particulars reguladors d’aquesta licitació les modificacions que a continuació 
s’indiquen: 

-Es suprimeix el següent paràgraf de la clàusula 21: “L’ adjudicació quedarà en tot cas 
condicionada a l’obtenció de la corresponent autorització per a la prestació del servei de transport, 
a atorgar per l’autoritat competent ( Direcció General de ports y Transport, Entitat Metropolitana 
del Transport...) i també al possible exercici dels drets de prioritat reconeguts en la normativa 
reguladora dels transports públics de viatgers per carretera a les empreses concessionàries de 
serveis públics regulars de transport de viatgers per carretera.”  

-Es suprimeix el següent paràgraf de la clàusula 21: "Tant el reconeixement de la d’aquests drets 
de prioritat, como la no obtenció de la corresponent autorització de la autoritat competent 
provocarà la resolució de l’adjudicació sense derivar dret d’indemnització a favor de l’empresa 
adjudicatària". 

- Es modifica en els plecs administratius i tècnics la paraula “monitor/es” per “acompanyants”. 

SEGON-  S’incorporen també les modificacions següents: 

- En relació a la clàusula 17 s’incorpora el paràgraf: “En relació al primer criteri de preferència de la 
clàusula 18.4 dels Plecs generals s’estableix que en el cas  
d’empreses amb menys de 50 treballadors/es, al percentatge de treballadors/as discapacitats en 
plantilla que acreditin haurà de sumar-se un 2%, amb la finalitat de, en el seu cas, poder fer la 
comparativa de manera equitativa amb les empreses de més de 50 treballadors/es. 

En relació a l’Annex : Distribució de lots i descripció de rutes. Transport escolar Baix Llobregat, es 
fan les següents correccions: 

Ruta O320. Número de vehicles 1. Preu total dia amb IVA, 271,70 €. Total màxim estimat curs 
amb IVA 48.090,90€ 

Ruta OAD405. Previsió de 3 alumnes en la ruta, tots 3 en cadira de rodes. 

Ruta NO122A. Es modifica el número d’acompanyants de 1,5 a 2. (*S’especifica: 1 acompanyant 
al llarg de tot l’itinerari en el vehicle, més un/a acompanyant de la parada Escola Taquígraf Garriga 
/Montserrat fins als centres escolars Taquígraf Garriga y Montserrat). 
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Ruta 408/409 s’especifica el detall de cada vehicle. Vehicle 408: previsió de 2 alumnes en cadira 
de rodes i 1 alumne amb caminador. Vehicle 409: previsió de 13 alumnes en seients i 2 alumnes 
en cadira de rodes.> 
 

 TERCER.- Publicar les esmentades modificacions en el Diari Oficial de la Unió 
Europea, Butlletí Oficial de l’Estat així com al perfil del contractant d’aquest Consell Comarcal. 

 
QUART.- Notificar el present Decret a  l’Associació d’empresaris de transport 

discrecional de Catalunya “Audica” perquè en tingui coneixement i als efectes. 
 
CINQUÈ.- Donar compte del present acord en la Junta de Govern i del Ple que se 

celebri.” 
 

o) Decret núm. 74/2014, de 8 de maig, relatiu a aprovar la modificació de crèdit 1/2014 
del Patronat Comarcal del 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 8 de maig d’enguany  que aprova la proposta de modificació 
de crèdits 1/2014 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 5 de maig d’enguany 
que aprova la subscripció d’un conveni de col.laboració amb els ajuntaments de Begues i Torrelles 
de Llobregat 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 2014 per import de 28.324,12€ 
 

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 ús de les competències que legalment tinc 
transferides   
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RESOLC 
 

PRIMER.- Aprovar  la modificació de crèdits 1/2014 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 160.235,00 28.324,12 188.559,12 
     
 Total despeses 160.235,00 28.324,12 188.559,12 
     

INGRESSOS Crèdit inicial Altes Crèdit final 
46201 Ajuntaments - SAD 160.235,00 28.324,12 188.559,12 
     
 Total ingressos 160.235,00 28.324,12 188.559,12 
 

SEGON.- Donar compte del present decret a la Junta de Govern i al Ple del 
Consell Comarcal .” 
 
3.- Donar compte dels acords de la Junta de Govern que a continuació es relacionen: 
 
Sessió del 17 de febrer 
 

a) Aprovar la subscripció d’un conveni amb el Consorci de Turisme del Baix Llobregat 
i diferents ajuntaments de la comarca, de col.laboració per a la creació d’un fons 
comarcal per a la realització d’un pla estratègic turístic comarcal. 

 
“Atès que el Consorci de Turisme del Baix Llobregat es va crear l’any 2000 com 

una aposta del territori tot recollint, d’una banda, la voluntat dels ajuntaments de la comarca, i per 
altra banda l’aposta d’altres administracions i associacions empresarials del territori, i suposà un 
nou model de gestió turística amb una estructura mixta dins de la qual hi ha representat el sector 
públic i privat de la comarca, l’objectiu del qual és contribuir al creixement econòmic del Baix 
Llobregat mitjançant el desenvolupament turístic de la comarca. 
 

Atès que el sector turístic està experimentat millors resultats que altres sectors 
que pateixen la crisi de manera més profunda i és un sector estratègic i de gran potencial per la 
comarca, gràcies a la seva contribució al PIB comarcal i a la seva capacitat per a la generació de 
llocs de treball. 

 
Atès que la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Llei 5/2012, de 20 de març, de 

mesures fiscals, financeres i administratives, va crear l’impost sobre les estades en establiments 
turístics el qual es va començar a aplicar l’1 de novembre de 2012 a tot el territori català. 

 
Atès que amb aquest nou tribut la Generalitat de Catalunya crea el Fons per al 

Foment del Turisme amb l’objectiu de generar nous recursos econòmics per garantir la millora i la 
competitivitat de l’oferta turística de Catalunya i, especialment, per a la seva promoció. 
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Atès que el 30 % d’aquesta recaptació ha de ser destinat a les administracions 
locals, en funció de la recaptació corresponent als establiments i equipaments a què fa referència 
l’article 103.3 de la Llei 5/2012, tenint en compte que aquest percentatge ha d’ésser destinat al 
finançament d’actuacions concretes en l’àmbit de la promoció turística.  
 

Atès que el percentatge de Fons amb destí local el gestionen els respectius 
consells comarcals, en substitució d’aquells ajuntaments en l’àmbit territorial dels quals la 
recaptació anual per exacció de l’impost no hagi superat el llindar dels 6.000€.  
 

Atès que l’Administració de la Generalitat de Catalunya ha de prendre com a 
referència per a la determinació d’aquest supòsit el resultat de la recaptació efectiva de l’impost en 
el municipi dins l’exercici pressupostari immediatament anterior.  
 

Atès que aquesta injecció de diners en el territori, gràcies a la recaptació de 
l’impost de la taxa turística, és una oportunitat econòmica única per al Baix Llobregat i s’ha 
d’aprofitar tot compartint aquests recursos econòmics en la realització d’un Pla Estratègic Turístic 
Comarcal, centrat en la creació de productes turístics i en la promoció, liderat pel Consorci de 
Turisme i els Ajuntaments, amb l’objectiu de convertir el Baix Llobregat en un territori amb més 
potencial turístic, incrementar el nombre de visitants, turistes i d’estades, i en definitiva de generar 
activitat econòmica i ocupació per la comarca.  
 

Atès que el Consell Comarcal del Baix Llobregat mitjançant el conveni de 
referència es compromet a transferir el referit import al Consorci de Turisme del Baix Llobregat i 
aquest a la vegada es compromet a destinar-lo a la realització del Pla Estratègic Turístic 
Comarcal.  
 

Vist l’informe emés per la Gerent d’aquesta entitat en data 27 de gener de 2014, 
que s’incorpora a l’expedient. 
 

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

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb el Consorci 
de Turisme del Baix Llobregat i ajuntaments de la comarca que recapten l’impost de la taxa 
turística, per a la creació d’un fons comarcal per a la realització d’un pla estratègic turístic 
comarcal, de conformitat amb les minutes de convenis que s’incorporen a l’expedient i s’aproven 
simultàniament.  
 

SEGON.- Facultar a Sra. Maria Miranda Cuervas, Consellera de Turisme 
d’aquesta entitat per a la signatura dels documents que siguin necessaris per a la formalització del 
present acord. 
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TERCER.- Comunicar el present acord al Consorci de Turisme del Baix Llobregat 
i als ajuntaments de la comarca que recapten l’impost de la taxa turística, perquè en tinguin 
coneixement i als efectes. 
 

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

b) Aprovar la subscripció de sengles convenis amb les AMPAs de diferents centres 
escolars, de col·laboració per a la prestació del servei del transport escolar no 
obligatori pel curs 2013-2014. 

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

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

 

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

 

Atès que, amb la finalitat de prestar un millor servei de transport escolar a aquells 
alumnes d’escolarització obligatòria però de trasllat no obligatori, aquest Consell Comarcal ha anat 
subscrivint diferents convenis de col·laboració per a la prestació de l’esmentat servei. 
 
  Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials d’aquesta entitat en data 10 de febrer de 2014, que s’incorpora a l’expedient. 
 

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

ACORDS 
 

  PRIMER.- Aprovar la subscripció de sengles convenis de col·laboració amb les 
AMPA’s de l’Escola Municipal d’Educació Especial Virolai de Cornellà de Llobregat, del CEE Mare 
de Deu del Pontarró de Martorell, de l’IES Bernat El Ferrer de Molins de Rei, de l’IES Montserrat 
Colomer de Sant Esteve Sesrovires, de l’IES Rafael Casanova de Sant Boi de Llobregat i del CEE 
Balmes I de Sant Boi de Llobregat, i amb la Fundació Privada Iris de Sant Vicenç dels Horts per a 
la prestació del servei de transport escolar no obligatori per al curs escolar 2013-2014; d’acord 
amb les minutes de convenis que s’incorporen a l’expedient i s’aproven simultàniament. 
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  SEGON.- Aprovar els següents imports que les esmentades entitats hauran 
d’aportar a aquest Consell en el marc d’aquests convenis: 
 
- Conveni amb l’AMPA de l’Escola Municipal d’Educació Especial Virolai de Cornellà de Ll. 528,00€   
- Conveni amb l’AMPA del CEE Mare de Deu del Pontarró de Martorell    198,50€ 
- Conveni amb l’AMPA de l’IES Bernat El Ferrer de Molins de Rei    916,50€  
- Conveni amb l’AMPA de l’IES Montserrat Colomer de Sant Esteve Sesrovires                          3.367,50€ 
- Conveni amb l’AMPA de l’IES Rafael Casanova de Sant Boi de Llobregat   492,00€  
- Conveni amb l’AMPA del CEE Balmes I de Sant Boi de Llobregat                             1.584,00€ 
- Conveni de la Fundació Privada Iris de Sant Vicenç dels Horts    531,00€ 
   
TOTAL APORTACIONS CONVENIS                  7.617,50€  
 
Aquesta aportació resta condicionada a l’efectiva signatura de l’Addenda 2013-2014 del Conveni 
Marc que té subscrit el Consell Comarcal del Baix Llobregat i el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya per a la delegació de competències en matèria d’educació com el servei 
de menjador escolar i el transport escolar. 
 

TERCER.- Facultar a la Presidència d’aquesta entitat per a la signatura dels 
documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 
  QUART.- Comunicar el present acord als esmentats centres, perquè en tinguin 
coneixement i als efectes. 
 
  CINQUÈ- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri.” 
 

c) Aprovar la subscripció d’un conveni amb diferents Ajuntaments, de col.laboració en 
la gestió del projecte d’incubadora de l’Agència Espacial Europea. 

 
“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 
18 estats membres que formen part de l’ESA permet desenvolupar programes i activitats d’un 
major impacte vers activitats realitzades de manera individual. 
 

Atès que la missió que té l’ESA, i per la que dissenya i orienta els seus projectes, 
són fonamentalment conèixer més 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.  
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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. 
 

Atès que aquest Consell Comarcal, conjuntament amb l’Ajuntament de Barcelona, 
Barcelona Activa, la Universitat Politècnica de Catalunya i Caixa Capital Risc van decidir treballar 
conjuntament per tal de realitzar les accions necessàries per presentar una candidatura per acollir 
a Catalunya un Centre d’Incubació d’Empreses (BIC Business Incubation Center) de l’Agència 
Espacial Europea (ESA). 
 

Atès que per regular els acords de gestió i coordinació de l’ESA BIC s’han 
subscrit diferents convenis que s’han anat modificant i ampliant en funció de les indicacions de la 
pròpia ESA, sent el 3 d’abril de 2013 la data d’aprovació del conveni definitiu. 
 

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

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 13 de febrer de 2014, que s’incorpora a l’expedient. 

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

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

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni amb els Ajuntaments de 
Castelldefels, Gavà, El Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat i Viladecans de col·laboració pel 
desenvolupament del Business Incubation Center de l’Agència Espacial Europea (ESA BIC) 
Barcelona, de conformitat amb la minuta de conveni que s’annexa i s’aprova simultàniament.  
 

SEGON.- Facultar a la Presidència d’aquesta entitat per a la signatura dels 
documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 
  TERCER.- Comunicar el present acord als Ajuntaments de Castelldefels, Gavà, El 
Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat 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.” 
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d) Sol·licitar a la Diputació de Barcelona el traspàs de l'import derivat de l'estalvi del 

transport escolar no obligatori del curs 2012-2013 a la concessió d'ajuts de 
menjador escolar per necessitats socioeconòmiques pel curs 2013-2014. 

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

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

 
Vist que l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona va aprovar la 

concessió d’una subvenció per un import de 926.900,00€ per a la gestió dels serveis de transport 
escolar no obligatori per al curs escolar 2012-2013. 
 

Atès que el Consell Comarcal del Baix Llobregat i els Serveis Territorials 
d’Ensenyament fa anys que realitzen una racionalització dels serveis de transport escolar aplicant 
diferents mesures per tal d’optimitzar contínuament els recursos i adaptar-los a les necessitats, i 
que aquestes mesures continuades deriven en un estalvi  econòmic de la partida. 
 

Vist que la Generalitat de Catalunya va establir un copagament obligatori per les 
famílies que fan ús del transport escolar de caràcter no obligatori i que l’aplicació d’aquest 
copagament contribueix a sufragar les despeses que es deriven d’aquest servei a la comarca del 
Baix Llobregat.  
 

Vist que en el curs escolar 2012-2013 dels 926.900,00€ concedits per la Diputació 
de Barcelona per al transport escolar de caràcter no obligatori es van justificar 769.674,02€, 
existint una diferència de 157.225,98€; i que la Generalitat de Catalunya ha autoritzat en els 
darrers anys a transferir l’estalvi a altres partides que contempla l’Addenda de delegació de 
competències a altres partides com el menjador escolar. 
 

Vist que per acord de la Junta de Govern de data 13 de maig de 2013 es va 
aprovar l’actualització de les normatives reguladores per a la presentació i baremació de 
sol·licituds d’ajuts de menjador escolar i l’obertura de la primera convocatòria per al curs escolar 
2013-2014. 
 

Vist que al mes de juny de 2013 els centres escolars van presentar un total de 
8.989 sol·licituds d’ajuts de menjador escolar per necessitats socioeconòmiques, el que va 
suposar un increment aproximat del 20% respecte al curs anterior.  
 

Atès que a l’inici del curs escolar es va alertar a la Generalitat de Catalunya que 
una part de les famílies sol·licitants presentaven moltes dificultats socioecònomiques i un alt risc 
d’exclusió social que quedaven sense ajuts de menjador escolar per manca de pressupost. 
 

Vist que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya al mes de 
novembre de 2013 i al mes de gener de 2014 ha comunicat dos increments de la partida 
pressupostària, quedant aquesta amb un import total de 3.461.292,26€; però malgrat això queden 
al voltant de 750 alumnes sense ajut escolar, el que suposa una necessitat d’increment de 
408.000€. 
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  Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials d’aquesta entitat en data 12 de febrer de 2014, que s’incorpora a l’expedient. 
 

Vist que per Decret de la Presidència d’aquesta entitat número 151/2011, de 22 
de juliol, s’ha procedit, entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències 
atribuïdes a la Presidència de les corporacions, d’acord amb l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local i d’acord amb l’article 54 i ss. del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en 
Catalunya, a favor de la Junta de Govern. 
 
  Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels 
següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona el traspàs de l'import de 
157.225,98€ derivat de l'estalvi del transport escolar no obligatori del curs 2012-2013 a la 
concessió d’ajuts de menjador escolar per necessitats socioeconòmiques per a l’any 2014. 
 

SEGON.- Comunicar el present acord a la Diputació de Barcelona, perquè tingui 
coneixement i als efectes oportuns. 

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

celebri per a la seva ratificació.” 
 

e) Demanar al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat 
de Catalunya una pròrroga del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) en 
relació al Servei de Control de Mosquits. 

 
"Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat, com a conseqüència de la 

transferència de serveis produïda a  partir de l’extinció de la Corporació Metropolitana, en virtut del 
Decret 5/88, de 13 de gener (DOGC. Núm. 942, de 22 de gener de 1988), va  assumir el Servei de 
Control de Mosquits que es presta en règim de gestió directa, amb caràcter comarcal des de 1989. 
 

Atès que el Servei de Control de Mosquits és un servei prestat pel Consell 
Comarcal del Baix Llobregat als municipis i altres organismes de la comarca que voluntàriament hi 
participen, i que la seva motivació principal ha estat inicialment el control de llur població per a la 
millora de la qualitat de vida, tant dels habitants com dels turistes.  

 
Vist que el Servei de Control de Mosquits ha estat portant a terme les seves 

accions de control en el període 2008-2012 amb el finançament parcial del Pla únic d’obres i 
serveis de Catalunya (PUOSC), i que va ser totalment necessari per la comarca dur a terme les 
accions de control de mosquits al llarg de l’any 2013 atès que calia actuar contra tot el potencial de 
pèrdua de qualitat de vida dels habitants de la comarca juntament amb la perillositat contrastada 
de transmissió de malalties; segons consta a l’expedient. 
 

Atès que en el DOGC núm. 6430, de data 1 d’agost de 2013, es va publicar el 
Decret 206/2013, de 30 de juliol, de modificació del termini d’execució de la línia de subvencions 
per a inversions i la línia de subvencions per a despeses de reparació, manteniment i conservació, 
regulats en els annexos 2 i 3 del Decret 155/2012, de 20 de novembre; i que mitjançant el referit 
Decret el període del PUOSC passa de 2013–2016 a 2014–2017. 
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Atès que pel que fa a l’exercici 2013 només es té en compte el període 01/05/13 
al 31/12/13, ja que el primer trimestre es va certificar en el PUOSC anterior juntament amb el de 
2012; segons consta a l’expedient, i que les despeses directes de referit període són per un import 
de 437.511,74€.  

 
Vist que va fer-se evident, segons consta a l’expedient, que calia actuar portant a 

terme la campanya de control de mosquits l’any 2013, davant de tots els paràmetres tècnics del 
2012 que permetien de preveure un fort augment de la molèstia i del risc sanitari a la comarca si 
no es feia així.  
 

Vist l’informe emès pels Tècnics del Servei de Control de Mosquits d’aquesta 
entitat en data 7 de febrer de 2014, que s’incorpora a l’expedient. 

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

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

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Demanar al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la 
Generalitat de Catalunya una pròrroga del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) en 
relació al finançament corresponent a les accions del Servei de Control de Mosquits del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat pel període que va de l’01/05/13 al 31/12/13 i per import de dos-cents 
setanta-dos mil set-cents seixanta-cinc euros amb quaranta-tres cèntims d’euro (272.765,43€).  
 

SEGON.- Facultar a la Presidència d’aquesta entitat per a la signatura dels 
documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 
  TERCER.- Comunicar el present acord al Departament de Governació i Relacions 
Institucionals 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.” 
 

Sessió del 3 de març 
 
f) Aprovar la subscripció d’un conveni amb la Diputació de Barcelona i la Federació 

d’Agrupacions de Defensa Forestal del Baix Llobregat, de col.laboració en la 
prevenció activa i passiva dels incendis forestals a la comarca. 

 
“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. 
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  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, 2012 i 2013 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 2013. 
 

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 terreny 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, relatiu a la 
prevenció activa i passiva dels incendis forestals en 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 25 de 
febrer de 2014, que s’incorpora a l’expedient. 
 

Vist que per acord de Ple celebrat en data 22 de juliol de 2011, s’ha procedit, 
entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a 
favor de la Junta de Govern, i entre les que es troba la present. 
 
  Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels 
següents 
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ACORDS 
 
  PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni específic de cooperació i 
col·laboració amb la Diputació de Barcelona i la Federació d’Agrupacions de Defensa Forestal del 
Baix Llobregat, relatiu a la prevenció activa i passiva dels incendis forestals en 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 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.” 
 

g) Autoritzar l’execució del projecte d’obres Agrupació 25-A(7) al Cementiri Comarcal 
de Roques Blanques, presentat per l’empresa concessionària del servei. 

 
“Atès que el dia 8 de març es celebra el Dia Internacional de les Dones, un dia 

que simbolitza la lluita que les dones de tot el món han sostingut al llarg dels temps en favor de la 
igualtat en els diferents àmbits ja siguin socials o econòmics.   

 
Vist que en data 18 de desembre de 2006, el Ple del Consell Comarcal va aprovar 

la creació del Consell de Dones del Baix Llobregat i el seu reglament de funcionament, i que en 
data 7 de març de 2007 es va constituir. 
 

Vist que el Consell de les Dones actua com un òrgan adscrit al Consell Comarcal 
del Baix Llobregat, i com a òrgan de participació de les dones amb la finalitat d’impulsar polítiques 
d’igualtat a la comarca i eradicar les desigualtats per raó de gènere.   
 

Vist que l’any 2007 es dissenya i s’aprova el I Pla Transversal de Polítiques de 
Dones del Baix Llobregat amb l’objectiu de visualitzar les línies estratègiques, els eixos i les 
mesures a adoptar en el període 2008-2010. 

 
Vist que per acord de la Junta de Govern de data 20 de desembre de 2010 es va 

aprovar el “II Pla Transversal de Polítiques de Dones del Baix Llobregat per al període 2011-2014”, 
que actuarà com a un full de ruta per tal de desenvolupar les polítiques de dones que es realitzin a 
la comarca. 

 
Vist que des del Consell de les Dones del Baix Llobregat es treballa per 

aconseguir la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en tots els àmbits de la vida social, i que 
a partir de la concertació social i política amb les diferents entitats, administracions i organismes 
públics, econòmics i socials es vol aconseguir eradicar les desigualtats entre les dones i els 
homes. 
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Vist que el dia 8 de març és una data significativa en la lluita per aconseguir els 
objectius a curt, mig i llarg termini del Consell de les Dones del Baix Llobregat, de les 
administracions públiques que en formen part, així com de les organitzacions socials i 
econòmiques que hi participen, i d’acord amb el pla de treball i línies estratègiques per a l’any 
2014. 
 

Vist que per l’any 2014 el Consell de les Dones del Baix Llobregat preveu la 
realització del IV Congrés de les Dones, un espai de reflexions al voltant del lideratge femení i de 
la participació de les dones en l’àmbit social, polític, econòmic i cultural, entre d’altres. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials d’aquesta entitat en data 24 de febrer de 2014, que s’incorpora a l’expedient, proposant 
l’adhesió d’aquesta entitat al Manifest del Dia Internacional de les Dones, elaborat per les 
Diputacions de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, la Federació Catalana de Municipis (FCM) i 
l’Associació Catalana de Municipis, que se celebra el dia 8 de març de 2014. 

 
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 Manifest 
del Dia Internacional de les Dones, elaborat per les Diputacions de Barcelona, Tarragona, Lleida i 
Girona, la Federació Catalana de Municipis (FCM) i l’Associació Catalana de Municipis, dins del 
marc del Dia Internacional de les Dones del dia 8 de març de 2014, d’acord amb el document del 
Manifest que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament. 
 

SEGON.- Comunicar el present acord a les entitats que participen en aquest 
Manifest així com als ajuntaments de la comarca, perquè en tinguin coneixement i als efectes.” 
 

h) Informar sobre els acords de la Junta Permanent de Dones del Consell de les Dones 
del Baix Llobregat respecte a la defensa dels drets reproductius de les dones i en 
contra de la reforma de la llei d’avortament. 

 
“Vist que en data 18 de desembre de 2006, el Ple del Consell Comarcal del Baix 

Llobregat va aprovar la creació del Consell de Dones del Baix Llobregat i el seu reglament de 
funcionament, i que en data 7 de març de 2007 es va constituir. 
 

Vist que el Consell de les Dones actua com un òrgan adscrit al Consell Comarcal 
del Baix Llobregat i com a òrgan de participació de les persones de la comarca sensibilitzades 
amb la igualtat de gènere i en la lluita contra les discriminacions per raó de sexe, i està format pels 
30 ajuntaments de la comarca, els sindicats UGT i CCOO Baix Llobregat, Pimec- Baix Llobregat, 
la Diputació de Barcelona, l’ICD de la Generalitat de Catalunya, la Federació de Dones per la 
igualtat del Baix Llobregat i el Consell Comarcal del Baix Llobregat.   
 

Vist que l’any 2007 es dissenya i s’aprova el I Pla Transversal de Polítiques de 
Dones del Baix Llobregat amb l’objectiu de visualitzar les línies estratègiques, els eixos i les 
mesures a adoptar en el període 2008-2010, i que per acord de la Junta de Govern de data 20 de 
desembre de 2010 es va aprovar el “II Pla Transversal de Polítiques de Dones del Baix Llobregat 
per al període 2011-2014”, que actuarà com a un full de ruta per tal de desenvolupar les polítiques 
de dones que es realitzin a la comarca. 
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Atès que els progressos que en les darreres dècades s’havien fet per combatre la 

desigualtat de gènere s’estanquen, i que la crisi ha agreujat la reincorporació al mercat de treball i 
els problemes de conciliació de les dones.  

 
Atès que la proposta de reforma del govern central respecte a la Llei d’avortament 

suposa un retrocés en els drets reproductius de les dones i a decidir sobre el seu propi cos; i que 
davant d’aquesta reforma la Junta Permanent de Dones del Consell de les Dones del Baix 
Llobregat, celebrada el dia 4 de febrer de 2014, va acordar per majoria iniciar actuacions per tal de 
manifestar el seu suport als drets reproductius i socials de les dones. 

 
  Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials d’aquesta entitat en data 17 de febrer de 2014, que s’incorpora a l’expedient. 
 
  Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels 
següents 
 

ACORDS 
 

  PRIMER.- Informar sobre els acords de la Junta Permanent de Dones del Consell 
de les Dones del Baix Llobregat, celebrada el dia 4 de febrer de 2014, respecte als següents 
temes: 
 

- Celebració del  IV Congres de les dones. “ Les dones com agents de transformació social i 
econòmica” 

- L’adhesió del Consell de les Dones del Baix Llobregat a la plataforma “NOSALTRES 
DECIDIM” a favor dels drets reproductius de les dones. 

- Incloure en els actes del dia 8 de març el posicionament del Consell de les Dones del Baix 
Llobregat en contra de la proposta de reforma de la Llei de l’avortament, i a favor dels 
drets reproductius de les dones. 

 
  SEGON.- Comunicar el present acord al Consell de les Dones del Baix Llobregat, 
perquè en tingui coneixement i als efectes. 
 

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

Sessió del 17 de març 
 

i) Ratificar el contingut de la compareixença del President davant la Comissió d’Afers 
Institucionals del Parlament de Catalunya en el marc de la tramitació del projecte de 
llei de governs locals, així com aprovar diferents propostes en relació a la mateixa. 

 
“Vist el procés de tramitació parlamentària del projecte de Llei de Governs Locals 

de Catalunya, en el marc del qual el President del Consell Comarcal del Baix Llobregat va 
comparèixer davant la Comissió d’Afers Institucionals per tal de manifestar la posició de l’entitat i 
la comarca al respecte del dit projecte. 
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Atès que el projecte de llei s’ha desenvolupat amb molt poca o pràcticament cap 
participació o audiència als principals afectats, els consells comarcals de Catalunya, el que ha 
resultat en la creació d’un marc teòric que no resol problemes, en crea de nous, conté tot un seguir 
de disfuncions jurídiques, és de difícil aplicació pràctica i, principalment, no respon en absolut als 
autoproclamats (en el preàmbul de la llei) principis de no duplicitat, eficàcia, eficiència i estalvi. 
 

Atès que, per altre banda, la comarca del Baix Llobregat i el Consell Comarcal del 
Baix Llobregat restarien, d’aprovar-se aquest projecte de llei, en una particular situació d’indefinició 
durant un temps desconegut, que això afectaria als serveis i activitats que es presten actualment, 
perjudicant ajuntaments i ciutadans i ciutadanes, i que les previsions de nou mapa comarcal 
condemnarien el Consell Comarcal del Baix Llobregat a la inactivitat pràctica, ja que una entitat 
per vuit municipis mitjans i petits no seria sostenible sota cap criteri d’eficiència o eficàcia. 
 

Vist també que el propi projecte preveu el manteniment de la integritat territorial 
de la comarca del Baix Llobregat, el que fa de difícil concreció i encaix legal l’existència d’un 
govern comarcal que actuï únicament sobre una part del seu territori, així com el fet de que les 
comarques estan recollides i garantides pel propi Estatut d’Autonomia de Catalunya com ens amb 
personalitat jurídica pròpia i amb preeminència sobre les àrees metropolitanes, el que posa en 
qüestió la previsió del projecte de llei de prioritzar aquestes allà on coincideixin amb les 
comarques i fer desaparèixer els òrgans comarcals. 
 

Atès que la comarca del Baix Llobregat ha estat sempre un territori de consens, 
amb una bona sintonia de col.laboració amb ajuntaments i altres entitats supralocals, el que ha 
derivat en el desenvolupament del territori, i que aquest èmfasi en el territori es perdria de ben 
segur d’integrar-se els seus municipis en un ens metropolità amb molta menys capacitat de gestió 
tècnico-pràctica i supeditat al pes de la ciutat de Barcelona. 
 

Vist que el concepte de prohibició de coexistència entre comarques i àrees 
metropolitanes resulta molt perjudicial tant per la comarca del Baix Llobregat, a la vegada que de 
difícil encaix legal en el vigent marc de dret públic català. 
 

Vista la situació específica en que resta el Consell Comarcal del Baix Llobregat, 
únic de Catalunya al qual el projecte de llei no deixa resolta, definida o garantida la seva situació o 
continuïtat. 
 

Vista la conveniència, per raons d’eficàcia, eficiència, lògica jurídica i estalvi real, 
de que el Consell Comarcal del Baix Llobregat pugui seguir prestant els seus serveis sobre la 
totalitat de municipis de la comarca, tot i que sigui de manera asimètrica segons pertanyin o no a 
l’àrea metropolitana de Barcelona. 
 

Vist el contingut de la compareixença del President del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat davant la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament de Catalunya, així com l’informe 
al respecte del projecte de llei subscrit pel Secretari i Cap de Serveis Jurídics de l’entitat. 
 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Ratificar el contingut de la compareixença del President del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat davant la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament de Catalunya 
en relació al projecte de Llei de Governs Locals de Catalunya, que s’adjunta com a part integrant 
del present acord. 
 

SEGON.- Demanar la inclusió al projecte de Llei de Governs Locals de Catalunya 
d’un Règim Especial per a la comarca del Baix Llobregat, atesa la particular situació d’indefinició i 
insostenibilitat en què l’actual projecte la situaria, sent el del Baix Llobregat l’únic Consell 
Comarcal de Catalunya que no té resolta o garantida la seva situació futura en el projecte. 
 
  TERCER.- Demanar l’eliminació o modificació de l’article 50 del projecte de Llei de 
Governs Locals, en el sentit de derogar la impossibilitat de coexistència de comarques i àrees 
metropolitanes, per les diverses raons de legalitat i conveniència pràctica administrativa que 
consten el document adjunt com a annex II a aquest acord, entre elles i fonamentalment permetre 
la continuïtat del Baix Llobregat i el seu ens comarcal, així com la continuïtat del treball conjunt 
desenvolupat amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 
  QUART.- En defecte de l’anterior, exigir la introducció d’una nova Disposició 
Addicional 6ª en el projecte de llei amb el següent contingut: 
 
En el termini màxim d’un any, es modificarà la Llei d’Organització Comarcal de Catalunya per 
establir un règim especial aplicable a la comarca del Baix Llobregat, que reguli les seves 
interaccions i distribució de competències en relació a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 
Aquest règim especial constitueix una excepció a l’article 50 i, tot respectant la integritat territorial 
de la comarca, establirà la coexistència i la distribució de competències, així com les fórmules per 
a la prestació de les mateixes entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona. 
 
Aquesta modificació es farà amb la participació d’una Comissió de la que formin part representants 
tant de l’Àrea Metropolitana de Barcelona com del Consell Comarcal del Baix Llobregat  i, si el 
règim resultant així ho demana, es procedirà també a la necessària adaptació de la Llei de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. 
 

CINQUÈ.- Comunicar el present acord a la Comissió d’Afers Institucionals del 
Parlament de Catalunya, al seu President, als portaveus de tots els grups representats a la 
cambra, a la Vice-Presidenta del Govern, a la Direcció General d’Administració Local, al Consell 
de Governs Locals de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la 
Federació de Municipis de Catalunya, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i als Ajuntaments de la 
comarca, 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.” 
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j) Aprovar l’inici d’expedient per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert per 

concurs, del contracte de serveis de transport escolar corresponents als cursos 
escolars 2014-2015 i 2015-2016. 

 
“Vist que al mes de juny d’enguany finalitza la vigència dels actuals contractes per 

a la prestació del servei de transport escolar de la comarca del Baix Llobregat i que cal procedir a 
convocar una nova concurrència d’ofertes per adjudicar els diferents serveis de transport escolar. 
 
  Vist que l’objecte de la present contractació és la prestació del servei de transport 
escolar obligatori i no obligatori a centres d’ensenyament de la comarca del Baix Llobregat, 
gestionat per aquest Consell Comarcal, que es prestarà tots els dies lectius del calendari escolar 
que el Departament d’Ensenyament estableixi cada curs, per tal que els alumnes siguin 
transportats als centres escolars especificats al Plec de Clàusules Econòmiques i Administratives 
Particulars i al Plec de Prescripcions Tècniques reguladors d’aquest contracte, i que es fracciona 
en els lots que s’especifiquen als Annexos dels esmentats Plecs. 

 

Vist que és necessari iniciar un nou expedient de licitació 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 2014-2015 i 2015-2016; d’acord amb l’informe emès per la 
Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques Socials d’aquesta entitat en data 10 de 
març de 2014, que s’incorpora a l’expedient. 
 

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

 
Vist l’informe de fiscalització prèvia emès per l’Interventor d’aquesta entitat, així 

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

Vist el que disposen els articles 16, 138, 157 i ss., i 301 i ss. del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general 
de Llei de contractes de les Administracions Públiques i el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, 
pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007 de Contractes del Sector Públic. 
 

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

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

següents 
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ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar l’inici de l’expedient per a l’adjudicació, mitjançant procediment 
obert harmonitzat, de conformitat amb l’article 138 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, del contracte 
de servei de transport escolar obligatori i no obligatori a centres docents d’ensenyament de la 
comarca del Baix Llobregat per als cursos escolars 2014-2015 i 2015-2016, amb possibilitat d’una 
pròrroga coincidint amb el curs escolar de 2016-2017, i amb un tipus màxim de licitació per al curs 
escolar 2014-2015, segons disposa el Plec de Clàusules Administratives Particulars, pel total de 
les rutes que composen cada lot, que ascendeix a la quantitat de 3.238.923,00€ (tres milions dos-
cents trenta-vuit mil nou-cents vint-i-tres euros), IVA exclòs. 

 
El tipus màxim de licitació, IVA exclòs, s’estableix per dia efectiu de servei, 

entenent que el servei és el conjunt format pel transport dels alumnes d’anada als centres i de 
tornada dels centres més el cost dels acompanyants per cada una de les rutes de cada un dels 
Lots. 

El valor estimat del contracte dels cursos 2014-2015, 2015-2016 i la possible 
pròrroga pel curs escolar 2016-2017 és de 10.688.445,90€ (deu milions sis-cents vuitanta-vuit mil 
quatre-cents quaranta-cinc euros amb noranta cèntims d’euro), IVA exclòs. 

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

i el Plec de Prescripcions Tècniques que han de regir l’adjudicació del contracte de servei de 
transport escolar obligatori i no obligatori a centres docents d’ensenyament de la comarca del Baix 
Llobregat per als cursos escolars 2014-2015 i 2015-2016; que s’adjunten com a document annex i 
s’aproven simultàniament. 

 

TERCER.- Convocar la concurrència d’ofertes per a l’adjudicació del contracte de 
servei de transport escolar obligatori i no obligatori a centres docents d’ensenyament de la 
comarca del Baix Llobregat per als cursos escolars 2014-2015 i 2015-2016, mitjançant 
procediment obert harmonitzat, i publicar el corresponent anunci al Diari Oficial de la Unió Europea 
(DOUE), al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) i al perfil de contractant d’aquesta entitat (seu 
electrònica del Consell Comarcal del Baix Llobregat (www.elbaixllobregat.net)); de conformitat amb 
el que s’estableix en els Plecs de Clàusules Econòmiques i Administratives Particulars que 
regeixen la present contractació. 

 
QUART.- Declarar la plurianualitat de la despesa de l’expedient de referència; 

d’acord amb l’article 174.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, l’autorització o realització de les despeses 
de caràcter plurianual es subordinarà al crèdit que per a cada exercici autoritzin els pressupostos 
aprovats d’aquesta entitat.  

 
L’existència de crèdit  resta condicionada a la renovació i signatura de la 

corresponent addenda al conveni subscrit entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en matèria d’ensenyament, en les quals 
s’haurà d’incloure la dotació corresponent al finançament d’aquest servei per a cada curs escolar. 
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La despesa prevista per aquest contracte s’imputarà a l’aplicació pressupostària 324 
22300 del pressupost de l’exercici 2014 i la seva equivalent per als exercicis 2015 i 2016 i en cas de 
pròrroga també de l’exercici 2017. 

 
CINQUÈ.- Excloure en aquest expedient de contractació la prestació de la 

garantia provisional segons consta en els plecs reguladors del referit contracte. La garantia 
definitiva s’estableix en el 5% del pressupost base de licitació, sense les modificacions ni les pròrrogues, 
IVA exclòs, que ascendeix als següents imports per cada un dels lots: 
 

Núm. 
LOT 

PRESSUPOST BASE DEL CONTRACTE, per lot  
(cost de les dues anualitats, sense modificacions ni la 

possible prorroga) 

Import de la GARANTIA DEFINITIVA 
per lot 

1 99.828,00 4.991,40 
2 470.820,00 23.541,00 
3 601.092,00 30.054,60 
4 85.668,00 4.283,40 
5 111.156,00 5.557,80 
6 121.068,00 6.053,40 
7 1.291.746,00 64.587,30 
8 650.652,00 32.532,60 
9 591.888,00 29.594,40 

10 642.864,00 32.143,20 
11 330.990,00 16.549,50 
12 589.056,00 29.452,80 
13 103.722,00 5.186,10 
14 666.228,00 33.311,40 
15 121.068,00 6.053,40 

 

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

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

 
k) Aprovar la cessió d’una desbrossadora mecànica al Consorci del Parc Agrari del 

Baix Llobregat. 
 

“Vist que el Servei de Control de Mosquits d’aquest Consell Comarcal va adquirir 
al mes de febrer de 2008 una desbrossadora mecànica de carro marca Honda, model UM HRD 
536 HXE, juntament amb dues altres desbrossadores portàtils marca Stihl, model  FS 450; la 
funció de les quals és la de netejar de vegetació arbustiva i canyes els accessos a punts de control 
del servei.  

 
Atès que les dues màquines portàtils funcionen de manera molt adient en les 

condicions actuals de l’entorn on es treballa, però la de carro no ja que és adequada quan la 
vegetació és més baixa i menys resistent, i actualment quasi no hi ha vegetació amb aquestes 
característiques, quedant destinada només per a casos molt puntuals i específics; segons consta a 
l’expedient. 
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Vist que els treballadors del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat a Can 
Comas van demanar permís per utilitzar la referida desbrossadora i, des de que es va concedir, 
l’estan utilitzant de forma intensiva i continuada atès que les condicions de l’entorn de la finca són 
ideals per a aquest tipus de maquinària, fent-se un ús regular que beneficia tant al Consorci com al 
Servei de Control de Mosquits en compartir la seu. 

 
Vist que les revisions i manteniment de la referida màquina han d’anar a càrrec 

d’aquest Consell Comarcal, malgrat es fa servir quasi en exclusiva pel Consorci del Parc Agrari del 
Baix Llobregat.  

 
Vist l’informe emès pels Tècnics del Servei de Control de Mosquits d’aquesta 

entitat en data 11 de març de 2014, que s’adjunta a l’expedient, proposant cedir la titularitat de la 
màquina de referència al Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, el qual s’hauria de fer càrrec 
del manteniment i reparacions a partir d’aquesta cessió però deixant constància de que si el Servei 
de Control de Mosquits necessita la màquina en podrà gaudir de la mateixa manera que s’ha fet 
servir fins ara, així com que es doni de baixa de l’inventari d’aquest Consell Comarcal. 
 

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

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

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

segons consta en l’expedient, iniciar l’expedient de cessió de la màquina de referència, es proposa 
la seva aprovació per la Junta de Govern donant compte del present acord en la propera sessió 
del Ple que se celebri. 
 
  Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels 
següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Iniciar l’expedient de cessió de la màquina desbrossadora mecànica de 
carro marca Honda, model UM HRD 536 HXE, propietat d’aquest Consell Comarcal al Consorci 
del Parc Agrari del Baix Llobregat. 
 

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

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

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

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

CINQUÈ.- Comunicar el present acord al Consorci del Parc Agrari del Baix 
Llobregat, perquè en tingui coneixement i als efectes. 
 

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

Sessió del 14 d’abril 
 

l) Aprovar la modificació de la proposta de finançament del serveis de transport i 
menjador escolar pel curs 2013-2014, dins el conveni de delegació de competències 
en matèria d’ensenyament subscrit amb la Generalitat de Catalunya. 

 
“ Vist que d’acord amb el conveni marc subscrit l’any 1996 entre el Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix Llobregat per a la 
delegació de competències en matèria d’educació, s’actualitzarà la proposta econòmica de cada 
curs escolar. 

 
Atès que el mes de juliol de 2013 la Direcció General del Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya va comunicar una proposta de finançament dels 
serveis de transport i menjador escolar pel curs 2013-2014 per un import total 7.003.437,90€ , que 
per raons d’urgència va ser aprovada per Decret de Presidència núm 123/2013. 
 

Atès que mb data 2 de desembre de 2013 s’aprovà per Junta de Govern 
l’increment de 142.253,69€ per a la partida d’ajuts individuals de menjador per becar a 769 
famílies que segons els criteris de renda de la Generalitat de Catalunya  han d’obtenir l’ajut 
individual de menjador i que amb data 27 de gener de 2014 s’aprova per Decret de Presidència  
núm. 12 l’increment de 304.246,74€ per a continuar amb el procés d’atorgament  dels ajuts 
individuals de menjador al curs escolar 2013-2014. 
 

Vist però que la Direcció General d’Ensenyament ha comunicat el mes de març la 
modificació a la baixa de la proposta de finançament pel curs 2013-2014, a conseqüència de 
l’actualització en les partides del transport escolar per desdoblament, supressió i perllongament de 
rutes, d’acord amb el següent detall: 

 

CONCEPTE Import € 
Transport escolar obligatori i gratuït 2.043.189,00 
Transport no obligatori 1.177.680,80 
Cost del servei de menjador de caràcter perceptiu i 
gratuït 

281.196,80 

Ajuts per als alumnes escolaritzats fora del seu 
municipi en un centre privat concertat determinat 

207.948,00 

Ajuts individuals per a menjador per alumnes amb 
necessitats socioeconòmiques i geogràfiques 

3.461.292,26 

Despeses de gestió 250.995,74 
Total  Addenda 7.422.302,60€ 
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Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels 

següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.-    Aprovar la modificació de la proposta de finançament del serveis de 
transport i menjador escolar curs 2013-2014 per un import de 7.422.302,60€, i la realització de les 
adaptacions pressupostàries que se’’n derivin. 
 

SEGON.-  Comunicar el present acord al Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat, pel seu coneixement i efectes. 

 
TERCER.- Donar compte del present acord a la propera sessió plenària que se 

celebri per a la seva ratificació.” 
 

m) Aprovar la subscripció d’un conveni amb els ajuntaments participants, de 
col.laboració en el programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a 
Catalunya – Joves per l’ocupació 2013-2015. 

 
“Vista l’Ordre EMO/270/2013, de 28 d’octubre, publicada al DOGC núm. 6493 de 

4 de novembre de 2013, de modificació de l’Ordre EMO/293/2012, de 25 de setembre, 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 2013 i la convocatòria anticipada per a l’any 2014. 
 

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. 

 
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 acord de la Junta de Govern de 18 de novembre de 2013, es va 
aprovar la sol·licitud de la referida subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat 
de Catalunya, i que es va acceptar per Decret de Presidència núm. 227/2013, de 19 de desembre. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic en 
data 7 d’abril de 2014, 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” 
2013-2015, que finalment seran 17 dels 19 que inicialment van manifestar la seva voluntat de 
participar-hi. 
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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” 2013-2015, que són els Ajuntaments d’Abrera, Cervelló, 
Collbató, 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 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 2013-2015”, 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.” 
 

n) Aprovar la pròrroga de l’adhesió a l’Acord marc de subministrament d’energia 
elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya del Consorci d’Administració 
Local. 

 
“Atès que en el marc actual de liberalització del sector elèctric és factible la 

negociació de les tarifes de subministrament elèctric amb les empreses comercialitzadores. 
 
Atès que l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), mitjançant el 

Consorci Català pel Desenvolupament Local, va licitar el subministrament elèctric, mitjançant 
contractació centralitzada, per a les entitats membres de l’ACM i les entitats locals que 
s’adhereixin al corresponent conveni, i que l’adjudicatari del referit contracte va ser l’empresa 
Unión Fenosa Comercial, S.L.  

 
Vist que per Decret de Presidència núm. 135/2010, de 5 d’octubre, ratificat pel Ple 

de data 20 de desembre de 2010, es va aprovar l’adhesió del Consell Comarcal del Baix Llobregat 
a l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya aprovat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local. 
 

Atès que l’acord marc fruit d’aquesta licitació tenia una vigència de 18 mesos a 
partir de la formalització del contracte entre l’ens local i l’adjudicatari, amb una possible pròrroga 
de 12 mesos addicionals. 
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Vist que per acord de Ple d’aquesta entitat, en sessió celebrada el dia 19 de 
desembre de 2011, es va aprovar la renovació de l’adhesió del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat a l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats 
locals de Catalunya aprovat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local. 

 
Atès que el termini de la referida renovació finalitzava el dia 31 de desembre de 

2012 i que el Consorci Català pel Desenvolupament Local va acordar obrir l’expedient de licitació 
d’un Acord marc pel subministrament d’electricitat i gas natural amb vigència des de l’1/04/13 fins 
a 31/03/14, prorrogable fins a 3 anys més. 

  Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat, mitjançant acord de Ple de data 
17 de desembre de 2012 va aprovar, entre d’altres, l’adhesió del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat al sistema de contractació centralitzada que amb destinació als ens locals de Catalunya 
es realitzi en les diverses categories d’adquisicions previstes en l’article 205 del Text refós de la 
Llei de contractes del sector públic, pel Consorci Català pel Desenvolupament Local. 
 
  Vist que el Consorci Català pel Desenvolupament Local en data 28 de gener de 
2014 va aprovar la pròrroga de l’Acord marc del subministrament elèctric per un termini de dotze 
mesos, que va des de l’1 d’abril de 2014 al 31 de març de 2015. 
 
  Vist l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics en data 8 d’abril de 2014, 
que s’incorpora a l’expedient, proposant la pròrroga de l’adhesió a l’acord marc de 
subministrament d’energia elèctrica. 
 

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 pròrroga de l’adhesió a l’Acord marc de subministrament 
d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya membres del Consorci (Exp. 
2012/01), per un termini de dotze mesos, amb efectes des de l’1/04/14 i fins al 31/03/15, amb les 
següents condicions econòmiques: 
 

Terme d´energia  Terme de potència 

       Preus (€/MWh)  Preus (€/kW i any) 

P1 P2 P3  P1 P2 P3 

124,728 102,204 68,810 Sublot 1 (3.0A) 40,728885 24,437330 16,291555 

  146,765   Sublot 2 (2.1A) 44,444710     

170,272   85,693 Sublot 3 (2.1 DHA) 44,444710     

       

  124,107   Sublot 4 (2.0 A) 42,043426     

148,832   57,995 Sublot 5 (2.0DHA) 42,043426     
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D’acord amb la clàusula vint-i-sisena del Plec de clàusules administratives particulars que regula 
l’esmentat contracte,  s’aplicaran als preus les corresponents actualitzacions que el Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo pugui dictar en relació a les parts de preu regulades en cada moment, 
que afectin al terme d’energia i que siguin directament aplicables als consumidors finals de 
l’energia. 
 

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

TERCER.- Comunicar el present acord al Consorci Català pel desenvolupament 
Local perquè en tingui coneixement i als efectes. 
 

QUART.- Comunicar aquest acord a Endesa Energia, SAU com empresa 
adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’electricitat perquè tingui 
coneixement i als efectes. 

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

celebri per a la seva ratificació.” 
 

Sessió del 8 de maig 
 

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

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

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

 
Vist que la Corporació Sanitària Parc Taulí és una entitat jurídica pública de 

caràcter institucional entre les finalitats de la què estan la millora de la prestació dels serveis d’ 
assistència sanitària de cobertura pública a la població, així como el desenvolupament d’ activitats d’ 
investigació i el desenvolupament que permeti la obtenció de nous coneixements i tecnologies que 
permetin impulsar nous avenços que afavoreixin al conjunt de la societat. 

 
Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals, que s’adjunta a 

l’expedient, proposant la subscripció d’un conveni amb el Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí 
que reguli els compromisos entre les parts com a titulars de les Unitats d’Informació Social” (UIS) 
essent l’objectiu principal el desenvolupament d’un software per a la transmissió d’informació i 
documentació de casos complexos de salut mental ( per la seva gravetat i pel nombre de dispositius 
que intervenen) entre els àmbits social, sanitari i educatiu. 
 

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. 
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  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 Corporació 

Sanitària Parc Taulí de col·laboració en el desenvolupament de les Unitats d’Informació Social, de 
conformitat amb la minuta de conveni que s’adjunta a l’expedient i s’aprova simultàniament. 
 
  SEGON.- Facultar a la Presidència d’aquest Consell Comarcal per a la signatura 
dels documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 
  TERCER.- Comunicar el present acord a la Corporació Sanitària Parc Taulí, 
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.” 
 

p) Aprovar la subscripció d’un conveni amb l’Agència d’Habitatge de Catalunya, de 
col·laboració i encàrrec de gestió en relació a l’Oficina Local d’Habitatge del Baix 
Llobregat per a l’any 2014. 

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

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

 
Vist que per enguany s’ha previst la subscripció d’un conveni de col·laboració i 

encàrrec de gestió amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a l’assessorament i la gestió de 
serveis en matèria d’habitatge. 

 
Vist l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics en data 23 d’abril de 

2014, que s’adjunta a l’expedient, proposant la subscripció de l’esmentat conveni. 
 

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 i encàrrec de 
gestió entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya  i el Consell Comarcal del Baix Llobregat amb 
efectes per a l’any 2014 per a l'assessorament i la gestió de serveis en matèria d'habitatge per 
mitjà de l'Oficina Local d'Habitatge situada en la comarca del Baix Llobregat, amb la finalitat de 
facilitar la proximitat a la ciutadania de les gestions i serveis relatius a l'habitatge, de conformitat 
amb la minuta de conveni, que s’adjunta a l’expedient i s’aprova simultàniament.  
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SEGON.- Aprovar la dedicació del personal adscrit a l'oficina per a 2014 d'acord 

amb la següent distribució de percentatges en relació a la seva jornada laboral, categoria i tasca: 
 

Nom i cognoms 
% 

Imputació Categoria Concepte tascai/o responsabilitat 

Montserrat Camprubí Casas 60,00% Administrativa 
Atenció al públic i gestió administrativa 
d'expedients 

Ana M. Maranillo Nogal 6,00% Administrativa 
Atenció al públic i gestió administrativa 
d'expedients 

Rubén González Belloc 50,00% 
Arquitecte 

tècnic 
Atenció al públic, inspeccions i informes 
tècnics 

Alfredo Santín Pérez 5,00% 
Arquitecte 

tècnic Coordinació de l'OLH 
Despeses generals 13% 
s/despeses de personal       

 
TERCER.- Aprovar la Memòria explicativa del servei previst per al 2014 i el model 

de Protocol d’actuació de l’Oficina Local d’Habitatge del Consell Comarcal del Baix Llobregat per 
al 2014, que s’incorporen a l’expedient i s’aproven simultàniament. 
 

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

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

 
q) Aprovar les actes de pagament i servitud de pas de productes petrolífers a favor de 

la Compañía Logística de Hidrocarburos SA en dues finques propietats d’aquesta 
entitat. 

 
Vist que mitjançant  Decret de la Generalitat de Catalunya 244/1987 de 20 de 

juliol es va declarar  d’utilitat pública la instal·lació de l’ Oleoducte  Tarragona-Barcelona-Girona de 
l’empresa  Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, SA (CAMPSA),  actualment 
denominada  Compañía Logística de Hidrocarburos CLH SA, i es va concedir a aquesta el benefici 
de l’expropiació forçosa de la servitud de pas i que mitjançant Decret de la Generalitat de 
Catalunya 317/1989, de 10 novembre, es va autoritzar a CAMPSA  la instal·lació del tram Pallejà-
Fornells de la Selva de l’oleoducte i es va declarar l’expropiació forçosa  i l’urgent  ocupació dels 
béns i drets afectats per aquesta instal·lació. 

 
Vist que aquesta servitud permanent de pas de productes petrolífers és de quatre 

metres d’amplada per  270 metres (al Papiol ) i 205 metres  (a Sant Cugat del Vallès) de longitud i 
afecta a dues finques que són propietat d’aquest Consell Comarcal : 

 
El Papiol:  
Inscrita al Registre de la Propietat núm. 2, al tom 2793, llibre 99 del Papiol, foli 16,  Finca 6683. 
Superfície 474.060 metres quadrats. 
 
En aquest municipi la servitud afecta a les següents parcel·les cadastrals: 
1. Parcel·la 14 del Polígon 1, de 35.497 metres quadrats, amb referència 157A001000140000KX. 
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2. Parcel·la 16 del Polígon 1, de 12.513 metres quadrats, amb referència 157A001000160000KJ 
 
Sant Cugat del Vallès: 
Inscrita al Registre de la Propietat de Sant Cugat del Vallès, al tom 1625, llibre 65 de Sant Cugat 
del Vallès, foli 106, Finca 1.076. 
 
En aquest municipi la servitud afecta a la següent parcel·la cadastral: 
1.Parcel·la 1 del Polígon 23,de 50.265 metres quadrats amb referència 08204A023000010000HA   
  

Atès que per diferents problemes relatius a la inscripció registral de les finques en 
qüestió, aquesta servitud de pas no s’havia encara registrat ni el.levat a públic ni fet efectiu el 
pagament, circumstàncies finalment solventades un cop inscrita correctament la titularitat de les 
finques en els corresponents registres de la propietat. 

 
Vist que d’acord amb les escriptures de pagament  i complement de descripció de 

la servitud signades el dia 3 d’abril de 2014 davant del Sr. Carles Masiá Martí, notari de l’Il·lustre 
Col·legi de Notaris de Catalunya, el justipreu fixa’t per mutu acord és el següent: 

 
El Papiol        811,37 €  + 1.073,55 € d’interessos  = 1884,92 € 
Sant Cugat del V. 616,04 € + 814,76 € d’interessos  = 1430,80 € 

 
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, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
  PRIMER.- Aprovar  les escriptures de pagament i descripció de servitud de pas de 
productes petrolífers per a la instal·lació de l’Oleoducte Tarragona-Barcelona-Girona de l’empresa 
Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, SA (actualment denominada  Compañía 
Logística de Hidrocarburos CLH SA) que afecta a dues finques d’aquest Consell Comarcal 
ubicades al Papiol i a Sant Cugat del Vallès, signades pel President del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat el dia 3 d’abril de 2014 acord amb la minuta d’escriptures que s’adjunten al present 
acord i s’aproven simultàniament, on es fixa el següent afectació i justipreu:. 
 
Afectació: 
Servitud permanent de pas de productes petrolífers de 4 metres d’amplada per 270 metres (al 
Papiol ) i 205 metres (a Sant Cugat del Vallès) de longitud. 
 
Justipreu: 
El Papiol        811,37 €  + 1.073,55 € d’interessos  = 1884,92 € 
Sant Cugat del V. 616,04 € + 814,76 € d’interessos  = 1.430,80 € 
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  SEGON.- Comunicar el present acord a la Compañía Logística de Hidrocarburos 
CLH, SA, perquè en tinguin coneixement i als seus efectes. 
 
  TERCER.- Deixar constància del contingut d’aquesta servitud a l’Inventari de Béns 
i Drets d’aquesta Corporació . 
 

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

 
r) Aprovar la pròrroga per a l’any 2014 del conveni subscrit amb l’Àrea Metropolitana 

de Barcelona, de col·laboració en la campanya de desinsectació realitzada pel 
Servei de Control de Mosquits.  

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

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

 
Vist que per acord de la Comissió de Govern  de data 7 d’abril de 2003 aquesta 

entitat va subscriure amb la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
actual Àrea Metropolitana de Barcelona, un conveni regulador de la participació d’ambdues 
entitats en el finançament del cost de la contractació del personal necessari per a la realització de 
la campanya de desinsectació de mosquits, que realitza anualment el Servei de Control de 
Mosquits d’aquest Consell Comarcal del Baix Llobregat. 

 
Vist que la clàusula sisena del referit conveni estableix que tindrà una vigència per 

al 2003 i podrà ser prorrogat, previ acord entre ambdues parts per a propers exercicis, havent-se 
prorrogat durant els successius exercicis. 

 
Vist que per enguany l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha previst concedir a 

aquesta entitat una aportació de 44.119,78€ (quaranta-quatre mil cent dinou euros amb setanta-
vuit cèntims d’euros). 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea de Serveis Centrals en data 7 de 
maig de 2014, que s’adjunta a l’expedient. 
 

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

RESOLC 
 

PRIMER.- Aprovar la pròrroga per a l’any 2014 del conveni subscrit amb l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, de col·laboració en la campanya de desinsectació realitzada pel 
Servei de Control de Mosquits d’aquest Consell Comarcal del Baix Llobregat i que preveu que per 
enguany l’Àrea transferirà a favor del Consell Comarcal la quantitat de 44.119,78€ (quaranta-
quatre mil cent dinou euros amb setanta-vuit cèntims d’euros) per contribuir a les esmentades 
operacions de desinsectació. 
 

SEGON.- Comunicar el present acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
perquè en tingui coneixement i als efectes. 

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

celebri.” 
 

s) Aprovar la subscripció de sengles convenis de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat, el Servei d’Ocupació de Catalunya i diferents 
establiments comercials per a la realització de pràctiques del curs de formació de 
serveis auxiliars de perruqueria,  en el marc del Programa d'Experiència 
Professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’ocupació” 2013-2015. 

 
“Vista l’Ordre EMO/270/2013, de 28 d’octubre, publicada al DOGC núm. 6493 de 

4 de novembre de 2013, de modificació de l’Ordre EMO/293/2012, de 25 de setembre, 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 2013 i la convocatòria anticipada per a l’any 2014. 

 
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. 

 
Vist que per acord de la Junta de Govern de 18 de novembre de 2013, es va 

aprovar la sol·licitud de la referida subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat 
de Catalunya, i que es va acceptar per Decret de Presidència núm. 227/2013, de 19 de desembre. 

 
Vist que per acord de la Junta de Govern de data 14 d’abril de 2014 es va aprovar 

la subscripció de sengles convenis de col·laboració amb els ajuntaments de la comarca 
participants en el referit programa. 
 

Atès que l’actuació d’experiència professional en empreses es podrà realitzar 
mitjançant qualsevol modalitat contractual, d’acord amb la normativa laboral vigent, que els 
contractes hauran detenir una durada mínima de sis mesos i que l’empresa estarà obligada a 
retribuir la persona jove contractada d’acord amb el conveni col·lectiu o disposició salarial 
d’aplicació i en funció de la jornada de treball realitzada.  
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Atès que les empreses que realitzin un contracte en el marc del programa “Joves 
per l’ocupació” i compleixin tots els requisits fixats per aquest, rebran un ajut econòmic per part del 
Servei d’Ocupació de Catalunya per un import equivalent al salari mínim interprofessional o la part 
proporcional en funció de la jornada parcial prevista, pels mesos de durada del contracte i amb un 
màxim de 6 mesos. 
 

Atès que les empreses participants hauran de subscriure un conveni de 
col·laboració amb l’entitat local gestora del programa, i que diferents entitats/empreses han 
manifestat el seu interès en subscriure l’esmentat conveni. 

 
Vistos els informes emesos pel Coordinador de l’Àrea de desenvolupament 

estratègic d’aquesta entitat en data 7 de maig de 2014, que s’incorporen a l’expedient, proposant 
les subscripcions dels corresponents convenis amb les empreses/entitats interessades.  

 
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 entre el 
Consell Comarcal del Baix Llobregat, les Perruqueries “AN & BAR”, Ana Andrade, Unisex 
Barbershop, Clips Perruqueria, Perruqueria de cap a Peus, Eva Fuentes, Perruqueria gent guapa, 
M&M, Olga Difusió SA, Montse Unic, Peluqueros Juan Ramon, Hair Street Moda Internacional s.l. i 
Mima´t i el Servei d’Ocupació de Catalunya per a la realització de pràctiques no laborals del curs 
de formació “serveis auxiliars de perruqueria”  en el marc del Programa d'Experiència Professional 
per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’ocupació” 2013-2015; de conformitat amb les 
minutes de conveni que s’incorporen a l’expedient i s’aproven simultàniament.  

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

documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 
  TERCER.- Comunicar el present acord a les esmentades empreses i al Servei 
d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, perquè en tinguin coneixement i als 
efectes. 
 

QUART.- Donar compte del present Decret en la propera sessió del Ple que se 
celebri.” 
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4.- Ratificar el nomenament d’un representant de l’Ajuntament de Gavà en el 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. 
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Vist que en sessió de la Comissió Executiva del CES celebrada el dia 19 de març 
de 2012, d’acord amb el que disposa l’article 7 del Reglament Orgànic i de Funcionament d’aquest 
ens, es va aprovar la incorporació de noves entitats al Ple del Consell Econòmic i Social del Baix 
Llobregat, les quals disposen d’un membre que els representa i són les següents: l’Agència 
d’innovació – Innobaix, el Consorci de Turisme del Baix Llobregat, el Consorci del Parc Agrari del 
Baix Llobregat, la Unió de Pagesos, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Cambra de Comerç 
de Barcelona i l’Associació Empresarial de l’Hospitalet i del Baix Llobregat (AEBALL). 
 

Atès que en data 1 d’abril de 2014 l’Ajuntament de Gavà ha notificat l’acord de la 
designació del nou representant titular de l’ajuntament al Ple del Consell Econòmic i Social del 
Baix Llobregat. 

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

d’aquesta entitat en data 4 d’abril de 2014, que s’adjunta. 
 

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

ACORDS 
 
PRIMER.- Ratificar el nomenament de la Sra. Apolònia Herrera Zamora com a 

membre titular representant de l’Ajuntament de Gavà al Ple del Consell Econòmic i Social del Baix 
Llobregat, en substitució de l’anterior representant, Sra. Raquel Sánchez Jiménez.  
 
Aquesta modificació no afecta al representant suplent, que continua sent el Sr. Jordi Jiménez 
Horcajadas. 
 

SEGON.- Comunicar el present acord a les entitats que formen part del Consell 
Econòmic i Social del Baix Llobregat perquè en tinguin coneixement i als efectes.” 

 
Els presents aproven per majoria el present acord amb el vot a favor dels membres presents dels 
grups comarcals del PSC, IC, CIU i ERC, i abstenció dels representants presents del grup 
comarcal del Partit Popular i i PxC. 
 
5.-  Prendre compte dels Informes d’Avaluació de compliments d’objectius d’estabilitat 
pressupostària i financera dels dos darrers trimestres de l’exercici 2013 i el primer del 2014. 
 

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

“Vista l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i Estabilitat Financera, que estableix les obligacions trimestrals de 
subministrament d’informació per les Entitats Locals (article 16).   
 

Vist que amb data 30 d’Octubre de 2013 des de la intervenció d’aquest Consell 
Comarcal es va enviar  i signar electrònicament  l’execució trimestral del Pressupost referida al tercer 
trimestre. 
 

Vist que amb data 31 de gener de 2014  des de la intervenció d’aquest Consell 
Comarcal es va enviar  i signar electrònicament  l’execució trimestral del Pressupost referida al quart 
trimestre. 
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Vist que amb data 7 d’abril de 2014  des de la intervenció d’aquest Consell Comarcal 

es va enviar  i signar electrònicament  l’execució trimestral del Pressupost referida al primer trimestre. 
 

Vist que el Ple de la Corporació ha de tenir coneixement de l’informe d’avaluació 
enviat. 
 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Donar-se per assabentat de l’Informe d’Avaluació de compliment 
d’objectius que contempla la Llei Orgànica 2/2012, referits al tercer i quart trimestres de l’exercici 
2013 del pressupost de les entitats que formen part del sector Administracions Públiques 
d’aquesta Corporació (Consell Comarcal del Baix Llobregat, el Patronat Comarcal de Serveis a la 
Persona del Baix Llobregat i el Consorci de Turisme del Baix Llobregat) i que suposen : 
 
Tercer trimestre: 
 
Compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària   
Compleix l’objectiu de la regla de la despesa. 
 
Quart Trimestre: 
 
No compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària   
Compleix l’objectiu de la regla de la despesa. 
 

SEGON.- Donar-se per assabentat  de l’Informe d’Avaluació de compliment 
d’objectius que contempla la Llei Orgànica 2/2012, referits al primer trimestre de l’exercici 2014  
del pressupost de les entitats que formen part del sector Administracions Públiques d’aquesta 
Corporació (Consell Comarcal del Baix Llobregat, el Patronat Comarcal de Serveis a la Persona 
del Baix Llobregat i el Consorci de Turisme del Baix Llobregat) i que suposen : 
 
Primer trimestre: 
 
No compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària   
Compleix l’objectiu de la regla de la despesa.” 
 
6.- Prendre compte dels informes sobre el compliment de terminis de pagament, en el 
marc de la Llei 15/2010, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en 
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. 
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Vist els informes del primer trimestre de l’exercici 2014 del Consell Comarcal del 

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

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

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

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

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Prendre compte dels informes del primer trimestre de l’exercici 2014 
del Consell Comarcal del Baix Llobregat, del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix 
Llobregat i del Consorci de Turisme del Baix Llobregat, sobre el compliment de terminis de 
pagament als efectes del que disposa la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, que s’incorporen a l’expedient. 

 
SEGON.- Publicar un informe agregat de la relació de factures i documents que 

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

TERCER.- 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.”  
 
7.- Aprovar l’adhesió al conveni de col.laboració entre l’Agència de Residus de 
Catalunya i la societat Ecovidrio, per al finançament de la recollida selectiva de vidre 
corresponent al període 2014-2019. 
 

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

“Vist que per acord de Ple de data 15 de desembre de 2008 es va aprovar 
l’adhesió del Consell Comarcal del Baix Llobregat al conveni de col·laboració subscrit entre 
l'Agència de Residus de Catalunya i Habitatge i la societat ECOVIDRIO per al finançament de la 
recollida selectiva del vidre signat l’octubre de 2008 
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Vist que en data 2 d’abril de 2014, l’Agència de Residus de Catalunya i  la societat 
ECOVIDRIO van subscriure un nou conveni que regula el funcionament del Sistema Integrat de 
Gestió (SIG) d’envasos i residus d’envasos de vidre, gestionat per ECOVIDRIO a Catalunya, amb 
la finalitat de garantir el compliment de la Llei 11/1997, de 24 d’abril, reguladora d’envasos i 
residus d’envasos, i optimitzar la gestió d’aquesta fracció i el seu finançament, per tal de garantir la 
seva viabilitat tècnica. 

 
Vist l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics en data 9 d’abril de 2014, 

que s’incorpora a l’expedient, proposant l’adhesió del Consell Comarcal del Baix Llobregat a 
aquest nou conveni amb l’objectiu de finançar la recollida selectiva de vidre que presta actualment 
el Consell Comarcal del Baix Llobregat als municipis d’Abrera, Castellví de Rosanes, Collbató i 
Olesa de Montserrat. 

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

ACORDS 
 

  PRIMER.- Aprovar l'adhesió del Consell Comarcal del Baix Llobregat al conveni 
de col·laboració subscrit entre l'Agència de Residus de Catalunya i la societat ECOVIDRIO per al 
finançament de la recollida selectiva del vidre signat el 2 d’abril de 2014, que s'adjunta al present 
acord i s'aprova simultàniament, així com assumir els compromisos especificats en el pacte cinquè 
del conveni esmentat. 
 

SEGON.- Formalitzar les fitxes i documents d'adhesió, que s'adjunten al present 
acord, en el sentit de mantenir la prestació directa del servei fixant l'àmbit territorial del servei en 
els municipis d'Abrera, Castellví de Rosanes,  Collbató i Olesa de Montserrat. 

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

documents que siguin necessaris per a la seva formalització. 
 

QUART.- Comunicar el present acord a l'Agència de Residus de Catalunya i a la 
societat ECOVIDRIO perquè en tinguin coneixement i als efectes escaients.” 
 
Els presents aproven per majoria el present acord amb el vot a favor dels membres presents dels 
grups comarcals del PSC, IC, CIU i ERC, i abstenció dels representants presents del grup 
comarcal del Partit Popular i i PxC 
 
8.-  Aprovar l’actualització de l’Inventari General a data 31 de desembre de 2013. 
 

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 
inicialment en data 19 de juliol de 2010 i posteriorment en les respectives sessions plenàries quan 
ha estat necessari, sent la darrera el 22 d’abril de 2013, on es va aprovar la rectificació de 
l’Inventari General de béns i drets del Consell Comarcal del Baix Llobregat a data 31 de desembre 
de 2012. 
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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 2013, 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 2013.  

 
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 6 de maig de 2014, 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 2013, 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.” 
 
El Sr. President dóna la paraula al Sr. Jesús Arévalo, portaveu del grup comarcal de Convergència 
i Unió que diu: 
 
El Grup de Convergència i Unió votarà a favor però si que demanaríem a petició del nostre 
company Jordi Mas  que es facilités els annexos de l’inventari que encara no sé si s’han fet arribar; 
entenem que no és massa normal estant dintre del Govern i per tant demanaria que hagués més 
fluidesa en la comunicació d’aquests documents  
 
Els presents aproven per majoria el present acord amb el vot a favor dels membres presents dels 
grups comarcals del PSC, IC, CIU i ERC, i abstenció dels representants presents del grup 
comarcal del Partit Popular i i PxC 
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9.- Aprovar una Moció en contra de la reestructuració del servei d’intervenció 
especialitzada en violència masclista (SIE) del Baix Llobregat. 
 

Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu: 
 
“ Vist que els Serveis d’Intervenció Especialitzada en Violència Masclista (SIEs) 

són serveis públics que ofereixen atenció integral i recursos al procés de recuperació i reparació 
de les dones que han estat o estan en situació de violència masclista i les seves filles i fills. Així 
mateix, han d’incidir en la prevenció, sensibilització i implicació comunitària. 
 

Aquests Serveis neixen de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a 
eradicar la violència masclista, la qual impulsa una xarxa d’atenció i recuperació integral. El SIE 
del Baix Llobregat va entrar en funcionament l’any 2006, donant cobertura als trenta municipis de 
la comarca. 
 

Vist que el Servei estructura bàsicament el seu treball en dos eixos: 
 

1. Oferir un espai d’atenció i recuperació integral i interdisciplinari per a dones que han 
viscut o viuen situacions de violència masclista i per a les seves filles i fills. 

2. Promoure la formació, prevenció, sensibilització i implicació de la comunitat per a 
identificar relacions abusives, evitar la seva cronicitat i garantir la presa de consciència 
social per a la inadmissibilitat de les violències masclistes. 

 
Vist que els/les professionals del Servei d’Intervenció Especialitzada conformen 

un equip multidisciplinar integrat per persones titulades en psicologia, treball social, educació 
social, dret i inserció laboral. En concret, actualment l’equip del SIE Baix Llobregat està format per 
onze professionals de diferents disciplines: dues treballadores socials, una educadora social per a 
dones, dues psicòlogues per a dones, dues psicòlogues infantils, un educador infantil, una jurista, 
una inseridora laboral, direcció i administració. 
 

Vist que el passat mes de febrer la Secretaria de Família del Departament de 
Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, organisme de qui depenen directament 
els SIEs va informar que, per raons de redistribució pressupostàries, a partir de l’1 de juliol de 
2014 es prescindirà de tres professionals: una psicòloga, una treballadora social i una inseridora 
laboral. 
 

La comarca del Baix Llobregat té al voltant de 800.000 habitants, dels quals la 
meitat són dones. Es registren aproximadament el 10% del total de les denuncies per violència 
masclista de Catalunya, segons les dades que publica Observatori de Violència Domèstica del 
Consejo General del Poder Judicial, i cal incidir en què no tots els maltractaments de gènere es 
denuncien, per tant la incidència és molt superior. 
 

Vist que és necessari posar de manifest que les derivacions des dels diferents 
serveis de la comarca al SIE s’han incrementat molt en els darrers anys, per tant l’activitat del 
servei ha crescut substancialment, i la minoració o redistribució de personal podrà suposar una 
afectació dels serveis a nivell qualitatiu i quantitatiu a un dels col·lectius més vulnerables de la 
nostra societat. 
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Vist que el Consell de les Dones del Baix Llobregat manifesta que els serveis i 
recursos especialitzats adreçats a les dones víctimes de violència masclista i a les seves filles i fills 
no poden patir cap tipus de retrocés, ben al contrari, s’han de reforçar i ampliar el seu abast 
territorial a la comarca, per tal de poder combatre les desigualtats de gènere accentuades per la 
crisi econòmica, on les dones han patit en major mesura els efectes de l’atur i per tant també, una 
major dependència econòmica.  
 

Per tot això, es proposa al Ple del Consell Comarcal l’adopció dels acords 
següents: 
 

PRIMER.- Instar a la Generalitat de Catalunya que mantingui l’equip de 
professionals del SIE Baix Llobregat amb la seva composició actual. 

 
SEGON.- Comunicar aquest acord al Departament de Benestar Social i Família 

de la Generalitat de Catalunya perquè en tingui coneixement i als efectes. 
 

TERCER.- Comunicar el present acord als ajuntaments de la comarca per a la 
seva aprovació per l’òrgan competent.” 

El Sr. President dóna la paraula a la Sra.  Maria Soler, portaveu del grup comarcal de PSC-CPM 
que diu: 
 
Es tracta d’una Moció que ja ha estat aprovada en alguns  ajuntaments, d’acord amb la informació  
que vam rebre, concretament de la Secretaria de Família del Departament de Benestar Social de 
la Generalitat de Catalunya, de que per motius  de reducció econòmica es reestructura el SIE,  
que és el servei  d’intervenció especialitzada en violència masclista  a la nostra comarca. 
 
Aquesta preocupació va ser tramesa pels ajuntaments en la Comissió de Seguiment del Consell 
de les Dones, demanant que des del Consell Comarcal féssim alguna acció, de fet  s’han fet dues: 
una, s’ha enviat una carta de petició per tal que aquest servei no fos reduït de la manera com es 
preveia. La previsió de la Generalitat és que a data 1 de juliol el Servei Integral d’acció en contra 
de la violència masclista del Baix Llobregat es vegi reduït en tres persones ( una psicòloga, una 
treballadora social i una insertora laboral menys). I també es va arribar a la conclusió que toca fer 
una Moció que després es pogués transmetre a la resta d’Ajuntaments, tot i que és veritat que hi 
ha molts ajuntaments que en aquest moments ja la tenen aprovada. 
 
La Moció, per tant, va en contra d’aquesta reducció per intentar reforçar un servei que està servint 
a la nostra comarca; a la nostra comarca hi ha quatre-centes mil dones, per tant el públic potencial 
són les dones de la nostra comarca i pensem que atès que en aquests moments a Catalunya un 
10% de les denúncies que es produeixen per violència masclista, es produeixen al Baix Llobregat, 
ens semblava que no estem en el millor moment com per reduir el servei.  
 
Intervé  el Sr. Jordi Albert, portaveu del grup comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya que 
diu: 
 
Des del nostre grup votem a favor d’aquesta proposta  per diversos motius: el primer de tot és que 
això és un projecte impulsat per la conselleria, en el seu moment d’Acció Social, durant l’època de 
la Consellera Anna Simó del grup parlamentari d’Esquerra i diputada d’aquesta comarca pel  
nostre grup. Aquest és un motiu de molt de pes però a més estem convençuts de que les 
argumentacions que s’estan donant ara mateix des del Govern de la Generalitat que això respon a 
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una petició, a una reorganització de l’estat actual del SIE a tot el territori, nosaltres no considerem 
que sigui un argument suficient, tot i que no hagi, segons afirma el  Govern, afectació 
pressupostària. 
 
Per nosaltres això no és suficient, volem  que es mantingui la situació com fins ara i, per tant, 
donem ple suport a aquesta Moció i també estem demanant que aquests Ajuntaments que no 
l’hagin  aprovat, els respectiu grups també la presentin per exercir mesures de  pressió en aquest 
sentit. Per tant el vot és favorable .     
 
Intervé el Sr. Luis Ortega, portaveu del grup comarcal del Partit Popular,. que diu: 
 
El Partit Popular també ens afegirem a la Moció, votarem que sí; evidentment si es pot afavorir 
perquè aquesta reducció no es porti a terme i es torni a reincorporar perquè pensem que és una 
tasca necessària tristament, però necessària i que s’ha de portar a terme. Votarem que sí.  
 
Intervé la Sra. Lidia Muñoz, portaveu del grup comarcal d’Iniciativa per Catalunya que diu: 
 
Des del nostre grup també votarem a favor i donem ple suport a aquesta Moció. Dir que ens 
sorprèn que quan arriben les dates senyalades com el 8 de maig o el 25 de novembre, tots els 
grups polítics acostumen a estar d’acord a denunciar col·lectivament tot el que té a veure  amb la 
violència masclista i ara precisament el que estem fent és veure com les accions del Departament 
de Benestar van al contrari del  que aprovem en Mocions de les dades senyalades. 
 
Pensem que quan parlem de defensar els drets de les dones parlem de destinar recursos i parlem 
de la unitat de totes les forces i parlem de  fer pedagogia en totes les escoles, tot això sempre va 
acompanyat d’una partida pressupostària que en aquest cas es veu minvada  i és el que estem 
denunciant en aquest  Moció. 
 
Donem ple suport i esperem que l’1 de juliol no s’hagi de lamentar la pèrdua d’aquestes tres 
persones, que segur que fan molt bona tasca, una tasca en silenci però que és molt importat per 
les dones víctimes de la violència masclista de la nostra comarca, i que esperem que la puguin 
continuar fent. 
 
Intervé la Sra. Mònica Badia, consellera del grup comarcal de Convergència i Unió que diu:  
 
Des del nostre grup el que demanaríem és que es retirés la Moció per tal que es pugui debatre 
des de l’òrgan màxim de representació de les Dones del Baix Llobregat que és justament el 
Consell de Dones del Baix Llobregat, i no una comissió de seguiment, que és qui ha de valorar i 
elevar an aquest Ple la seva proposta. Per tant el que demanaríem és la seva retirada. 
 
Pren la paraula  la Sra. Maria Soler, portaveu del grup comarcal de PSC-CPM, que diu: 
 
No és la primera vegada que s’eleva al Ple una proposta que procedeix d’alguns dels òrgans que 
formen part del Consell de les Dones del Baix Llobregat. Sembla ser que durant el primer, segon i 
tercer congrés, de fet  les juntes de seguiment i les juntes permanents no deixen de ser 
permanents entre congrés i congrés. Aprofito per dir que el mes de novembre a la ciutat de Gavà   
tindrem  el quart congrés de les Dones. Entre congrés i congres hi ha una permanent fins al tercer 
congrés la permanent es nomenava Junta Permanent i en aquesta Junta Permanent hi teníem 
representació únicament aquests Ajuntaments que tenien Consell municipal de dones, que no són 
tots els de la comarca malauradament. A partir del tercer congrés, es va decidir que a banda de la 



 
68 

Junta Permanent, que ja ha elevat alguna Moció al Ple del Consell Comarcal, hagués un altre 
òrgan, potser si que hi ha una duplicitat d’òrgans, que és la Comissió de seguiment en la qual hi 
tenen representació tècnico política tots els municipis del Baix Llobregat independentment de que 
tinguin en el seu poble un Consell de les Dones municipal o no . 
 
Per tant des del nostre punt de vista té la mateixa sobirania en el sentit de transmetre un desitg, 
una voluntat, una idea i en aquest cas una proposta per part dels municipis un o altre òrgan, la 
Junta Permanent o la Comissió de Seguiment, més quan aquesta Comissió de Seguiment té en el 
seu si, encara una representació més àmplia de tots els Ajuntaments. 
 
En aquest sentit si que vull dir que he estat en las dues Comissions de seguiment, la primera el dia 
1 d’abri  i la segona el dia 6 de maig. Aquestes comissions de seguiment es fan pràcticament una 
vegada al mes, es parla sobre el congrés, com s’ha desenvolupat, però també els Ajuntaments 
que venen representats tant per tècnics o tècniques municipals d’igualtat com també pels regidors 
o regidores corresponents ens van transmetre el mateix 1 d’abril una preocupació enorme per 
aquest servei que en alguns Ajuntaments potser no l’utilitzen excessivament però per altres en 
canvi  es veritablement important D’aquella reunió del dia 1 d’abril en van sortir les dues opcions: 
un pla A que era escriure una carta i a veure què ens responien,  i un pla B que era fer una Moció; 
com que el pla A no va rebre resposta, evidentment el dia 6 de maig va tornar a sortir  la situació, 
els Ajuntaments van  tornar-ne a parlar i es va decidir d’elaborar una Moció, i més quan es deia 
que el que no podia passar és que el Consell Comarcal no fes res, quan hi ha Ajuntaments que 
estan aprovant Mocio en els seu Plens municipals. 
  
Per això vam decidir d’elaborar una Moció i portar-la  a l’òrgan màxim del Consell Comarcal que és 
el Ple, de la mateixa manera que s’han portat de vegades en altres ocasions, per exemple, els 
manifestos que s’elaboren a través del Consell Comarcal pel dia de la dona, pel dia en contra de la 
violència de genere que sovint s’elevaren en la Junta Permanent i que també s’eleva al Ple. Per 
tant des del nostre punt de vista hi ha sobirania  suficient, era coneguda la proposta  consensuada 
de presentar una Moció i ens sembla que per dates, atès que estem ja a finals de maig i aquesta 
reestructuració que se’ns proposa des de la Generalitat de Catalunya tindrà efecte, si res no diu el 
contrari, el dia 1 de juliol. Ens sembla que per calendari el que toca ara, crec que és prioritzar el 
tema i no tant la manera com arribar fins el tema perquè per nosaltres almenys des del grup 
comarcal del PSC és absolutament imprescindible poder portar aquesta Moció votada pel màxim 
de grups possibles a la Generalitat de Catalunya en un termini de temps el màxim de breu 
possible. Per tant jo entenc que no retirem la Moció. 
 
A continuació Intervé la Sra. Mònica Badia, consellera del grup comarcal de Convergència i Unió 
que diu:  
 
Si de cas veiem que no es retira, fem en aquest sentit una mica l’anàlisi, la valoració de com ho 
veu el nostre grup, d’on surt realment aquesta proposta de la Generalitat perquè els hi hem 
demanat el parer en el moment en què ens arriba el document i l’escrit aquest. Això ve no per un 
tema de reducció pressupostari, sinó en base a un estudi que es fa l’any 2013 de seguiment i 
valoració de tots els serveis. Per tant anàlisis qualitatiu, però també quantitatiu i descriptiu de com  
funciona el servei en tots aquests municipis. 
 
Potser el tema de l’avaluació i la valoració dels recursos públics no és un tema que sigui molt 
habitual; en les administracions públiques es fa evidentment aquest control, però potser més 
control pressupostari però no tant de veure si el servei s’adapta a les necessitats i a les  
demandes que hi ha a nivell de territori. El que ens arriba a nosaltres des de la Generalitat i des 
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del Departament de Benestar Social, però específicament des de d’institut Català de les Dones, és 
que la proposta que es fa és en base a les demandes que hi han hagut durant aquest darrers anys 
i és per això que es fa aquesta proposta de passar d’aquestes onze persones professionals que hi 
ha a vuit. 
 
En el SIE continuen havent-hi una Directora, una Jurista, una  Psicòloga de Dones, una Psicòloga 
Infantil, una Treballadora Social, una Educadora Socia. Per tant vuit professionals per equip. Què 
és el que minva? Doncs minva una d’aquestes professionals i si que surt d’aquest equip la figura 
de l’insertor laboral pròpiament. Per què? Perquè tot això entoma des de l’organisme propi, des 
d’aquesta xarxa que es va crear en el 2013 i que té una funció específica que és  justament la de 
l’Inserció Socio Laboral. Tenim unes dades: només des de l’any 2013 es van fer més de set mil 
insercions, per tant ja veiem que és una xarxa que funciona i ens creiem aquesta feina transversal 
que s’ha de fer entre totes les administracions però també des de les entitats del tercer sector, es 
veu que s’ha fet una feina molt bona i és en aquest punt en que això es vol potenciar. 
 
Un cop feta aquesta anàlisi, feta aquesta avaluació, el que es fa és aquest mapa de 
territorialització i cap a on hauria d’anar el nombre de professionals tenint en compte que no 
canvia en cap cas el model de gestió, és exactament el mateix, és senzillament aquesta 
adeqüació; per tant  no hi ha cap mena d’afectació perquè això s’ha posat en valor en els diferents 
debats que hi han hagut en els diferents òrgans on això s’ha tractat, ni en quantitat ni en qualitat, 
no es limiten tampoc les demandes perquè el servei continua donant els mateixos índex que fins 
ara i també d’altra banda perquè també s’ha analitzat i s’ha  valorat si haurà cap sobrecarga de 
treball per als professionals que queden, passant en aquest nombre d’ onze a vuit.  És per  això 
que nosaltres insistim en el fet de què no veiem motiu en aquesta Moció justament perquè no  
veiem un canvi en el propi model, i sobretot, i això ho compartim plenament tots, en una situació 
malauradament  que tenim encara hores d’ara una  xacra terrible que suposa el tema de la 
violència; i no només des dels Ajuntaments, Consells Comarcals; totes les administracions el que 
fem és aportar el  màxim possible perquè això s’acabi  d’una vegada per totes. És per això  que 
nosaltres no estem d’acord amb aquesta Moció. 
 
Els presents aproven per majoria aquesta moció amb vots a favor dels membres presents dels 
grups comarcals de, PSC, IC, ERC, PP i de PxC, i el vot en contra dels membres presents del 
grup comarcal de CiU. 
 
 
 
10.- Aprovar una modificació en la plantilla i l’actualització de la relació de llocs de 
treball de l’entitat. 
 

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

“Vist que per acord de Ple de data 16 de desembre de 2013 es va aprovar, entre 
d’altres, la plantilla de personal del Consell Comarcal del Baix Llobregat per a l’exercici 2014 així 
com es va actualitzar la relació de llocs de treball. 

 
Vist que d’acord amb la plantilla aprovada per a l’exercici 2014, la plaça de 

Tresorer/a del Consell Comarcal per habilitació nacional estava vacant i les funcions de tresoreria 
les realitzava una funcionària d’aquesta entitat habilitada a l’efecte. 
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Atès que per Resolució de 5 de març de 2014 de la Direcció General de la Funció 
Publica, per la qual es resol el concurs unitari de provisió de llocs de treball reservats a funcionaris 
de l’administració local amb habilitació de caràcter nacional, publicada al BOE núm. 74 de 26 de 
març de 2014, la funcionària Sra. Laura Almonacid Lamelas va resultar adjudicatària de la plaça 
de Tresoreria del Consell Comarcal del Baix Llobregat i que en data 7 d’abril de 2014 va prendre 
possessió de la plaça adjudicada. 

 
Vist que per Decret de Presidència núm. 57/2014, de 7 d’abril, es va demanar a la 

Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya l’autorització per tal que la 
Sra. Laura Almonacid Lamelas, Tresorera del Consell Comarcal del Baix Llobregat, sigui adscrita 
en comissió de serveis a l’Ajuntament de Viladecans, i que en data 22 d’abril de 2014 la Direcció 
General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya ha comunicat l’atorgament de la 
comissió de serveis per un període màxim d’un any prorrogable. 

 
Vist que per Decret de Presidència núm. 75/2014, de 12 de maig, es va demanar 

a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya l’autorització pel 
nomenament en règim d’accidentalitat de la Sra. Cristina Rizzo Escoda, funcionària de carrera 
adscrita al Consell Comarcal del Baix Llobregat, com a ocupant  de la plaça de Tresoreria de 
l’entitat  

 

Atesa la necessitat de modificar la plantilla d’aquesta entitat, d’acord amb els 
requeriments legals, en el sentit de modificar la situació de la plaça de Tresorer/a d’habilitació 
caràcter nacional de vacant a ocupada. 

 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals i la Responsable del 
Departament de Recursos Humans en data 12 de maig de 2014, que s’incorpora a l’expedient, 
proposant la modificació de la plantilla així com modificar la relació de llocs de treball, el lloc 
administatiu/va intervenció (tresorera) per adaptar-les a les noves necessitats. 

 
Vist que d’acord amb els articles 22.2i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 

de les bases de règim local, l’article 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 14 del Decret Legislatiu 
4/2003, de 4 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei d’Organització Comarcal de 
Catalunya, l’òrgan competent per a l’aprovació de la plantilla de l’ens local correspon al Ple. 
 

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

 
ACORDS 

 
   

PRIMER.- Aprovar la modificació de la plantilla de personal del Consell Comarcal 
del Baix Llobregat integrada per la relació detallada de les places de funcionaris, personal laboral i 
eventual d’aquest Consell Comarcal del Baix Llobregat en el sentit de modificar la situació de la 
plaça de Tresorer/a d’habilitació de caràcter nacional de vacant en ocupada, d’acord amb el 
document de modificació de plantilla que s’adjunta a l’expedient i s’aprova simultàniament. 
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SEGON.-  Actualitzar la relació de llocs de treball en el sentit d’adaptar a les 
noves necessitats i que a continuació es detalla: 

 

CODI:    F.C1.1.2 

LLOC DE TREBALL: ADMINISTRATIU/VA INTERVENCIÓ  AMB FUNCIONS DE 
TRESORERA ACCIDENTAL DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX 
LLOBREGAT I  DEL SEU ORGANISME AUTÒNOM 

 
REQUISITS:   Títol de Batxillerat Superior, FP  2on. grau o equivalent 
 
FUNCIONS:  

- Coordinació i realització de les tasques i gestió de la 
documentació relativa als procediments i tràmits econòmic-
comptables. 

- Manipulació i suport informàtic i mecànic. 
- Atenció i informació telefònica. 
- Despatx al públic.  
- Recaptació dels drets i pagament de les obligacions del 

Consell Comarcal i del seu Organisme Autònom 
- Control i inspecció de l’habilitació general del personal. 
- Centralització dels fons i valors generats per operacions 

pressupostàries i extrapressupostàries. 
- Distribució en el temps i territori, les disponibilitats dineràries 

per al pagament de les obligacions. 
- Assumir les relacions amb les Entitats Financeres derivats 

tant del dipòsit dels fons, com de les operacions de crèdit, així 
com amb altres Entitats i Institucions relatives al moviment de 
fons i valors. 

- Assumir les funcions relacionades amb la deute. 
- Qualsevol altres tasques d’anàlogues característiques. 

 
PROVISIÓ:   Concurs 
 
COMPLEMENT DESTINACIÓ:  22 
 
SITUACIÓ DE LA PLAÇA:  Ocupada 
 

TERCER.-  Condicionar la modificació de la relació de llocs de treball a l’efectiva 
autorització i nomenament per part de la Direcció General d’Administració Local de la funcionària 
Sra. Cristina Rizzo Escoda com a Tresorera en règim d’accidentalitat; de no produir-se, la 
modificació restarà sense efecte. 
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QUART.- Procedir a la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat i en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, trametent simultàniament còpies de la mateixa al 
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació de Govern de 
Barcelona, als efectes previstos per l’article 283 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.” 
 
Els presents aproven per majoria el present acord amb el vot a favor dels membres presents dels 
grups comarcals del PSC, IC, CIU i ERC, i abstenció dels representants presents del grup 
comarcal del Partit Popular i i PxC 
 
 
11.- 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 i vuit minuts, signant aquest acta el President del Consell Comarcal 
juntament amb mi, el Secretari Accidental, que ho certifico. 


