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CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT 
 

PLE 
 

ACTA NÚM. 2/2018 
 
 

A la ciutat de Sant Feliu de Llobregat, el dia 16 d’abril de 2018, quan són les divuit hores es 
reuneixen a la sala de sessions del Consell Comarcal del Baix Llobregat, els i les membres integrants 
del Ple del Consell Comarcal que a continuació es relacionen. Aquesta sessió, de caràcter ordinari, se 
celebra sota la Presidència de l’Il·lm. Sr. Josep Perpinyà i Palau i assistits pel  Secretari Accidental  de 
l’entitat, Sr. Lluís González Roig. 
 
ASSISTENTS 
 
PRESIDENT 
 
JOSEP PERPINYÀ I PALAU (PSC-CPM) 
Alcalde de Sant Just Desvern 
 
VICEPRESIDENTS/ES 
 
RAQUEL SÁNCHEZ JIMÉNEZ (PSC-CPM) 
Alcaldessa de Gavà 
 
XAVIER FONOLLOSA COMAS (CiU) 
Alcalde de Martorell  
 
JORDI GIL DORADO (ICV-CE) 
Regidor de Sant Vicenç dels Horts  
 
CONSELLERS/ES ASSISTENTS 
 
PSC – CPM    
 
JESÚS NAHARRO RODRIGUEZ 
Alcalde d’Abrera 
 
CRISTINA MARTINEZ RODRIGUEZ  
Regidora de Cervelló 
 
MIQUEL COMINO HARO 
Regidor de Sant Vicenç dels Horts 
 
VICTORIA CASTELLANOS NUÑEZ  
Regidora de Castellví de Rosanes 
 
MARIA MIRANDA CUERVAS   
Regidora de Castelldefels 
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JOAN CARLES MARTINEZ ROMERO 
Regidor de Torrelles de Llobregat 
 
JOSÉ ÁNGEL CARCELÉN  LUJÁN  
Regidor de Sant Boi de Llobregat 
 
JUAN PEDRO PEREZ CASTRO 
Regidor del Prat de Llobregat   
 
XAVIER PAZ PENCHE  
Regidor de Molins de Rei 
 
JOSE ANTONIO MONTEAGUDO URGEL 
Regidor de Sant Climent de Llobregat  
 
ENRIC CARBONELL JORBA  
Regidor de Sant Esteve Sesrovires 
 
COALICIÓ ENTESA 
      
JOAN PARERA GARCÍA 
Regidor de Pallejà 
 
JESÚS BLANCO FLÓREZ 
Regidor de Santa Coloma de Cervelló  
 
JORDI MARTÍNEZ VALLMITJANA 
Regidor d’Olesa de Montserrat 
 
LIDIA MUÑOZ CÀCERES 
Regidora de Sant Feliu de Llobregat 
 
LLUIS MONFORT PELIGERO 
Regidor de Sant Just Desvern 
 
ALBA MARTÍNEZ VÉLEZ 
Regidora de Sant Boi de Llobregat 
 
ERC-AM   
 
LLUÍS FABRÉS I PÉREZ  
Regidor de Sant Joan Despí  
 
BÀRBARA LLIGADA I MUÑOZ   
Regidora de Viladecans  
 
ANDREU PÉREZ I LORITE 
Regidor de Gavà 
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ORIOL BOSSA I PRADAS 
Regidor de Sant Feliu de Llobregat 
 
MIREIA MONFORT I SÒRIA 
Regidora d’Olesa de Montserrat 
 
JAUME OLIVELLA I RIBA  
Regidor de Begues 
 
CiU    
 
IMMACULADA LLOPIS CLIMENT 
Regidora del Prat de Llobregat 
 
XAVIER AMATE PAZ 
Regidor de Castelldefels 
 
LAIA FLOTATS BASTARDES 
Regidora de Sant Just Desvern 
 
CIUTADANS 
 
JOSÉ LUIS CERRO FERNÁNDEZ 
Regidor de Sant Joan Despí 
 
ANNA CLARA MARTÍNEZ FERNÁNDEZ 
Regidora de Cornellà de Llobregat 
 
JOSEP MARIA GONZÁLEZ MURT 
Regidor d’Esparreguera 
 
PP 
 
FERNANDO MOYA CANTARERO 
Regidor de Begues 
 
SONIA MOTOS PÉREZ   
Regidora de Castelldefels 
 
CUP-PA 
 
MIQUEL ALTADILL ROVIRA  
Regidor d’Esparreguera 
 
CONSELLERS/ES QUE EXCUSEN ASSISTÈNCIA 
 
SARAY CANTERO GARCIA  
Regidora de Sant Andreu de la Barca  
 
JORDI GARCÍA I MAS (CiU) 
Regidor de Sant Boi de Llobregat 
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MARIA JOSÉ DIAZ ALGARÍN  
Regidora de Viladecans 
 
SECRETÀRIA ACCIDENTAL  
 
Lluís González Roig  
 
INTERVENTOR 
 
Francesc Roldan Burgos 
 
I. PART RESOLUTIVA 
 
1. Aprovar l’esborrany de l’acta núm. 1/2018, corresponent a la sessió ordinària celebrada 
el dia 19 de febrer. 
 
Els presents aproven per unanimitat l’acta núm. 1/18, corresponent a la sessió celebrada el dia 19 de 
febrer. 

 
2. Pressa de possessió com a Conseller comarcal del Sr. José Antonio Monteagudo Urgel, 
adscrit al grup comarcal de Candidatura de Progrés – PSC, en substitució de la Sra. Maria Mas i 
Borràs. 
 

Es llegeix la proposta d’acord de la Presidència que es transcriu literalment: 
 
Trobant-se present el Sr. José Antonio Monteagudo Urgel i havent acreditat la seva 

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

 
“Sr. José Antonio Monteagudo Urgel, jureu o prometeu per la vostra consciència i 

honor complir fidelment les obligacions del càrrec de Conseller del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya?.” 

 
El Sr José Antonio Monteagudo Urgel, respon: “ Si Prometo 

 
“Vista la credencial de Conseller lliurada per la Junta Electoral Central a favor del Sr. 

José Antonio Monteagudo Urgel, inclós a la llista de candidats/es presentada pel Grup Comarcal de 
Candidatura de Progrés – PSC, en substitució per renúncia de la Sra. Maria Mas Borràs, i de 
conformitat amb el que disposa l’article 21.4 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’Organització Comarcal, aquesta Presidència proposa al Ple l’adopció 
dels següents 
  

ACORDS 
 

PRIMER.- Donar possessió del càrrec de Conseller d’aquesta comarca al Sr. José 
Antonio Monteagudo Urgel, adscrit al grup comarcal de Candidatura de Progrés – PSC, a la vista de 
l’esmentada credencial, prèvia prestació per part de l’interessat del jurament o promesa d’aquest, de 
conformitat amb la fórmula establerta per l’article 1 del Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril. 
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  SEGON.- Comunicar el present acord a la Direcció General d’Administració Local de la 
Generalitat de Catalunya, a la Junta Electoral Central i a la Delegació del Govern de Catalunya, perquè 
en tinguin coneixement i als efectes escaients.” 

 
Els consellers i conselleres presents es donen per assabentats. 

 
3.   Aprovar la subscripció de sengles convenis amb els Ajuntaments de la comarca, de 
col·laboració per a la constitució d’un equip especialitzat d’atenció a les persones grans i 
persones en situació de fragilitat emocional, per als anys 2018 i 2019.  
 

Es llegeix la proposta d’acord de la Presidència que es transcriu literalment: 
 

“Vist que durant l’any 2017 aquest Consell Comarcal va realitzar un estudi sobre el 
bon tracte a les persones grans i persones en situació de fragilitat amb patiment emocional: cap un 
envelliment saludable, amb la finalitat de definir el concepte de bon tracte a la gent gran i a les 
persones en situació de fragilitat, analitzar el paper que te cadascú i/o cada  servei i el que tenen els 
altres serveis amb aquest col·lectiu de persones, i definir els punts de millora en relació al bon tracte i 
els recursos davant el maltractament.  
 

Atès que dels resultats de l’esmentat estudi s’ha fet palès com a punt més assenyalat 
la necessitat d’un servei especialitzat d’atenció a les persones grans i persones en situació de fragilitat, 
per la millora de la qualitat de vida d’aquests col·lectius, millorar la prevenció detecció i atenció del no 
bon tracte i del maltractament, garantir el treball interdisciplinari i en xarxa, adequar la transmissió 
d’informació social, jurídica i mèdica, donar resposta a les situacions de no bon tracte i/o 
maltractament, així com orientar i assessorar per establir el tipus d’atenció necessària i adient a cada 
situació. 
 

Vist que el referit servei queda constituït per un/a jurista, un/a metge/essa geriatra o 
psiquiatra o neuròleg, un/a treballador/a social i un/a auxiliar administratiu/iva. 
 

Atès que els Ajuntaments d’Abrera, Begues, Castelldefels, Castellví de Rosanes, 
Cervelló, Collbató, Corbera de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Esparreguera, Esplugues de 
Llobregat, Gavà, Martorell, Molins de Rei, Olesa de Montserrat, Pallejà, La Palma de Cervelló, El 
Papiol, El Prat de Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent, Sant 
Esteve de Sesrovires, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels 
Horts, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat, Vallirana i Viladecans han manifestat el seu 
interès d’acollir-se durant els exercicis 2018 i 2019 al servei especialitzat d’atenció a les persones 
grans i persones en situació de fragilitat prestat per aquest Consell Comarcal.  
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora del SEAIA del Baix Llobregat d’aquesta entitat 
en data 9 d’abril de 2018, amb diligència de proposta de la Gerència i que s’incorpora l’expedient, 
proposant la subscripció de sengles convenis de col·laboració amb els referits ajuntaments regulador 
del finançament de l’Equip Especialitzat d’Atenció a les persones grans i persones en situació de 
fragilitat amb patiment emocional. 

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

PRIMER.- Aprovar la subscripció de sengles convenis de col·laboració amb els 
Ajuntaments d’Abrera, Begues, Castelldefels, Castellví de Rosanes, Cervelló, Collbató, Corbera de 
Llobregat, Cornellà de Llobregat, Esparreguera, Esplugues de Llobregat, Gavà, Martorell, Molins de 
Rei, Olesa de Montserrat, Pallejà, La Palma de Cervelló, El Papiol, El Prat de Llobregat, Sant Andreu 
de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent, Sant Esteve de Sesrovires, Sant Feliu de Llobregat, 
Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de 
Llobregat, Vallirana i Viladecans, regulador del finançament de l’equip especialitzat de bon tracte a les 
persones grans i les persones en situació de fragilitat amb patiment emocional, per als exercicis 2018 i 
2019; de conformitat amb la minuta de convenis que s’adjunten com a part integrant a aquest acord i 
s’aproven de manera simultània. 
 

SEGON.- Comunicar el present acord als referits ajuntametns, pel seu coneixement i 
efectes.” 
 
ANNEX 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ REGULADOR DEL FINANÇAMENT DE L’EQUIP DE BON TRACTE A LES 
PERSONES GRANS I A LES PERSONES EN SITUACIÓ DE FRAGILITAT AMB PATIMENT EMOCIONAL, 
PER A L’EXERCICI DE 2018 i 2019 PRORROGABLE 
 
PRIMER.-  Els Ajuntaments d’Abrera, Begues, Castelldefels, Castellví de Rosanes, Cervelló, Collbató, Corbera 
de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Esparreguera, Esplugues de Llobregat, Gavà, Martorell, Molins de Rei, 
Olesa de Montserrat, Pallejà, La Palma de Cervelló, El Papiol, El Prat de Llobregat, Sant Andreu de la Barca, 
Sant Boi de Llobregat, Sant Climent, Sant Esteve de Sesrovires, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant 
Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat, Vallirana i Viladecans i 
el Consell Comarcal del Baix Llobregat es comprometen, en virtut del present document, als acords del present 
conveni de col·laboració regulador del finançament de l’Equip d’Atenció a les persones grans i persones en 
situació de fragilitat del Baix Llobregat per a l’any 2018 i 2019, prorrogable. 
 
SEGON.-  Per a la prestació del descrit servei objecte del present Conveni, amb les funcions que especifica el 
compromís quart del present Conveni, l’Equip d’Atenció les persones grans i persones en situació de fragilitat 
queda configurat com segueix: 
 

Professionals          
- 1 Jurista     
- 1 Metge/essa psiquiatra i/o neuròleg i/o geriatra   
- 1 Treballador/a Social     
- 1 Administratiu/va     

  
TERCER.- Els municipis beneficiaris d’aquest servei participaran en el finançament de les despeses generades 
per la contractació i el funcionament del personal de l’esmentat equip. 
 
QUART.- Tenint en compte la previsió de despeses generades d’acord al punt tercer, i la corresponsabilitat dels 
municipis en el seu finançament per l'any 2019, l'aportació de l’Ajuntament de ...................................... serà de 
............................................................. euros amb .................. cèntims (.................. €), segons el detall següent:  
 
 
 N. Habitants Cost Ajuntament / any 
Castellví de Rosanes 1.807 600,00 
Collbató 4.396 600,00 
El Papiol 4.075 600,00 
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La Palma de Cervelló 3.000 600,00 
Sant Climent de Llobregat 4.024 600,00 
Begues  6.736 1.000,00 
Cervelló 8.861 1.000,00 
Sant Esteve Sesrovires 7.644 1.000,00 
Santa Coloma de Cervelló 8.073 1.000,00 
Torrelles de Llobregat 5.933 1.000,00 
Corbera de Llobregat 14.168 1.000,00 
Abrera  12.216 1.000,00 
Pallejà 11.348 1.000,00 
Sant Just Desvern 16.927 1.000,00 
Vallirana 14.676 1.000,00 
Esparreguera 21.766 3.500,00 
Esplugues de Llobregat 45.733 3.500,00 
Gavà 46.266 3.500,00 
Martorell 27.645 3.500,00 
Molins de Rei 25.359 3.500,00 
Olesa de Montserrat 23.645 3.500,00 
Sant Andreu de la Barca 27.434 3.500,00 
Sant Feliu de Llobregat 44.086 3.500,00 
Sant Joan Despí 33.502 3.500,00 
Sant Vicenç dels Horts 27.961 3.500,00 
Castelldefels 64.892 4.500,00 
Cornellà de Llobregat  86.072 4.500,00 
El Prat de Llobregat 63.457 4.500,00 
Sant Boi de Llobregat 82.402 4.500,00 
Viladecans  65.779 4.500,00 
   
(Font: OC-BL, a partir de les dades de l'IDESCAT)  

 
El fet de que el servei s’iniciarà a data 1 de maig de 2018 aquestes aportacions quedaran de la següent manera: 
 
 N. Habitants Cost Ajuntament 1r any (2018) 
Castellví de Rosanes 1.807 400,00 
Collbató 4.396 400,00 
El Papiol 4.075 400,00 
La Palma de Cervelló 3.000 400,00 
Sant Climent de Llobregat 4.024 400,00 
Begues  6.736 670,00 
Cervelló 8.861 670,00 
Sant Esteve Sesrovires 7.644 670,00 
Santa Coloma de Cervelló 8.073 670,00 
Torrelles de Llobregat 5.933 670,00 
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Corbera de Llobregat 14.168 670,00 
Abrera  12.216 670,00 
Pallejà 11.348 670,00 
Sant Just Desvern 16.927 670,00 
Vallirana 14.676 670,00 
Esparreguera 21.766 2.350,00 
Esplugues de Llobregat 45.733 2.350,00 
Gavà 46.266 2.350,00 
Martorell 27.645 2.350,00 
Molins de Rei 25.359 2.350,00 
Olesa de Montserrat 23.645 2.350,00 
Sant Andreu de la Barca 27.434 2.350,00 
Sant Feliu de Llobregat 44.086 2.350,00 
Sant Joan Despí 33.502 2.350,00 

Sant Vicenç dels Horts 27.961 2.350,00 

Castelldefels 64.892 3.000,00 
Cornellà de Llobregat  86.072 3.000,00 

El Prat de Llobregat 63.457 3.000,00 

Sant Boi de Llobregat 82.402 3.000,00 

Viladecans  65.779 3.000,00 

(Font: OC-BL, a partir de les dades de l'IDESCAT)  
 
Aquestes participacions es preveuen en funció de les despeses previstes pel funcionament de l’equip de serveis 
a les persones grans i persones en situació de fragilitat per un any de durada des de l’ 1 de gener fins el 31 de 
desembre. Si per causes imprevistes en el moment de la redacció d’aquest document el finançament de la 
Diputació de Barcelona fos diferent al previst, o hi hagués una variació amb els municipis participants, el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat procediria a l’ajustament corresponent de les pròrrogues dels convenis de 
col·laboració amb els Ajuntaments, mitjançant els documents de regularització oportuns.  
 
CINQUÈ.- El pagament de les aportacions que haurà de realitzar cada Ajuntament a favor del Consell Comarcal 
es realitzarà amb periodicitat avançada i es realitzarà, com a màxim, en el termini d’un mes a partir de la 
subscripció del present conveni. 
 
SISÈ.- La vigència del present conveni serà des l’1 de maig de 2018 fins 31 de desembre de 2019, renovable 
 
SETÈ.- En el cas que es modifiquin les previsions d’ingressos i despeses que han servit com a base de càlcul a 
l’aportació que es recull en el present conveni, aquest es modificarà per adequar-lo a les noves previsions. En el 
cas que les diferències no siguin molt significatives es compensaran a l’exercici 2019. 
 
VUITÈ.- Ambdues parts fan constar, de manera expressa, que compliran amb el que disposa la normativa vigent 
en matèria de protecció de dades de caràcter personal, abstenint-se de fer cap mena de tractament de les 
dades personals de que disposin com a conseqüència de l’aplicació d’aquest Conveni. De la mateixa manera es 
comprometen a no cedir a tercers les dades esmentades o els arxius que les contenen, així com a guardar 
estricta confidencialitat sobre les mateixes d’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal, el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el 
Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i qualsevol 
altra normativa que, en el seu cas, les puguin substituir total o parcialment, en concret a partir del dia 25 de maig 
de 2018 el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la 
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protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes 
dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE; així com la resta de la normativa aplicable. 
 
Així mateix, s’obliguen a guardar sigil respecte de les dades de caràcter personal de les quals tingui 
coneixement per raó de la prestació objecte del present conveni, obligació que subsistirà encara després de la 
finalització d’aquest conveni, de conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de 
dades de caràcter personal. 
 
NOVÈ.- En cas de ser necessari per resoldre alguna interpretació del conveni, o fer el seguiment d’aquest, es 
constituirà una comissió de seguiment integrada per dos representants de cadascuna de les parts, nomenats a 
l’efecte. 
 
DESÈ.- El present Conveni té naturalesa administrativa i regeix en la seva interpretació i desenvolupament 
l’ordenament jurídic administratiu. 
 
ONZÈ.- L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la seva 
resolució. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la part 
interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant l’altra part. La 
desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós administratiu.  
  
El present conveni es podrà extingir per les causes següents:  
-       Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
-       Per mutu acord de les parts signatàries. 
 
DOTZÈ.- En cas que sorgeixen discrepàncies en la interpretació o execució del present conveni seran resoltes 
pels òrgans de govern de les parts signatàries i, en darrera instància, atesa la naturalesa administrativa del 
present conveni, seran resoltes pel jutjat de l’ordre jurisdiccional administratiu que correspongui. 
 
TRETZÈ.- A efectes de tramitació i formalització d’aquest conveni es redacten dos exemplars per duplicat 
exemplar, presentant-los individualment a la signatura de cadascun dels Ajuntaments, amb la consideració que 
el total d’exemplars constitueixen un únic document del conveni per l’exercici de 2018 I 2019 prorrogable per als 
municipis de la comarca del Baix Llobregat. 
 
Intervé la Sra. Gerent,  que diu: 
 
Com la majoria ja coneixeu, perquè es va fer una presentació pública d’aquest treball, que ha fet 
principalment el Dr. Moya, al Palau Falguera al mes de desembre de l’any passat, ès conseqüència 
d’una de les conclusions d’aquest estudi que recomana que es constitueixi un equip interdisciplinar en 
el que hi hauria un metge, una treballadora o treballador social i un jurista, que pogués acompanyar 
sobre tot als equips de serveis socials bàsics als 30 ajuntaments de la comarca en totes aquelles 
situacions en les quals les persones vulnerables. En aquest sentit ampliem l’objecte no 
necessàriament a les persones que siguin majors de 65 sinó a totes aquelles persones que estiguin en 
situació de vulnerabilitat. Aquest equip, format per aquests perfils professionals, faran un 
acompanyament en aquells casos que siguin més complexos de resoldre. Sabem que a vegades hi ha 
variables molt específiques, tant jurídiques com médiques, i per tant per això es va buscar precisament 
aquests perfils perquè en el cas inclús que alguns ajuntaments necessitin algun informe específic per 
Fiscalia i que els propis serveis o el propi ajuntament no tinguin aquests elements al seu abast es 
puguni proporcionar; però sobretot és d’acompanyament cap els equips de serveis basics i també amb 
tota aquesta xarxa que entra en contacte amb la gent gran, siguin casals, residències o altres 
dispositius perquè es tracta de fomentar, com be diu el projecte, el bon tracte a les persones grans i 
amb això doncs hi ha tot un apartat tant de sensibilització com de treball amb tota la xarxa comarcal 
implicada. 
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Molt important també amb els Centres d’Atenció Primària, i a partir d’aquí ès un projecte que està i que 
treballem de la mà de la Diputació i de la Generalitat de Catalunya, en aquest cas la Diputació 
col·labora econòmicament amb el projecte, signarem en breu un conveni també plurianual 2018-2019 
en la qual hi ha una part de finançament i la resta, que ès la que obeeix doncs a aquests convenis que 
aprovem avui, hi ha un cofinançament per part dels ajuntaments en funció dels habitants, com en altres 
projectes es col·labora amb aquests finançaments; amb la Generalitat de Catalunya estem treballant 
també perquè coneixen el projecte, participen d’ell, tenim tot el seu suport i estem amb un grup de 
treball per avançar que en el futur aquest tipus d’equip i de servei puguin estar inclosos en les fitxes del 
contracte programa. 
 
A continuació el Sr. President li dona la paraula al Sr. Xavier Paz, conseller delegat de Polítiques de 
Desenvolupament i benestar Social, del grup comarcal del PSC, que diu: 
 
Agraeixo l’explicació tècnica que ha fet la Gerent i que des del mes de gener hem anat presentant tots 
els Regidors de Serveis Socials dels Ajuntaments; i per tant agrair la bona resposta, la resposta 
satisfactòria de tots els ajuntaments, de tots els serveis socials, perquè com molt be ha dit també es 
necessita el cofinançament d’aquests ajuntaments en la que en la majoria d’ocasions hi ha hagut una 
resposta molt positiva des del punt de vista de la vàlua del projecte, de la satisfacció per fer un 
projecte nou, fer un projecte que millorarà l’atenció a la gent gran i en principi que donarà cobertura en 
molts casos que fins ara es produïen i que en moltes ocasions serveis socials mostraven una certa 
impotència perquè amb tota la professionalitat dels serveis socials no arribaven, necessitaven d’aquest 
equip multidisciplinar. Per tant en principi esperar que ara, a partir de la signatura d’aquest conveni, 
doncs puguem posar-lo en marxa el més aviat possible i aviat podem donar bons resultats del que es 
tracta de la bona cura de la gent gran de la comarca. 
 

Els presents aproven per majoria absoluta el present acord amb el vot a favor dels 
membres presents dels grups comarcals del PSC-CPM, COALICIÓ ENTESA, ERC-AM, CIU, 
Ciutadans i PP, i l’abstenció del membre de la CUP.  

 
4.   Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb l’Il·lustre Col·legi d’Advocats 
de Sant Feliu de Llobregat, regulador del funcionament del servei jurídic de l’equip especialitzat 
d’atenció a les persones grans i les persones en situació de fragilitat, per als anys 2018 i 2019. 
 

Es llegeix la proposta d’acord de la Presidència que es transcriu literalment: 
 

“Vist que durant l’any 2017 aquest Consell Comarcal va realitzar un estudi sobre el 
bon tracte a les persones grans i persones en situació de fragilitat amb patiment emocional: cap un 
envelliment saludable, amb la finalitat de definir el concepte de bon tracte a la gent gran i a les 
persones en situació de fragilitat, analitzar el paper que te cadascú i/o cada  servei i el que tenen els 
altres serveis amb aquest col·lectiu de persones, i definir els punts de millora en relació al bon tracte i 
els recursos davant el maltractament.  
 

Atès que dels resultats de l’esmentat estudi s’ha fet palès com a punt més assenyalat 
la necessitat d’un servei especialitzat d’atenció a les persones grans i persones en situació de fragilitat, 
per la millora de la qualitat de vida d’aquests col·lectius, millorar la prevenció detecció i atenció del no 
bon tracte i del maltractament, garantir el treball interdisciplinari i en xarxa, adequar la transmissió 
d’informació social, jurídica i mèdica, donar resposta a les situacions de no bon tracte i/o 
maltractament, així com orientar i assessorar per establir el tipus d’atenció necessària i adient a cada 
situació. 
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Vist que el referit servei queda constituït per un/a jurista, un/a metge/essa geriatra o 
psiquiatra o neuròleg, un/a treballador/a social i un/a auxiliar administratiu/iva. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora del SEAIA del Baix Llobregat d’aquesta entitat 
en data 9 d’abril de 2018, amb diligència de proposta de la Gerència i que s’incorpora l’expedient, 
proposant la subscripció d’un conveni de col·laboració amb l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sant Feliu 
de Llobregat, regulador del funcionament del servei jurídic de l’equip especialitzat de bon tracte a les 
persones grans i les persones en situació de fragilitat amb patiment emocional. 

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

 
ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb l’Il·lustre Col·legi 

d’Advocats de Sant Feliu de Llobregat, regulador del funcionament del servei jurídic de l’equip 
especialitzat de bon tracte a les persones grans i les persones en situació de fragilitat amb patiment 
emocional, per als exercicis 2018 i 2019; de conformitat amb la minuta de conveni que s’adjunta com a 
part integrant a aquest acord i s’aprova de manera simultània. 
 

SEGON.- Comunicar el present acord a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sant Feliu de 
Llobregat, pel seu coneixement i efectes.” 
 
ANNEX 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ REGULADOR ENTRE L’IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE SANT 
FELIU DE LLOBREGAT I EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT PEL FUNCIONAMENT DEL 
SERVEI JURÍDIC DE L’EQUIP ESPECIALITZAT DE BON TRACTE A LES PERSONES GRANS I A LES 
PERSONES EN SITUACIÓ DE FRAGILITAT AMB PATIMENT EMOCIONAL, PER A L’EXERCICI DE 2018 I 
2019 
 
PRIMER.-  L’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sant Feliu de Llobregat i el Consell Comarcal del Baix Llobregat, es 
comprometen, en virtut del present document, als acords del present conveni de col·laboració regulador pel 
funcionament del servei jurídic del Servei Especialitzat en l’atenció a les persones grans i persones en situació 
de fragilitat amb patiment emocional (SEAP) per l’any 2018 i 2019 
 
SEGON.-  Que en virtut del present document de col·laboració entre l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sant Feliu 
de Llobregat i el Consell Comarcal del Baix Llobregat, es comprometen, a prestar un servei d’atenció i 
assessorament a les persones grans i persones en situació de fragilitat amb patiment  emocional i als serveis i 
professionals dels municipis descrits al declaren vuitè a través de l’equip multidisciplinar creat amb aquesta 
finalitat, durant l’any 2018 i 2019. 
 
TERCER.- Que el suport jurídic del Servei d’Atenció a les Persones Grans i persones en situació de fragilitat de 
forma concreta i en relació a l’equip interdisciplinari serà: 
 

- Assessorar i aportar a l’equip la informació sobre recursos legals, drets i deures de la persona gran i de 
la persona en situació de fragilitat. 

- Participar en la planificació de la baixa/alta i/o derivació de la persona gran i persona en situació de 
fragilitat a un altre servei. 

- Participar de forma activa amb els plans de millora conjunt entre l’àmbit de treball social i el de salut. 
 

QUART.- Que el suport jurídic del Servei d’Atenció a les Persones Grans i Persones en situació de fragilitat serà 
de suport i assessorament als professionals dels municipis descrits al compromís cinquè, donant suport i 
assessorament als professionals de Serveis Socials Bàsics i altres professionals de la xarxa d’atenció a aquests 
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col·lectius per tal de millorar la qualitat de vida de les persones que es troben amb una situació de no bon 
tracte/maltractament.  
 
CINQUÈ.- En seran beneficiaris els municipis d’Abrera, Begues, Castelldefels, Castellví de Rosanes, Cervelló, 
Collbató, Corbera de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Esparreguera, Esplugues de Llobregat, Gavà, Martorell, 
Molins de Rei, Olesa de Montserrat, Pallejà, La Palma de Cervelló, El Papiol, El Prat de Llobregat, Sant Andreu 
de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent, Sant Esteve de Sesrovires, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan 
Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat, Vallirana i 
Viladecans que configuren la comarca del Baix Llobregat. 
 
SISÈ.-  Per a la prestació del descrit servei objecte del present Conveni, amb les funcions que especifica el 
compromís tercer i quart, el Servei Especialitzat d’atenció a les persones grans i persones en situació de 
fragilitat queda configurat amb els professionals següents: Jurista, Metge/essa psiquiatra i/o neuròleg i/o 
geriatra,  Treballador/a Social i Administratiu/va.     
 
SETÈ.- Tenint en compte la previsió de despeses que es poden generar per demanda d’assessorament i 
intervenció pels municipis del territori, l’aportació màxima del Consell Comarcal del Baix Llobregat serà de 
18.000 € a l’any d’acord amb les necessitats a atendre pel professional jurista i en funció de les sol·licituds 
rebudes.  
 
VUITÈ.- El pagament de les aportacions que hagi de realitzar el Consell Comarcal del Baix Llobregat a l’Il·lustre 
Col·legi d’Advocats de Sant Feliu de Llobregat es farà amb periodicitat mensual. 
 
NOVÈ.- La vigència del present conveni serà  des de l’1 de maig del 2018 fins el 31 de desembre de 2019. 
 
DECÈ.- Ambdues parts fan constar, de manera expressa, que compliran amb el que disposa la normativa vigent 
en matèria de protecció de dades de caràcter personal, abstenint-se de fer cap mena de tractament de les 
dades personals de que disposin com a conseqüència de l’aplicació d’aquest Conveni. De la mateixa manera es 
comprometen a no cedir a tercers les dades esmentades o els arxius que les contenen, així com a guardar 
estricta confidencialitat sobre les mateixes d’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal, el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el 
Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i qualsevol 
altra normativa que, en el seu cas, les puguin substituir total o parcialment, en concret a partir del dia 25 de maig 
de 2018 el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la 
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes 
dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE; així com la resta de la normativa aplicable. 
Així mateix, s’obliguen a guardar sigil respecte de les dades de caràcter personal de les quals tingui 
coneixement per raó de la prestació objecte del present conveni, obligació que subsistirà encara després de la 
finalització d’aquest conveni, de conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de 
dades de caràcter personal. 
 
ONZÈ.- En cas de ser necessari per resoldre alguna interpretació del conveni, o fer el seguiment d’aquest, es 
constituirà una comissió de seguiment integrada per dos representants de cadascuna de les parts, nomenats a 
l’efecte. 
 
DOTZÈ.- El present conveni té naturalesa administrativa i regeix en la seva interpretació i desenvolupament 
l’ordenament jurídic administratiu. 
 
TRETZÈ.- L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la seva 
resolució. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la part 
interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant l’altra part. La 
desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós administratiu.  
 El present conveni es podrà extingir per les causes següents:  
-       Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
-       Per mutu acord de les parts signatàries. 
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CATORZÈ.- En cas que sorgeixen discrepàncies en la interpretació o execució del present conveni seran 
resoltes pels òrgans de govern de les parts signatàries i, en darrera instància, atesa la naturalesa administrativa 
del present conveni, seran resoltes pel jutjat de l’ordre jurisdiccional administratiu que correspongui. 
 
QUINZÈ.- A efectes de tramitació i formalització d’aquest conveni es redacten dos exemplars per duplicat 
exemplar, presentant-los individualment a la signatura Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sant Feliu de Llobregat. 
 
Intervé el Sr. Secretari, que diu: 
 
Aquest de fet és una conseqüència de l’anterior o una derivació de l’anterior conveni, és a dir, en lloc 
d’externalitzar o buscar un professional o professionals en l’àmbit jurídic de l’assessorament que 
s’havia de fer dins d’aquest equip multidisciplinar, havia la proposta de col·laboració amb el Col·legi 
d’Advocats de Sant Feliu de Llobregat, que son els que farien aquesta tasca d’assessorament els 
professionals especialitzats amb el bon tracte a les persones grans i les persones en situació de 
fragilitat i per tant aquest conveni regularia la participació d’aquest Col·legi d’Advocats com a proveïdor 
d’aquest assessorament jurídic. 
 

Els presents aproven per majoria absoluta el present acord amb el vot a favor dels 
membres presents dels grups comarcals del PSC-CPM, COALICIÓ ENTESA, ERC-AM, CIU, 
Ciutadans i PP, i l’abstenció del membre de la CUP.  
 
II. PART DE CONTROL 
 
5. Donar compte dels Decrets de la Presidència del núm. 383/17 al 389/17 i al 26/18, 32/18, 
50/18, 71/18, 72/18, 73/18, 81/18 i al 82/18 
 

a) Decret núm. 383/17, de data 27 de desembre, relaltiu a aprovar la pròrroga del nomenament 
de la funcionària interina de la Sra. Elena Sorribas Amatriain, tècnica mitjana, vinculada al 
projecte “Servei Comarcal d’Acollida Itinerant per als municipis de menys de 20.000 habitants del 
Baix Llobregat”. 

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

del procés del selecció per al nomenament com a funcionari/ària interí/na de programa, a jornada 
completa, amb la categoria de tècnic/a mitjà/ana, grup A, subgrup A2, subescala tècnica, vinculat al 
projecte “Servei Comarcal d’Acollida Itinerant per als municipis de menys de 20.000 habitants del Baix 
Llobregat” en el marc de la Fitxa 7, Acollida i Integració a persones estrangeres immigrades del Protocol 
Addicional 2015 del Contracte Programa subscrit amb el Departament de Benestar Social i Família de la 
Generalitat de Catalunya, així com les bases reguladores de la referida convocatòria; i que per Decret 
de Presidència núm. 117/2015, de 19 de juny, es va nomenar com a funcionària interina a la Sra. 
Elena Sorribas Amatriain amb efectes a partir del dia 1 de juliol de 2015 i fins la data màxima del dia 31 
de desembre de 2015, nomenament que es va prorrogar mitjançant Decrets de Presidència núm. 
230/2015, de 4 de desembre, i 271/2016, de 13 de desembre, fins al dia 31 de desembre de 2017. 
 

Vist que per acord de Ple de data 23 d’octubre de 2017 es va aprovar l’Addenda al 
Contracte-Programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal 
del Baix Llobregat, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i 
polítiques d’igualtat, per a l’any 2017; la qual recull a la seva fitxa número 7 sobre migracions i 
ciutadania finançament per aquest servei que es presta oferint suport i assessorament tècnic específic 
als municipis inferiors de 20.000 habitants de la comarca, finançament que inclou la contractació del 
personal necessari per a la prestació del referit servei.   
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Vist que l’article 19 Dos de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de 

l’Estat per a l’any 2017 estableix que no es podrà procedir a la contractació de personal temporal, així 
com al nomenament de personal estatutari temporal i de funcionaris interins, excepte en casos 
excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inaplaçables, supòsit en el que es troba emmarcada 
aquesta contractació. 
 

Atès que no s’incompleix la limitació prevista a l’article 10.1 c) del Reial Decret 
Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic ; i que l’article 10.6 del referit text normatiu estableix que el personal funcionari interí 
designat per l’execució de programes de caràcter temporal podrà prestar els serveis que se li 
encomanin amb el límit establert a l’art. 10.1 c). 
 

Vist l’informe emès per la Responsable del Departament de Recursos Humans i la 
Coordinadora de Serveis Centrals d’aquesta entitat en data 27 de desembre de 2017, amb el v-i-p de 
l’Interventor i diligència de proposta de la Gerència, i que s’incorpora a l’expedient, proposant la 
pròrroga del nomenament de la Sra. Elena Sorribas Amatriain per tal de poder continuar prestant el 
servei de referència, d’acord amb el que ha manifestat la Coordinadora de l’Àrea Bàsica de Serveis 
Socials mitjançant informe. 
 

Vist  l’informe 7/2016 de la Secretaria General sobre els límits en matèria de 
contractacions temporals. 
 

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

HE RESOLT 
 

PRIMER.- Aprovar la pròrroga del nomenament de la funcionària interina per 
programa, en virtut dels articles 10.1.c) i 10.6 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, de la Sra. Elena Sorribas 
Amatriain, amb DNI 46.407.228-J, tècnica mitjana, a jornada completa de 37 hores 30 minuts a la 
setmana, grup A, subgrup A2, subescala tècnica, vinculada al projecte “Servei Comarcal d’Acollida 
Itinerant per als municipis de menys de 20.000 habitants del Baix Llobregat” en el marc de la Fitxa 7, 
Migracions i Ciutadania: acollida , igualtat i cohesió, del Contracte Programa subscrit amb el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, i amb un sou brut 
mensual de 1.909,94€ (978,26€ de salari base, 425,65€ de complement de destí - nivell 19 i 506,03€ 
de complement específic) per catorze mensualitats segons la normativa d’aplicació vigent. 
 
La pròrroga d’aquest nomenament tindrà vigència des del dia 1 de gener de 2018 i fins al 30 de juny de 
2018. No obstant, si el Consell Comarcal del Baix Llobregat veiés reduït o suprimit el finançament 
extern d'aquest programa d'actuació, es produiria el cessament per desaparició de causa, segons 
preveu l'art. 10.3. del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. 
 

SEGON.- Autoritzar la despesa màxima de 18.338,10€ pel període de nomenament de 
1 de gener fins al 30 de juny de 2018 imputable a les partides pressupostàries següents: 
 
 - 2310 12005   sou A2 immigració:    13.737,50€ 
 - 2310 16039  Seguretat social         4.300,60€ 
 - 2310 23120   locomoció immigració             300,00€ 
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TERCER.- Publicar la pròrroga de l’esmentat nomenament en el Butlletí Oficial de la 
Província, d’acord amb el que disposa l’article 82 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals. 
 

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

CINQUÈ.- Informar del present Decret a la representació del personal funcionari 
d’aquest Consell Comarcal. 

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

 
b) Decret núm. 384/17, de data 27 de desembre, relatiu a aprovar la pròrroga de la 

contractació laboral temporal a la Sra. Natàlia Aguilera Fernández, Sr. Javier Blanco Ortega, i 
Sra. Marta Virino Santos,com a tècnics mitjans, Contracte-Programa subscrit amb el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. 

 
"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, i, segons l’esmentada llei, corresponen a l’ens locals supramunicipals, com ara els 
consells comarcals, funcions de suport i assessorament en la prestació i gestió dels serveis socials 
bàsics dels municipis inferiors a 20.000 habitants; així mateix la referida llei també indica 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. 
 

Vist que aquest Consell Comarcal per acord de Ple de data 23 d’octubre de 2017 va 
aprovar l’Addenda al Contracte-Programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la 
col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i 
el Consell Comarcal del Baix Llobregat, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al 
benestar social i polítiques d’igualtat, per a l’any 2017. 
 

Atès que en l’esmentat Contracte Programa es contempla, en la fitxa núm. 1, una 
aportació en concepte de Serveis Socials Bàsics per al manteniment dels Serveis Socials d’Atenció 
Primària dels municipis que pertanyen a l’Àrea Bàsica, dintre de la que es contempla la contractació 
tant dels professionals diplomats en treball social, amb les finalitats indicades a l’article 17 de la Llei 
12/2007 i de desenvolupament de la LAPAD (realització dels plans individuals d’atenció, PIA) als 
municipis de la Xarxa de Serveis Socials Bàsics, com dels referents comunitaris de la dependència, 
desenvolupant les següents funcions: 

 
- Equip de suport directe a la dependència, en el marc dels serveis socials bàsics 

municipals (1,5 tècnics/ques mitjans/es, treballadors/es socials): programa que es porta desenvolupant 
des de l’any 2007 per a tal de proporcionar les activitats d’informació i orientació de les persones 
respecte al reconeixement del dret a l’atenció a la dependència, així com establir els plans d’atenció 
individualitzats (PIA) a les persones amb reconeixement de dret a diferents municipis de la xarxa de 
serveis socials bàsics comarcal del Baix Llobregat. Programa amb una proporció de finançament 
entorn del 66% per part del DTASF, i del 34% més depeses de gestió dels ajuntament corresponents. 
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- Referents comunitàries de la dependència: (2 tècnics/ques mitjans/es, treballadors/es 
socials), amb dedicació exclusiva i dependència funcional dels Serveis Territorials del DTASF. Amb 
funcions de coordinació i suport al procés d’implementació de la LAPAD al conjunt del territori del Baix 
Llobregat. També des de l’any 2007. Programa amb finançament 100% per part de l’actual DTASF. 

 
Atès que tant el Contracte-Programa com els diferents Protocols Addicionals anuals 

del mateix especifiquen clarament el cofinançament de l’equip de suport als serveis socials bàsics 
municipals, així com el finançament total de la contractació de les referents comunitàries de la 
dependència; i atès que al conveni de col·laboració en matèria de serveis socials subscrit entre aquest 
Consell Comarcal i els municipis corresponents s’expressa la voluntat de permanència i estabilitat del 
suport., indicant clarament que les condicions tècniques i econòmiques es mantindran al 2018 amb les 
mateixes característiques que a l’any  2017. 

Vist que en sessió plenària del dia 26 de febrer de 2007 es va aprovar 
definitivament la constitució del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat 
com a organisme autònom de caràcter administratiu, per tal de gestionar, entre d’altres, el 
Programa d’Atenció Primària; i que per acord de Ple d’aquest Consell Comarcal de data 15 de 
febrer de 2016 es va aprovar la dissolució del referit organisme autònom amb efectes del dia 
1 de maig de 2016. 

Vist que el Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat va 
aprovar les contractacions laborals temporals per obra o servei determinat vinculades al programa de la 
dependència, mitjançant els Decrets de Presidència núm. 29/07, de 28 de desembre, de la Sra. 
Natàlia Aguilera Fernández i núm. 22/2015, de 28 de maig, del Sr. Javier Blanco Ortega; i que 
aquest Consell Comarcal va aprovar el nomenament com a funcionàries interines de 
programa, mitjançant els Decret de Presidència núm. 103/2016, de data 2 de juny, i núm. 
301/2017, de 9 d’octubre, de la Sra. Marta Virino Santos i de la Sra. Judit Planas Albareda, 
respectivament. 

 
Atès que la responsable de l’Àrea Bàsica de serveis socials d’aquesta entitat ha 

manifestat la voluntat de continuar amb la prestació d’aquest servei, segons consta a l’expedient; i que 
ha estat aprovat en aquest mes de desembre l’habilitació de les partides pressupostàries 
corresponents a aquestes prorrogues del projecte. 
 

Vist que l’article 19 Dos de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de 
l’Estat per a l’any 2017 estableix que no es podrà procedir a la contractació de personal temporal, així 
com al nomenament de personal estatutari temporal i de funcionaris interins, excepte en casos 
excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inaplaçables, situació en la que es trobaria emmarcat 
aquest personal. 

 
Atès que els nomenaments aprovats no incompleix la normativa vigent actualment, ni 

en la forma ni el temps sol·licitat, d’acord a les limitacions previstes en virtut de l’article 10.1.c) del 
Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, que aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic 
de l’Empleat Públic. 
 

Atès que als contractes  d’obra i servei els hi és d’aplicació la durada determinada a 
partir de la Llei 35/2010, de 17 de setembre, de mesures urgents per a la reforma del mercat de treball, 
que va modificar la lletra a) de l’apartat 1 de l’article 15 del Text Refós de la Llei de l’Estatut dels 
Treballadors. 
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Vist que a l’apartat dos de la Disposició Addicional trenta-quatrena de la Llei 3/2017, 
de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017 s’estableix la responsabilitat en les 
administracions publiques i entitats depenents de les mateixes per la utilització de la contractació 
laboral, evitant qualsevol irregularitat en la contractació laboral temporal que pugui donar lloc a la 
conversió d’un contracte laboral temporal a un contracte indefinit no fixe, per la qual cosa es fa constar 
que una de les pròrrogues supera la situació legal i que cal regularitzar aquesta situació; segons 
consta a l’expedient. 
 

Vist el que disposa la normativa que regula la contractació laboral temporal 
proposada: article 15 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel que s’aprova el text refós 
de l’Estatut dels Treballadors, Llei 35/2010, de 17 de setembre, Reial Decret 2720/98, de 18 de 
desembre, Llei 3/2012, de 6 de juliol. 
 

Vist l’informe emès per la Responsable del Departament de Recursos Humans i per la 
Coordinadora de Serveis Centrals d’aquesta entitat en data 27 de desembre de 2017, amb el v-i-p de 
l’Interventor i diligència de proposta de la Gerència, i que s’incorpora a l’expedient. 
 

Vist  l’informe 7/2016 de la Secretaria General sobre els límits en matèria de 
contractacions temporals. 
 
  Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc conferides 
 

HE RESOLT 
 
PRIMER.- Aprovar la pròrroga de la contractació laboral temporal a jornada completa, 

mitjançant contracte per obra o servei determinat, vinculada al Programa per a l’impuls i l’ordenació de 
la promoció de l’autonomia personal i l’atenció a les persones amb situació de dependència (Prodep) 
com a tècnica comunitària de la dependència amb dedicació exclusiva i dependència funcional dels 
Serveis Territorial del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, 
de la Sra. Natàlia Aguilera Fernández amb DNI 52.918.201-P, com a tècnica mitjana treballadora social 
d’aquest Consell Comarcal, des del dia 1 de gener de 2018 i fins al dia 31 de desembre de 2018, amb 
les mateixes condicions laborals actuals de jornada completa i salari, vinculada a la subvenció del 
Contracte-Programa subscrit amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat 
de Catalunya. 

 
SEGON.- Donar continuïtat a la contractació laboral temporal a jornada completa, 

mitjançant contracte per obra o servei determinat, del Sr. Javier Blanco Ortega, amb DNI 48.022.058-J, 
tècnic mitjà treballador social, adscrit al programa de suport tècnic de la dependència d’aquest Consell 
Comarcal a diversos municipis de menys de 20.000 habitants de la comarca del Baix Llobregat 
(Cervelló, Sant Climent de Llobregat, Sant Just Desvern, Abrera, Begues i Pallejà), vinculada a la 
subvenció del Contracte-Programa subscrit amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de 
la Generalitat de Catalunya, des del dia 1 de gener de 2018 i fins com a màxim al dia 1 de juny de 
2018, moment en que aquesta contractació complirà la durada màxima de tres anys, amb les mateixes 
condicions actuals de jornada completa i salari, per tal de seguir oferint el suport tècnic necessari als 
següents municipis i dedicació horària: 
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 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

8.00 – 15.00 
- Cervelló  
- Sant Climent Ll. 
(quinzenalment) 

Sant Just 
Desvern Abrera Begues Pallejà 

Tarda 
Coordinació 
Consell 
Comarcal  

    

 
TERCER.- Aprovar la pròrroga del nomenament de la funcionària interina per 

programa, en virtut de l’article 10.2.c) del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, de la Sra. Marta Virino Santos, 
amb DNI  45.786.226-B, amb la categoria de tècnica mitjana comunitària de la dependència amb 
dedicació exclusiva i dependència funcional dels Serveis Territorial del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, grup A, subgrup A2,  escala tècnica, des del dia 1 de 
gener de 2018 i fins al dia 31 de desembre de 2018, amb les mateixes condicions actuals de jornada 
completa i salari, vinculada a la subvenció del Contracte-Programa subscrit amb el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. 
 
La pròrroga del nomenament tindrà vigència durant l’execució del projecte esmentat al qual està 
adscrita la funcionària interina. No obstant si el Consell Comarcal del Baix Llobregat veiés reduït o 
suprimit el finançament extern d’aquest programa d’actuació, es produiria el cessament per desaparició 
de causa, segons preveu l’art 10.3 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. 

 
QUART.- Aprovar la pròrroga del nomenament com a funcionària interina, en virtut de 

l’article 10.2.c) del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, de la Sra. Judit Planas Albareda, amb DNI 47.109.822-A, 
amb la categoria de tècnica mitjana treballadora social, a jornada parcial al 50% de la jornada ordinària 
setmanal, grup A, subgrup A2, adscrita com a funcionària interina al Programa de Suport Tècnic de la 
Dependència del municipis de menys de 20.000 habitants de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials d’aquest 
Consell Comarcal, subvencionat a través de la Fitxa 1 del Contracte Programa 2016-2019 del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i els convenis de 
col·laboració subscrits amb els ajuntaments corresponents; des del dia 1 de gener de 2018 i fins al dia 
31 de desembre de 2018, amb les mateixes condicions actuals de jornada parcial i salari, per tal de seguir 
oferint el suport tècnic necessari als següents municipis i dedicació horària: 
 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

8.00 – 15.00  Torrelles de 
Ll.  Santa Coloma C.  

Tarda 
Coordinació 
Consell 
Comarcal  

    

 
La pròrroga del nomenament tindrà vigència durant l’execució del projecte esmentat al qual està 
adscrita la funcionària interina. No obstant si el Consell Comarcal del Baix Llobregat veiés reduït o 
suprimit el finançament extern d’aquest programa d’actuació, es produiria el cessament per desaparició 
de causa, segons preveu l’art 10.3 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. 
 

CINQUÈ.- Publicar la pròrroga dels esmentats nomenaments en el Butlletí Oficial de la 
Província, d’acord amb el que disposa l’article 82 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals. 
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SISÈ.- Comunicar el present Decret als esmentats treballadors, perquè en tinguin 

coneixement i als efectes. 
 

SETÈ.- Informar del present Decret a la representació del personal laboral i funcionari 
d’aquest Consell Comarcal. 
 

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

c) Decret núm. 385/17, de data 27 de desembre, relatiu a aprovar la pròrroga del 
nomenament del funcionari interí Sr. Marc Ripollés Angulo, vinculat al projecte “Suport 
als Serveis Socials Bàsics dels municipis de Corbera de Llobregat i Pallejà”. 

 
“Vist que per Decret de Presidència núm. 250/2016, de 24 de novembre, es va aprovar 

l’inici del procés i les bases que han de regir la convocatòria per a la selecció d’1 tècnic/a mitjà/na, grup 
A, subgrup A2, com a educador/a social a jornada completa, a adscriure al projecte Servei de suport 
als Serveis Socials Bàsics dels municipis de Corbera de Llobregat i Pallejà; i que per Decret de 
Presidència núm. 61/2017, de 24 de febrer, entre d’altes, es va aprovar el nomenament com a 
funcionari interí del Sr. Marc Ripollés Angulo vinculat al referit projecte i adscrit al Departament de 
l’Àrea Bàsica de Serveis Socials d’aquest Consell Comarcal, des del dia 1 de març de 2017 i com a 
màxim fins al dia 31 de desembre de 2017, emmarcat en el Contracte Programa (2016-2019) amb el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (DTASF) de la Generalitat de Catalunya. 
 

Atès que la previsió econòmica per part del DTASF respon als objectius de 
contractació de la disposició addicional 2a de la Llei 12/2007, amb els equip professionals consolidats 
a l’Àrea Bàsica Comarcal del Baix Llobregat (24,5 treballadors/es socials, 16,5 educadors/es socials); i 
que el 66% del finançament per a la contractació d'aquest educador social va a càrrec del Contracte 
Programa, segons el mòdul establert a la Fitxa 1, assumint els Ajuntaments de Corbera de Llobregat i 
Pallejà el cost del 34% d’aquest professional més despeses de gestió, segons el mòdul referenciat. 
 

Vist que l’article 19 Dos de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de 
l’Estat per a l’any 2017 estableix que no es podrà procedir a la contractació de personal temporal, així 
com al nomenament de personal estatutari temporal i de funcionaris interins, excepte en casos 
excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inaplaçables, supòsit en el que es troba emmarcat 
aquest personal. 
 

Atès que el nomenament no incompleix la normativa vigent actualment, ni en la forma 
ni el temps sol·licitat, d’acord a les limitacions previstes en virtut de l’article 10.1.c) del Reial Decret 
Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, que aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatuto Bàsico del 
Empleado Públco. 
 

Vist l’informe emès per la Responsable del Departament de Recursos Humans i la 
Coordinadora de Serveis Centrals d’aquesta entitat en data 27 de desembre de 2017, amb el v-i-p de 
l’Interventor i diligència de proposta de la Gerència, i que s’incorpora a l’expedient, proposant la 
pròrroga del nomenament del Sr. Marc Ripollés Angulo per tal de poder continuar prestant el servei de 
referència, d’acord amb el que ha manifestat la Coordinadora de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials 
mitjançant informe. 
 

Vist  l’informe 7/2016 de la Secretaria General sobre els límits en matèria de 
contractacions temporals. 
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Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc conferides 
 

HE RESOLT 
 

PRIMER.- Aprovar la pròrroga del nomenament del funcionari interí per programa, en 
virtut de l’article 10.2.c) del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, del Sr. Marc Ripollés Angulo, amb NIF 
47.802.694-T, vinculat al projecte “Suport als Serveis Socials Bàsics dels municipis de Corbera de 
Llobregat i Pallejà”, amb la categoria de tècnic mitjà educador social, Escala d’Administració Especial, 
subescala tècnica, grup A, subgrup A2, a jornada completa de 37 h. 30 m. setmanals, adscrit al 
Departament de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials d’aquest Consell Comarcal, des del dia 1 de gener 
de 2018 i com a màxim fins al dia 31 de desembre de 2018, emmarcat en el Contracte Programa 
(2016-2019) entre el DTASF i aquest Consell Comarcal; i amb les mateixes condiciones de jornada 
complerta i salari. 
 
Aquest nomenament tindrà vigència durant l’execució del projecte esmentat al qual estiguin adscrit el 
funcionari interí i fins la data màxima del 31 de desembre de 2018 (amb pròrroga si s’escau anualment 
fins el 31 de desembre de 2019). No obstant si el Consell Comarcal del Baix Llobregat veiés reduït o 
suprimit el finançament extern d’aquest programa d’actuació, es produiria el cessament per desaparició 
de causa, segons preveu l’art. 10.3. del TREBEP, RDL 5/2015, de 30 d’octubre de 2015. 
 

SEGON.- Imputar la despesa prevista mensual a les partides habilitades a tal efecte: 
 
 2311 12040 Retribucions Fitxa 01 professionals equips bàsics (TS,ES,ADM)  

2311 16040 Seguretat Social Fitxa 01 professional equips bàsics (TS, ES, ADM) 
 

TERCER.- Publicar la pròrroga de l’esmentat nomenament en el Butlletí Oficial de la 
Província, d’acord amb el que disposa l’article 82 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals. 
 

QUART.- Comunicar el present Decret a l’esmentat treballador, perquè en tingui coneixement i 
als efectes. 
 

CINQUÈ.- Informar del present Decret a la representació del personal funcionari d’aquest 
Consell Comarcal. 

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

 
d) Decret núm. 386/17, de data 27 de desembre, relatiu a aprovar la pròrroga del 

nomenament de fiferents funcionàries interines vinculades al projecte “Servei Comarcal 
d’Intervenció Socioeducativa no residencial per a Infants i Joves, en diferents municipis 
de la comarca. 

 
“Vist que per Decret de Presidència núm. 250/2016, de 24 de novembre, es va aprovar 

l’inici del procés i les bases que han de regir la convocatòria per a la selecció de 3 tècnics/ques 
mitjans/anes a jornada parcial del 75% de la jornada ordinària, grup A, subgrup A2, com a 
educadors/es socials, a adscriure al projecte Servei Comarcal d’intervenció socioeducativa no 
residencial, per a infants i joves pels municipis de Corbera de Llobregat, Pallejà, Torrelles de Llobregat, 
La Palma de Cervelló, Santa Coloma de Cervelló i Vallirana; i que per Decret de Presidència núm. 
61/2017, de 24 de febrer, entre d’altes, es va aprovar el nomenament com a funcionàries interines de 
la Sra. Rocío Sanz Godoy i la Sra. Gemma Monturiol Treserras des del dia 1 de març de 2017 i com a 
màxim fins al dia 31 de desembre de 2017, i per Decret de Presidència núm. 355/2017, de 5 de 
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desembre, es va aprovar el nomenament com a funcionària interina de la Sra. Carla Hermida Villalvilla 
des del dia 12 de desembre de 2017 i com a màxim fins al dia 31 de desembre de 2017, tots 
emmarcats en el Contracte Programa (2016-2019) amb el Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies (DTASF) de la Generalitat de Catalunya, vinculats al referit projecte i adscrites al 
Departament de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials d’aquest Consell Comarcal. 

 
Atès que per acord de Ple de data 23 d’octubre de 2017 es va aprovar l’Addenda al 

Contracte-Programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el  
 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i el 

Consell Comarcal del Baix Llobregat, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al 
benestar social i polítiques d’igualtat, per a l’any 2017,  
 

Atès que en la fitxa 2.0 de l’esmentat contracte programa es fa referència a la 
implantació del nou model de servei d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i 
adolescents (SIS), i que aquest Consell Comarcal gestiona i coordina aquest servei de prevenció i 
intervenció directa als infants i adolescents des del mes de març de 2017 als municipis de Corbera de 
Llobregat, Pallejà, Santa Coloma de Cervelló, La Palma de Cervelló Torrelles de Llobregat i Vallirana, 
amb les tres tècniques educadores socials de referència, rebent-se el 100% del cost del personal a 
través de l’esmentat Contracte Programa, amb una previsió de finançament continuada fins a l’any 
2019. 

 
Atès que ha estat aprovat en el mes de desembre d’enguany l’habilitació de les 

partides pressupostàries corresponents a les referides prorrogues del projecte. 
 
Vist que l’article 19 Dos de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de 

l’Estat per a l’any 2017 estableix que no es podrà procedir a la contractació de personal temporal, així 
com al nomenament de personal estatutari temporal i de funcionaris interins, excepte en casos 
excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inaplaçables, supòsit en el que es troba emmarcat 
aquest personal. 
 

Atès que els nomenaments no incompleixen la normativa vigent actualment, ni en la 
forma ni el temps sol·licitat, d’acord a les limitacions previstes en virtut de l’article 10.1.c) del Reial 
Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, que aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatuto Bàsico del 
Empleado Públco. 
 

Vist l’informe emès per la Responsable del Departament de Recursos Humans i la 
Coordinadora de Serveis Centrals d’aquesta entitat en data 27 de desembre de 2017, amb el v-i-p de 
l’Interventor i diligència de proposta de la Gerència, i que s’incorpora a l’expedient, proposant la 
pròrroga dels nomenaments de la Sra. Carla Hermida Villalvilla, de la Sra. Rocío Sanz Godoy i de la 
Sra. Gemma Monturiol Treserras per tal de poder continuar prestant el servei de referència, d’acord 
amb el que ha manifestat la Coordinadora de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials mitjançant informe. 
 

Vist  l’informe 7/2016 de la Secretaria General sobre els límits en matèria de 
contractacions temporals. 
 

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

PRIMER.- Aprovar la pròrroga del nomenament de la funcionària interina, en virtut de 
l’article 10.2.c) del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, de la Sra. Carla Hermida Villalvilla, amb NIF 46.979.099-N, 
vinculada al projecte “Servei Comarcal d’Intervenció Socioeducativa no residencial per a Infants i 
Joves” municipis de Santa Coloma de Cervelló i la Palma de Cervelló, amb la categoria de tècnica 
mitjana educadora social, Escala d’Administració Especial, subescala tècnica, grup A, subgrup A2, 
adscrita al Departament de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials d’aquest Consell Comarcal, des del dia 1 
de gener de 2018 i com a màxim fins al dia 31 de desembre de 2018, emmarcat en el Contracte  

 
Programa (2017-2019) entre el DTASF i aquest Consell Comarcal, amb les mateixes 

condicions de jornada a temps parcial (75% jornada ordinària) i salari. 
 
Aquesta pròrroga de nomenament tindrà vigència durant l’execució del projecte esmentat al qual 
estigui adscrita la funcionària des del dia 1 de gener de 2018 i fins la data màxima del 31 de desembre 
de 2018 (amb pròrroga si s’escau anualment fins el 31 de desembre de 2019). No obstant si el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat veiés reduït o suprimit el finançament extern d’aquest programa 
d’actuació, es produiria el cessament per desaparició de causa, segons preveu l’art. 10.3. del 
TREBEP, RDL 5/2015, de 30 d’octubre de 2015. 
 

SEGON.- Aprovar la pròrroga del nomenament de la funcionària interina, en virtut de 
l’article 10.2.c) del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, Sra. Rocío Sanz Godoy,  amb NIF 46.813.017-J, vinculada al 
projecte “Servei Comarcal d’Intervenció Socioeducativa no residencial per a Infants i Joves” municipis 
de Corbera de Llobregat i Pallejà, amb la categoria de tècnica mitjana educadora social, Escala 
d’Administració Especial, subescala tècnica, grup A, subgrup A2, adscrita al Departament de l’Àrea 
Bàsica de Serveis Socials d’aquest Consell Comarcal, des del dia 1 de gener de 2018 i com a màxim 
fins el dia 31 de desembre de 2018, emmarcat en el Contracte Programa (2017-2019) entre el DTASF i 
aquest Consell Comarcal, amb les mateixes condicions de jornada a temps parcial (75% jornada 
ordinària) i salari. 
 
Aquesta pròrroga de nomenament tindrà vigència durant l’execució del projecte esmentat al qual 
estigui adscrita la funcionària des del dia 1 de gener de 2018 i fins la data màxima del 31 de desembre 
de 2018 (amb pròrroga si s’escau anualment fins el 31 de desembre de 2019). No obstant si el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat veiés reduït o suprimit el finançament extern d’aquest programa 
d’actuació, es produiria el cessament per desaparició de causa, segons preveu l’art. 10.3. del 
TREBEP, RDL 5/2015, de 30 d’octubre de 2015. 
 

TERCER.- Aprovar la pròrroga del nomenament de la funcionària interina, en virtut de 
l’article 10.2.c) del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, Sra. Gemma Monturiol Treserras, amb NIF 79.282.288-T, 
vinculada al projecte “Servei Comarcal d’Intervenció Socioeducativa no residencial per a Infants i 
Joves” municipis de Torrelles de Llobregat i Vallirana, amb la categoria de tècnica mitjana educadora 
social, Escala d’Administració Especial, subescala tècnica, grup A, subgrup A2, adscrita al 
Departament de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials d’aquest Consell Comarcal, des del dia 1 de gener 
de 2018 i com a màxim fins el dia 31 de desembre de 2018, emmarcat en el Contracte Programa 
(2017-2019) entre el DTASF i aquest Consell Comarcal, amb les mateixes condicions actuals de 
jornada a temps parcial (75% jornada ordinària), i salari. 
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Aquesta pròrroga de nomenament tindrà vigència durant l’execució del projecte esmentat al qual 
estigui adscrita la funcionària des del dia 1 de gener de 2018 i fins la data màxima del 31 de desembre 
de 2018 (amb pròrroga si s’escau anualment fins el 31 de desembre de 2019). No obstant si el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat veiés reduït o suprimit el finançament extern d’aquest programa 
d’actuació, es produiria el cessament per desaparició de causa, segons preveu l’art. 10.3. del 
TREBEP, RDL 5/2015, de 30 d’octubre de 2015. 
 

QUART.- Imputar la despesa prevista mensual a les partides habilitades a tal efecte ja 
sol·licitades: 
 2311 12018 Fitxa 2.02 Retribucions Professional Situació Risc 
 2311 16018 Fitxa 2.02 Seguretat Social Professional Situació Risc 

 
CINQUÈ.- Publicar la pròrroga dels esmentats nomenaments en el Butlletí Oficial de la 

Província, d’acord amb el que disposa l’article 82 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals. 
 

SISÈ.- Comunicar el present Decret a les esmentades treballadores, perquè en tinguin 
coneixement i als efectes. 
 

SETÈ.- Informar del present Decret a la representació del personal funcionari d’aquest 
Consell Comarcal. 

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

 
e) Decret núm. 387/17, de data 28 de desembre, relatiu a aprovar la pròrroga dels 

nomenaments de diferents funcionàries interines, amb la categoria d’auxiliars 
administratives, per al “Suport a les famílies en risc d’exclusió social”, per a l’any 2018. 

 
“Vist que amb data 30 de març de 2017, la Junta de Govern de la Diputació de 

Barcelona va aprovar, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, el Programa 
Complementari per a la Garantia del Benestar Social, el seu règim regulador i la corresponent 
resolució de concessió d’ajuts; i que per acord de la Junta de Govern de 26 de juny de 2017 aquest 
Consell Comarcal va aprovar l’acceptació d’aquest programa i l’ajut pel seu desenvolupament. 
 

Atès que actualment el Programa Complementari per a la Garantia del Benestar Social 
de l’any 2017 està prorrogat per la Diputació de Barcelona fins el mes de juny de l’any 2018, i que està 
previst per a l’anualitat 2018 l’ajut corresponent a aquest programa amb el mateix import que el rebut a 
l’anualitat 2017, permetent-se la justificació de la despesa des del mes de gener al de desembre, amb 
independència del moment en el qual es formalitza. 
 

Vist que aquest Consell Comarcal està desenvolupant o desenvoluparà per a l’any 
2018 actuacions que encaixen amb les despeses elegibles del referit programa, principalment en la 
línia de suport per a la garantia de benestar social (línia 1) especificada a l’article 5 punts b, d, e i f, 
essent elegibles les despeses vinculades directament amb l'objecte dels ajuts concedits corresponents 
als capítols 1 (despeses de personal), 2 (despeses corrents en béns i serveis) i 4 (transferències 
corrents) que es corresponguin amb els serveis o activitats especificades; i atès que dins de les 
responsabilitats actuals d’aquesta entitat existeixen diverses actuacions que s’emmarquen en 
l’esmentat programa que no estan cobertes per cap finançament extern, així com programes i 
projectes que són necessaris desenvolupar per a garantir la cohesió social i territorial del Baix 
Llobregat. 
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Vist que per Decret de Presidència núm. 62/2015, de 23 de d’abril, es va aprovar l’inici 
del procés del selecció per al nomenament com a funcionari/ària interí/na de programa d’un/a auxiliar 
administratiu/va, a jornada completa, categoria C2, adscrit/a a l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials d’aquest Consell Comarcal, per al suport a l’atenció de famílies en risc d’exclusió social,  

 
vinculat a les tasques a desenvolupar en el marc del “Programa complementari de 

garantia de la cohesió social” del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015 de la Diputació de Barcelona 
per a l’any 2015; així com les bases reguladores de la referida convocatòria.  
 

Vist que en data 15 de maig d’enguany la Coordinadora de l’Àrea va emetre informe 
modificant el nombre de persones a incorporar per desenvolupar el referit projecte, atès el volum de 
casos a atendre, en el sentit de poder incorporar a dues persones enlloc d’una com estava inicialment 
previst; que hi havia suficient dotació pressupostària, que hi ha persones com a reserves del procés, 
que aquest encara no havia estat resolt i que el lloc de treball és el mateix; segons consta a 
l’expedient. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 81/2015, de 18 de maig, es va nomenar 
temporalment funcionàries interines a la Sra. Pilar Romero Romera i a la Sra. Maria Rosa Galera del 
Amo com a auxiliars administratives, a jornada completa de 37 hores 30 minuts a la setmana, grup C2, 
escala d’administració general, subescala auxiliar, adscrites a l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials del Consell Comarcal del Baix Llobregat, per al “Suport a les famílies en risc d’exclusió social”, 
vinculat a les tasques a desenvolupar en el marc del “Programa complementari de garantia de la cohesió 
social” del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015 de la Diputació de Barcelona per a l’any 2015, des 
del dia 20 de maig de 2015 i fins la data màxima del dia 31 de desembre de 2015; i que per Decrets de 
Presidència núm. 259/2015, 30 de desembre, 121/2016, de 28 de juny, 283/2016, de 19 de desembre, 
i 201/2017, de 30 de juny, es va aprova la pròrroga dels referits nomenaments fins la data màxima del 
dia 31 de desembre de 2017.  
 

Atès que l’actuació “Atenció a les famílies en risc d’exclusió social” es presta amb 
personal temporal nomenat per dur a terme una part de les tasques derivades d’aquesta actuació, en 
concret el suport a les famílies en risc d’exclusió per a la tramitació i gestió dels ajuts de menjador, i 
que aquest personal serà necessari durant l’any 2018; segons consta a l’expedient. 

 
Atès que l’article 19 Dos de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales 

del Estado para el año 2017 estableix que no es podrà procedir a la contractació de personal temporal, 
així com al nomenament de personal estatutari temporal i de funcionaris interins, excepte en casos 
excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inaplaçables, situació en la que es troba emmarcada 
aquesta contractació. 

 
Vist que aquestes contractacions o nomenaments temporals es podran realitzar quan 

estigui consignada la partida pressupostària i sempre i quan no es pugui cobrir el servei amb efectius 
de l’entitat, i que en aquest supòsit es troba emmarcada aquesta sol·licitud de pròrroga del personal 
adscrit a l’esmentat programa. 
 

Atès que hi ha dotació pressupostària suficient i no es pot atendre amb el personal 
actual de l’àrea aquesta actuació pel volum de la gestió de les famílies a atendre i atenent la necessitat 
plantejada per la Coordinadora de l’Àrea, i atès que es manté el mateix projecte “Suport a les famílies 
amb risc d’exclusió social” amb les mateixes tasques a desenvolupar, a partir del dia 1 de gener del 
2018 i fins el 19 de maig de 2018 amb finançament pel Programa Complementari per a la Garantia del 
Benestar Social de la Diputació de Barcelona per a l’any 2018, amb el mateix objecte i finalitat, i la 
mateixa necessitat de personal de suport administratiu. 
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Vist que les dues persones nomenades no han superat el temps màxim establert que 

disposa l’art.10 c) del RDL 5/2015, de 30 d’octubre, que aprova el Text refós de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals d’aquesta entitat en data 
28 de desembre de 2017, amb el v-i-p de l’Interventor i diligència de proposta de la Gerència, i que 
s’incorpora a l’expedient. 
 

Vist  l’informe 7/2016 de la Secretaria General sobre els límits en matèria de 
contractacions temporals. 
 

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

HE RESOLT 
 

PRIMER.- Aprovar la pròrroga dels nomenaments de les funcionàries interines que tot 
seguit es detallen, en virtut de l’article 10.2.c) del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, amb la categoria d’auxiliars 
administratives, a jornada completa de 37 hores 30 minuts a la setmana, grup C2, escala 
d’administració general, subescala auxiliar, adscrites a l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques Socials 
del Consell Comarcal del Baix Llobregat, per al “Suport a les famílies en risc d’exclusió social”, vinculat 
a les tasques a desenvolupar en el marc del “Programa Complementari de Garantia del Benestar Social” 
del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 de la Diputació de Barcelona per a l’any 2018, i amb un sou 
brut mensual de 1.433,65€ (611,31€ de salari base, 311,16€ de complement de destí - nivell 14 i 
511,18€ de complement específic) per catorze mensualitats amb els imports de les pagues 
extraordinàries que corresponguin segons la normativa d’aplicació vigent: 
 
 
 
 
 
 
 
La pròrroga dels nomenaments tindrà vigència durant l’execució del projecte esmentat al qual estan 
adscrites les funcionàries interines des del dia 1 de gener de 2018 i fins la data màxima del dia 19 de 
maig de 2018. No obstant si el Consell Comarcal del Baix Llobregat veiés reduït o suprimit el 
finançament extern d’aquest programa d’actuació, es produiria el cessament per desaparició de causa, 
segons preveu l’art 10.3 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. 
 

SEGON.- Autoritzar la despesa de 27.890,67€ imputable a les partides 
pressupostàries següents: 
  

- 231.12028.  Retribucions programa garantia benestar social DIBA 2017.        20.890,67€ 
- 231.16028. Seguretat Social programa garantia benestar social DIBA 2017.     7.000,00€ 

 
TERCER.- Publicar la pròrroga dels esmentats nomenaments en el Butlletí Oficial de 

la Província, d’acord amb el que disposa l’article 82 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals. 

 

Cognoms i nom NIF 

 ROMERO ROMERA, PILAR   46.745.030-Z  
 GALERA DEL AMO, M. ROSA    43.403.943-E  
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QUART.- Comunicar el present Decret a les esmentades treballadores, així com a les 
diferents àrees i/o departaments d’aquest Consell Comarcal que estan desenvolupant o 
desenvoluparan actuacions emmarcades en l’atenció a la infància, en la inserció sociolaboral de 
persones en situació de vulnerabilitat o exclusió social i en la cohesió social i territorial, que formalitzin 
els instruments necessaris per a l’assignació de despesa elegible i l’execució de les actuacions 
concretes, segons les instruccions dels programa complementari i la gerència, perquè en tinguin 
coneixement i als efectes. 
 

CINQUÈ.- Informar del present Decret a la representació del personal funcionari 
d’aquest Consell Comarcal. 

 
SISÈ.- Fer la generació de crèdit corresponent, habilitant les partides pressupostàries 

concretes per aquest  ajut del 2018 al pressupost del 2018, corresponent al personal nomenat per al 
projecte “Atenció a les famílies en risc d’exclusió social” a partir del dia 1 de gener de 2018 i fins el 31 
de desembre 2018 per un import de 27.890,67€ amb la següent distribució: 
  

- 231.13101.  Retribucions programa garantia benestar social DIBA 2018.        20.890,67€ 
- 231.16001. Seguretat Social programa garantia benestar social DIBA 2018.     7.000,00€ 

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

 
f) Decret núm. 389/17, de data 29 de desembre, relatiu a aprovar l’expedient de 

modificació del pressupost núm. 9/2017. 
 

“Vist que durant el darrer trimestre de l’execució del pressupost s’han atorgat diverses 
subvencions per finançar de manera conjunta amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat actuacions 
de la seva competència, per la qual cosa és de menester de dotar els crèdits necessaris per atendre 
les despeses que els són inherents. 
 

Atès que en la Junta de govern, de 4 de desembre de 2017, es va adoptar entre altres 
l’acord d’acceptació de la subvenció atorgada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya pel programa 
Treball i Formació, en la seva convocatòria 2017. Aquest projecte es preveu que es desenvolupi a 
partir del 22 de desembre del mateix any. En el mateix acord es preveu l’habilitació de les aplicacions 
pressupostàries que corresponguin. 
 

Atès que per Decret de Presidència, número 136/2017, es va aprovar la pròrroga de la 
contractació del senyor Lluís Vico, per executar el projecte Xarxa Impulsor 2017, que estava finançat 
per l’aportació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, de 32.000,00 €, i una altra de la Diputació 
de Barcelona, dintre del programa complementari de Benestar Social. 
 

Atès que en l’acord adoptat per Decret de Presidència, número 335/2017, de 16 de 
novembre, es va aprovar la subvenció atorgada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya destinada a 
incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de garantia Juvenil a 
Catalunya. 
 

Atès que mitjançant Decret de Presidència, número 352/2017, de 4 de desembre es 
va aprovar l’acceptació de la subvenció atorgada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya pel 
projecte Ateneu Cooperatiu. En el mateix acord ja es preveu que s’habilitin les aplicacions 
pressupostàries que requereixin el desenvolupament del projecte. 
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Atès que en data 5 de  desembre de 2017, es va acceptar la subvenció del Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya, atorgada mitjançant la resolució de la convocatòria TSF/1322/2017, 
d’acord amb l’EMO 258/2014, de 5 d’agost, destinada a finançar fins el 80% dels costos laborals de la 
contractació d’una AODL, per un període de dotze mesos, per executar el projecte Desenvolupament i 
dinamització econòmica i turística de la zona nord del Baix Llobregat. 
 

Atès que mitjançant l’acord de la Junta de Govern de 20 de novembre de 2017 es va 
aprovar l’acceptació de la subvenció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per finançar el cost de 
la contractació d’una AODL adscrita al Departament de Promoció Econòmica de l’Àrea de 
Desenvolupament Estratègic del Consell Comarcal. En el mateix acord es demana l’habilitació del 
crèdit suficient per atendre aquestes despeses. 
 

Atès que en el contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la 
col·laboració entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies i el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, en matèria de Serveis socials  per al 2017, s’atorga una subvenció pel finançament de Plans 
locals i comarcals de joventut, que el Consell distribuirà entre els ajuntaments que desenvolupin 
aquesta activitat. 
 

Atès que en data 23 d’agost d’enguany, el vehicle Renault Twingo, matrícul·la 9067-
GNV, va patir un accident que es va considerar sinistre total. La companyia d’assegurances va 
indemnitzar en 2.610,00 €. En Decret de Presidència número 317/2017, es va acordar destinar aquest 
import a incrementar el crèdit de l’aplicació pressupostària 3110 21400, destinada a les despeses per 
reparacions de vehicles. 
 

Atès que de l’estudi de l’execució dels ingressos aportats per la Generalitat de 
Catalunya per finançar despeses dels Museus i arxius comarcals s’observa que s’han obtingut 
recursos per 15.000,00€ superiors als previstos. D’altra banda, l’arxiu comarcal va efectuar una servei, 
a resultes d’una petició d’un notari, per la qual es va ingressar 2.387,00 € que es destinarien a 
subministraments de material per al propi arxiu. 
 

Vist que s’han obtingut recursos en concepte de Fons de prestació social per un 
import superior a l’inicialment previst, la qual cosa es pretén que permeti finançar més activitats pel 
Consell de dones i per la Gent gran. 
 

Vist que en el Servei d’Assistència Domiciliària s’han rebut aportacions d ela 
Generalitat superiors a les inicialment previstes, de la mateixa manera que els ajuntaments s’han 
compromès mitjançant convenis a efectuar aportacions per una quantia superior a la inicialment 
pressupostada. En ambdós casos es generarà crèdit per atendre les despeses dels ajuntaments així 
com de les empreses que presten serveis en aquesta àrea. 
 

Vist que resta pendent l’aportació corresponent al conveni per a l’execució i 
finançament del Projecte 2016 de la Xarxa de Productes de la Terra al Baix Llobregat. En aquest 
sentit, vista la disponibilitat de crèdit de l’aplicació pressupostària corresponent (4100 46701) s’observa 
una mancança per import de 5.257,97 €. Tanmateix, atès que hi ha un sobrant en el crèdit disponible 
de l’aplicació pressupostària 4100 16001, es considera convenient efectuar la transferència de crèdit 
entre aplicacions de la mateixa àrea de despesa. 
 

Vist el que disposen els articles 179 a 181 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, del 
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, que regulen les transferències de crèdit i les 
generacions de crèdit. 
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Vist el que disposen els articles 10è i 11è de les bases d’execució del pressupost 
vigents, l’òrgan competent, per a l’aprovació dels expedients de transferències de crèdit entre 
aplicacions pressupostàries d ela mateixa àrea de despesa i de generació de crèdit, és el president del 
Consell. 

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

RESOLC 
  

PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació del pressupost del Consell Comarcal del 
Baix Llobregat núm. 9/2017, en concepte de generació de crèdits i de transferència de crèdit entre 
aplicacions pressupostàries de la mateixa àrea de despesa que es detalla tot seguit: 
 

 PRESSUPOST DE DESPESES 
 
ALTA 

 
DESCRIPCIÓ APLIC. PRES. PREV. INICIAL PROPOSTA PREV. DEF. 
2017/DONA/12/SPOO/00073 2410 13126 0,00 1.166,67 1.166,67 
SS DONA/12/SPOO/00073 2410 16026 0,00 382,11 382,11 
2017/PANP/SPOO/00073 2410 13125 0,00 388,89 388,89 
SS PANP/SPOO/00073 2410 16025 0,00 127,37 127,37 
2017/PRMI/SPOO/00073 2410 13124 0,00 388,89 388,89 
SS PRMI/SPOO/00073 2410 16024 0,00 127,37 127,37 
RETRIBUCIONS PERSONAL 
GARANTIA JUVENIL 2410 13120 0,00 23.526,73 23.526,73 
SS personal GARANTIA JUVENIL Lluís 
Vico 2410 16020 0,00 11.587,79 11.587,79 
LOCOMOCIÓ GARANTIA JUVENIL - 
IMPULSOR 2410 23134 0,00 600,00 600,00 
INDEMNITZACIONS 9200 23301 0,00 1.782,00 1.782,00 
Retrib. Joves Beneficiaris PGJ 2410 13121 0,00 4.274,46 4.274,46 
SS Joves beneficiaris PGJ 2410 16021 0,00 1.348,59 1.348,59 
Retrib. Ateneu Coop. 2017 2410 12017 0,00 11.417,80 11.417,80 

SS Ateneu Coop. 2017 2410 16017 0,00 3.777,15 3.777,15 
Assegurances A.C. 2017 2410 22417 0,00 368,11 368,11 
Retribucions AODL Turisme 4320 13106 0,00 965,58 965,58 
SS AODL Turisme 4320 16009 0,00 340,56 340,56 
Retribucions AODL P.E. 2410 13108 0,00 965,58 965,58 

SS AODL P.E. 2410 16019 0,00 340,56 340,56 
Fitxa 43. Plans locals i comarcals 3370 46225 0,00 40.436,50 40.436,50 
Reparació i mant. de vehicles 3110 21400 15.024,82 2.510,00 17.534,82 
Despeses diverses Museu i Arxiu 3320 22699 25.188,65 17.387,00 42.575,65 
A AJUNT - SAD DEPENDÈNCIA 2310 46212 394.111,00 77.175,36 471.286,36 
A AJUNT..- SAD SOCIAL 2310 46213 238.148,63 21.433,38 259.582,01 

ALTRES TREBALLS PER ALTRES 
EMPRESES I PROFES. SAD 2311 22799 400.000,00 98.238,71 498.238,71 
ALTRES DESPESES: GENT GRAN, 
CONSELL DE DONES 2310 22699 20.000,00 17.660,15 37.660,15 
Consorci Parc Agrari 4100 46701 61.921,38 5.257,97 67.179,35 
     
TOTAL INCREMENT DESPESA   343.975,28  
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BAIXA 
 
DESCRIPCIÓ APLIC. PRES. PREV. INICIAL PROPOSTA PREV. DEF. 
SS AODL 4100 16001 9.384,36 -5.257,97 4.126,39 
     
TOTAL BAIXA DESPESA   -5.257,97  

 
 PRESSUPOST D’INGRESSOS 

 
GENERACIÓ DE CRÈDIT 
 
CONCEPTE DESCRIPCIÓ  IMPORT 
45026 SOC/2017/DONA 1.548,78 
45029 SOC/2017/PANP 516,26 
45028 SOC/2017/PRMI 516,26 
46114 DBCN COHESIÓ SOCIAL 37.496,52 
45021 SOC/Joves Beneficiaris 5.623,05 

45027 ATENEU COOPERATIU 2017 15.563,06 

45029 SOC / AODL Turisme 1.306,14 

45050 SOC / AODL P.E. 1.306,14 
45035 Fitxa 43. Plans locals i comarcals 40.436,50 
39800 Indemnitzacions assegurances 2.510,00 
45064 Museus i arxius comarcals 15.000,00 
39901 Serveis guia  i custòdia 2.387,00 

45013 GENERALITAT SAD DEPENDÈNCIA 77.175,36 
45014 GENERALITAT SAD SOCIAL 21.433,38 
46201 AJUNTAMENTS SAD 98.238,71 
46128 Fons de prestació social 17.660,15 
   
 TOTAL CRÈDIT GENERAT 338.717,31 

 
SEGON.- Comunicar aquest Decret al Departament d’Intervenció per la seva 

comptabilització. 
 

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

g) Decret núm. 26/18, de data 31 de gener, relatiu a aprovar la reestructuració de l’Àrea de 
Desenvolupament Estratègic, que passarà a denominar-se Àrea de Desenvolupament 
Econòmic, i el departamento de joventut passa a dependre de la Gerenciá d’aquesta 
entitat. 

 
“Vist que l’Àrea de Desenvolupament Estratègic del Consell Comarcal del Baix 

Llobregat està formada per tres departaments: Promoció Econòmica, Joventut i Anàlisi i Prospectiva. 
 

Vist que en el cas del Departament de Joventut fins l’any 2017 realitzava els diferents 
projectes, programes i serveis des del Servei Comarcal de Joventut, el qual està adreçat als 30 
ajuntaments de la comarca i té com a principal finalitat donar suport a la planificació, disseny i 
implementació de les polítiques de joventut que cada ajuntament realitza en el seu terme municipal. 
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Atès que durant l’any 2017 la Direcció General de Joventut del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, dins del seu pla de desplegament de la 
Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil (XNEJ) de Catalunya, va impulsar la posada en marxa de 
l’Oficina Jove del Baix Llobregat, per la qual cosa des de l’any 2017 el Departament de Joventut 
d’aquest Consell Comarcal gestiona la nova Oficina Jove del Baix Llobregat. 
 

Atès aquest increment de serveis que el Departament de Joventut d’aquesta entitat ha 
d’assumir amb la posada en marxa de l’Oficina Jove del Baix Llobregat s’ha considerat oportú fer una 
reestructuració de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic, que obeeix a la necessitat d’articular una 
estructura tècnica i organitzativa més adient als nous serveis a prestar; per la qual cosa el 
Departament de Joventut tindrà ara una dependència orgànica fora de l’Àrea de Desenvolupament 
Estratègic i passarà a dependre directament de la Gerència d’aquest Consell Comarcal. 
 

Vist que el Departament de Joventut queda delimitat ara en dos serveis diferenciats: 
d’una banda, el Servei Comarcal de Joventut, que manté els serveis, programes i projectes que fins 
ara ha vingut desenvolupant, així com la delegació de competències en matèria d’instal·lacions juvenils 
i activitats de lleure per a persones menors de 18 anys; i d’una altra banda, la nova Oficina Jove del 
Baix Llobregat, que se li dota d’una autonomia pròpia dins del Departament de Joventut, tot i que 
treballarà de manera conjunta i coordinada amb el Servei Comarcal de Joventut. 
 

Vist que amb aquesta reestructuració l’Àrea de Desenvolupament Estratègic, que ara 
passarà a denominar-se Àrea de Desenvolupament Econòmic, queda configurada per dos 
departaments: el de Promoció Econòmica, que continuarà amb la gestió que venia realitzant relativa al 
desplegament de programes, projectes i serveis vinculats amb el foment de l’ocupació, l’orientació 
laboral, el suport a l’emprenedoria i el teixit productiu, així com en el desenvolupament econòmic local; 
i el d’Anàlisi i Prospectiva, que continuarà prestant els seus serveis des de l’Observatori Comarcal del 
Baix Llobregat, que té com a principal objectiu esdevenir una eina de suport a la presa de decisions a 
l’abast de tots els actors i de les institucions i organitzacions locals que, de manera continuada, aporta 
coneixement i proporciona informació analitzada i contrastada en matèria de desenvolupament local. 
 

Vist l’informe emès per la Gerent d’aquesta entitat en data 26 de gener de 2018, que 
s’adjunta a l’expedient. 

 
Vist que no hi ha sessió prèvia del Ple  es considera convenient aprovar-ho per Decret 

de Presidència ratificant-lo en la propera sessió plenària que se celebri. 
 
Vist que per Decret de Presidència núm. 151/2015, de 24 de juliol, la Presidència 

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

HE RESOLT 
 

PRIMER.- Aprovar la reestructuració de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat, que passarà a denominar-se Àrea de Desenvolupament 
Econòmic i que quedarà configurada per dos departaments: el de Promoció Econòmica i el d’Anàlisi i 
Prospectiva. 
 

SEGON.- El Departament de Joventut passa a dependre directament de la Gerència 
d’aquesta entitat. 
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TERCER.- Comunicar el present Decret a les diferents Àrees del Consell Comarcal del 
Baix Llobregat. 
 

QUART.- Ratificar el present Decret en la propera sessió del Ple que se celebri.” 
 

 
h) Decret núm. 32/18, de data 6 de febrer, relatiu a aprovar l’expedient de modificació del 

pressupost del núm. 1/2018. 
 

“Vist que durant el darrer trimestre de l’execució del pressupost s’han atorgat diverses 
subvencions per finançar de manera conjunta amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat actuacions 
de la seva competència, és de menester de dotar els crèdits necessaris per atendre les despeses que 
els són inherents. 
 

Atès que en la Junta de govern de 4 de desembre de 2017 es va adoptar, entre altres, 
l’acord d’acceptació de la subvenció atorgada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya pel programa 
Treball i Formació, en la seva convocatòria 2017, que es desenvolupa des del 22 de desembre del 
mateix any fins el 31 de desembre de 2018, i que en el mateix acord es preveu l’habilitació de les 
aplicacions pressupostàries que corresponguin. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 335/2017, de 16 de novembre, es va aprovar 
la subvenció atorgada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya destinada a incentivar la contractació 
en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de garantia Juvenil a Catalunya, que s’iniciava el 30 
de novembre de 2017 fins el 30 de maig de 2018. 
 

Vist que mitjançant el Decret de Presidència núm. 352/2017, de 4 de desembre, es va 
aprovar l’acceptació de la subvenció atorgada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya pel projecte 
Ateneu Cooperatiu, i que en el mateix Decret es preveu que s’habilitin les aplicacions pressupostàries 
que requereixin el desenvolupament del projecte, que comença el 16 d’octubre de 2017 fins el 31 
d’octubre de 2018. 
 

Vist que en la junta de govern, de 18 de desembre de 2017, es va acceptar la 
subvenció atorgada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per finançar el programa UBICAT 2017, 
en el marc de la convocatòria que regula l’Ordre TSF/220/2017, de 22 de setembre, i a la Resolució 
TSF/2426/2017, d’11 d’octubre, per un import de 142.360,00€, el qual es desenvoluparà en la seva 
totalitat a l’exercici 2018. 
 

Vist que mitjançant el Decret de Presidència núm. 373/2017, de 20 de desembre, 
s’accepta una subvenció de 543.443,96€ per finançar el programa ENFEINA’T en la seva convocatòria 
de 2017, promogut pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, i que aquest projecte es desenvoluparà 
durant l’exercici 2018 en la seva totalitat. 
 

Vist que en data 5 de  desembre de 2017 es va acceptar la subvenció del Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya, atorgada mitjançant la resolució de la convocatòria TSF/1322/2017, 
d’acord amb l’EMO 258/2014, de 5 d’agost, destinada a finançar fins el 80% dels costos laborals de la 
contractació d’una AODL, per un període de dotze mesos, des del 18 de desembre de 2017 fins el 17 
de desembre de 2018, per executar el projecte Desenvolupament i dinamització econòmica i turística 
de la zona nord del Baix Llobregat. 
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Vist que mitjançant l’acord de la Junta de Govern de 20 de novembre de 2017 es va 
aprovar l’acceptació de la subvenció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per finançar el cost de 
la contractació d’una AODL adscrita al Departament de Promoció Econòmica de l’Àrea de 
Desenvolupament Estratègic del Consell Comarcal, entre el 20 de desembre de 2017 i el 19 de 
desembre de 2018, i que en el mateix acord es demana l’habilitació del crèdit suficient per atendre 
aquestes despeses.  
 

Vist que en el Decret de Presidència núm. 373/2017, de 20 de desembre, s’aprova 
l’acceptació d’una subvenció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per finançar el programa 
ENFEINA’T en la seva convocatòria de 2017, per un import de 543.443,96€. 
 

Vist el que disposa l’article 181 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, del text refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, que regula les generacions de crèdit. 
 

Vist el que disposa l’article 11è de les bases d’execució del pressupost vigents, l’òrgan 
competent, per a l’aprovació dels expedients de generació de crèdit, és el president del Consell. 
  

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

RESOLC 
  

PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació del pressupost del Consell Comarcal del 
Baix Llobregat núm. 1/2018, en concepte de generació de crèdits, que es detalla tot seguit: 
 

 PRESSUPOST DE DESPESES 
 
DESCRIPCIÓ APLIC. PRES. IMPORT 
   
2017/COOR/12/SPOO/00073 Retrib. 2410 13123 18.760,00 
2017/COOR/12/SPOO/00073 SS 2410 16023 9.240,00 
2017/DONA/12/SPOO/00073 Retrib. 2410 13126 99.386,93 
2017/DONA/12/SPOO/00073 SS 2410 16026 49.144,29 
2017/DONA/12/SPOO/00073 Formació 2410 16226 3.664,80 
2017/PANP/SPOO/00073 Retrib. 2410 13125 219.572,11 
2017/PANP/SPOO/00073 SS 2410 16025 108.211,63 
2017/PANP/SPOO/00073 Formació 2410 16225 12.368,70 
2017/PRMI/SPOO/00073 Retrib. 2410 13124 56.172,51 
2017/PRMI/SPOO/00073 SS 2410 16024 27.731,23 
2017/PRMI/SPOO/00073 Formació 2410 16224 3.206,70 
Retrib. Joves Beneficiaris PGJ 2410 13121 17.835,54 
SS Joves beneficiaris PGJ 2410 16021 9.541,41 
Retrib. Ateneu Coop. 2017 2410 12017 67.642,20 
SS Ateneu Coop. 2017 2410 16017 35.162,85 
Comunicacions A.C. 2017 2410 22217 12.260,00 
Assegurances A.C. 2017 2410 22417 1.331,89 
Premis concurs coop. 2017 2410 22617 2.500,00 
Serveis Externs A.C. 2017 2410 22717 8.668,00 
Locomoció A. C. 2017 2410 23117 1.000,00 
Ajuntaments A.C. 2017 2410 46227 96.450,00 
A empreses A. C. 2017 2410 47917 106.322,00 
A entitats A. C. 2017 2410 48917 115.100,00 
Retribucions UBICAT 2410 13136 83.616,00 
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SS UBICAT 2410 16036 39.784,00 
Formació UBICAT 2410 16236 3.000,00 
Assegurances UBICAT 2410 22436 1.400,00 
Ajuts transport i incentis UBICAT 2410 48136 14.560,00 
Retribucions AODL Turisme 4320 13106 19.269,27 
SS AODL Turisme 4320 16009 6.102,27 
Locomoció AODL Turisme 4320 23120 367,87 
Retribucions AODL P.E. 2410 13108 19.269,27 
SS AODL P.E. 2410 16029 6.102,27 
Locomoció AODL P.E. 2410 23125 367,87 
Retrib. ENFEINA'T- ENF-48-2017 2410 12030 362.566,45 
Quotes SS ENFEINA'T-ENF-48-2017 2410 16030  178.577,51 
Assegurances ENFEINA'T-ENF-48-2017 2410 22430 300,00 
Locomoció ENFEINA'T-ENF-48-2017 2410 23130 2.000,00 
   
TOTAL CRÈDIT GENERAT  1.818.555,57 

 
 PRESSUPOST D’INGRESSOS 

 
DESCRIPCIÓ CONCEPTE IMPORT 
   
SOC /2017/COOR 45025 28.000,00 
SOC/2017/DONA 45026 152.196,02 
SOC/2017/PANP 45029 340.152,44 
SOC/2017/PRMI 45028 87.110,44 
SOC/Joves Beneficiaris 45019 27.376,95 
ATENEU COOPERATIU 2017 45027 446.436,94 
SOC / UBICAT 45036 142.360,00 
SOC / AODL Turisme 45033 25.739,41 
SOC / AODL P.E. 45050 25.739,41 
SOC ENFEINAT-ENF-48-2017 45037 543.443,96 
   
TOTAL INGRESSOS GENERATS  1.818.555,57 

 
SEGON.- Comunicar aquest Decret al Departament d’Intervenció per la seva 

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

del Ple que se celebrin.” 
 

i) Decret núm. 50/18, de data 13 de març, relatiu a  nomenament del Sr. Jordi Gil Dorado, 
conseller del grup comarcal Coalició Entesa, com a Vice-president d’aquest Consell 
Comarcal, e Incorporar a la Sra. Lídia Muñoz Cáceres, consellera del grup comarcal 
Coalició Entesa en substitució del Sr. Jordi Gil Dorado. 

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

entre d’altres, a la Sra. Lídia Muñoz Cáceres, del grup comarcal Coalició Entesa, Vice-presidenta i 
membre de ple dret de la Junta de Govern del Consell Comarcal del Baix Llobregat. 

 
Vist que per Decret de Presidència núm. 240/2017, de 24 de juliol, es va nomenar al 

Sr. Jordi Gil Dorado, conseller del grup comarcal Coalició Entesa, com a Vice-president (sense prelació 
específica) i membre de ple dret de la Junta de Govern d’aquest Consell Comarcal, en substitució de la 
Sra. Lídia Muñoz Cáceres, amb efectes del dia 1 de setembre de 2017 i fins a la reincorporació de la 
Sra. Muñoz del seu permís laboral per maternitat. 
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Atès que la Sra. Lídia Muñoz Cáceres ja s’ha reincorporat, segons consta a 

l’expedient. 
 

Vist l’escrit presentat a aquesta entitat pel grup comarcal Coalició Entesa comunicant 
la voluntat de continuïtat del conseller Sr. Jordi Gil Dorado com a Vice-president d’aquesta entitat, així 
com de la reincorporació de la Sra. Lídia Muñoz Cáceres com a membre de ple dret de la Junta de 
Govern d’aquest Consell Comarcal. 

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

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

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

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

 
RESOLC 

 
  PRIMER.- Ratificar el nomenament del Sr. Jordi Gil Dorado, conseller del grup 
comarcal Coalició Entesa, com a Vice-president (sense prelació específica) d’aquest Consell 
Comarcal. 
 

SEGON.-  Incorporar a la Sra. Lídia Muñoz Cáceres, consellera del grup comarcal 
Coalició Entesa, com a membre de ple dret de la Junta de Govern d’aquest Consell Comarcal, en 
substitució del Sr. Jordi Gil Dorado. 
 
  TERCER.- Comunicar el present Decret als esmentats Consellers, perquè en tinguin 
coneixement i als efectes. 
 

QUART.- Publicar el present Decret en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
de conformitat amb l’article 46 del Reglament d’Organització i funcionament i Règim Jurídic de les 
entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
  CINQUÈ.- Donar compte del present Decret en al propera sessió del Ple que se 
celebri.” 
 

j) Decret núm. 71/18, de data 13 de març, relatiu a nomenar com a funcionari interí, al Sr. 
Josep Joan Sancho Ballester, amb la categoria de tècnic superior serveis econòmics. 

 
“Atès que actualment l’Àrea d’intervenció d’aquest Consell Comarcal té adscrit com a 

personal a l’Interventor a jornada parcial, una auxiliar administrativa i un tècnic d’administració especial 
en situació de comissió de serveis a una altra entitat fins al dia 13 de març d’enguany. 
 

Vist que la referida comissió de serveis ha finalitzat i així es va comunicar a l’entitat 
corresponent mitjançant Resolució de Gerència núm. 27/2018, de 7 de març, incorporant-se així el 
tècnic d’administració especial al seu lloc de treball el dia 14 de març d’enguany. 
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Atès que per cobrir la substitució del tècnic d’administració especial en situació de 
comissió de serveis per Decret de Presidència núm. 237/2016, de 14 de novembre, es va nomenar al 
Sr. Josep Joan Sancho Ballester com a funcionari interí des del dia 15 de novembre i fins a la 
finalització de la situació de comissió de serveis del funcionari titular de la plaça. 

 
Atès que l’Interventor d’aquesta entitat ha manifestat la necessitat de poder disposar 

del Sr. Sancho fins al dia 25 de març d’enguany per donar suport a les tasques derivades del 
tancament de l’exercici 2017, segons consta a l’expedient. 
 

Atès que l’Àrea d’Intervenció és un servei essencial per al funcionament de l’entitat i 
que les tasques de tancament i obertura de l’exercici incrementen considerablement les tasques a 
realitzar, i que des de la Intervenció d’aquest Consell Comarcal, amb el mateix nombre d’efectius, 
també es gestionen les intervencions del Consorci de Turisme del Baix Llobregat i del Consorci de la 
Colònia Güell. 
 

Vist que l’article 19, Dos de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2017, estableix que no es podrà procedir a la contractació de personal 
temporal, així com al nomenament de personal estatutari temporal i de funcionaris interins, excepte en 
casos excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inaplaçables, supòsit en el que es troba 
emmarcada aquesta proposta de nomenament. 
 

Vist que el Sr. Josep Joan Sancho Ballester va realitzar i superar el corresponent 
procés de selecció i es troba amb disponibilitat per cobrir aquesta necessitat, i atès la necessitat urgent 
i inaplaçable de la Intervenció d’aquesta entitat de poder tancar l’exercici 2017 de les entitats abans 
esmentades en els terminis legalment previstos. 
 

Atès que el nomenament del Sr. Sancho acompleix els requisits contemplats a l’article 
10.2.c) del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 
 

Atès que hi ha dotació pressupostària suficient, segons dades facilitades des del 
departament de RRHH d’aquesta entitat. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals d’aquesta entitat en data 
15 de febrer de 2017, amb el v-i-p de l’Interventor i amb diligència de proposta de la Gerència; que 
s’adjunta a l’expedient. 

 
Vist l’informe de la Secretaria general núm. 7/2016, de 15 de desembre, relatiu al 

procediment i requisits de contractació de personal. 
 

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

RESOLC 
 
PRIMER.- Nomenar com a funcionari interí per acumulació de tasques, en virtut de 

l’article 10.2.c) del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, al Sr. Josep Joan Sancho Ballester, amb DNI 40.920.017-G, 
amb la categoria de tècnic superior serveis econòmics, a jornada completa (37 h. i 30 minuts a la 
setmana), grup A, subgrup A1, escala Administració Especial, subescala tècnica; i amb un sou brut 
mensual de 2.710,69€ (1.131,36€ de salari base, 557,40€ de complement de destí - nivell 23 i 
1.021,93€ de complement específic) per dotze mensualitats, més els imports que legalment estiguin 
establerts per a les dus pagues extraordinàries anuals. 
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El nomenament tindrà vigència durant les tasques a les quals estigui adscrit el funcionari interí des del 
dia 14 de març de 2018 i fins a la data màxima prevista del dia 25 de març de 2018. No obstant si el 
Consell Comarcal del Baix Llobregat veiés reduït o suprimit el finançament d’aquest nomenament o 
l’acumulació de tasques es reduís considerablement, es produiria el cessament per desaparició de 
causa, segons preveu l’art. 10.3. del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova 
el Text Refòs de la Llei l’Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP). 
 

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

TERCER.- Disposar notificar aquest nomenament a l’esmentat treballador, perquè prengui 
possessió de la referida plaça. 

 
QUART.- Publicar l’esmentat nomenament al Butlletí Oficial de la Província, d’acord amb el 

que disposa l’article 82 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del Personal al 
Servei de les Entitats Locals. 
 

CINQUÈ.- Autoritzar la despesa màxima de 2.335,15€ imputable a les partides 
pressupostàries corresponents vinculades a les partides de personal funcionari grup A1, detallades a l’annex 
que s’adjunta a l’expedient. 
 

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

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

k) Decret núm. 72/18, de data 13 de març, relatiu a designar el Sr. Jordi Martínez 
Vallmitjana, Conseller d’Habitatge, com a representant d’aquesta entitat a la Taula Local 
d’Habitatge del Consell per la Cohesió Social i Territorial de Molins de Rei. 

 
“Atès que en data 22 de febrer de 2018 el Ple de l’Ajuntament de Molins de Rei va 

aprovar la creació del Consell per la Cohesió Social i Territorial de Molins de Rei, així com les seves 
tres taules de treball: Taula Local d’Habitatge, Taula Local per l’Ocupació i Reactivació Econòmica, i 
Taula de Benestar Social i Territorial. 

 
Atès que és d’interès per aquest Consell Comarcal participar a la Taula Local 

d’Habitatge, segons consta a l’expedient. 
 
Vist que per Decret de Presidència núm. 151/2015, de 24 de juliol, la Presidència 

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

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

RESOLC 
 

PRIMER.- Designar el Sr. Jordi Martínez Vallmitjana, Conseller d’Habitatge d’aquest 
Consell Comarcal, com a representant d’aquesta entitat a la Taula Local d’Habitatge del Consell per la 
Cohesió Social i Territorial de Molins de Rei. 

 
SEGON.- Comunicar el present Decret al Consell per la Cohesió Social i Territorial de 

Molins de Rei, així com a l’esmentat representant, 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.” 

 
l) Decret núm. 73/18, de data 13 de març, ralatiu a aprovar la incorporació a aquesta entitat 

al Sr. José Luis Sanz Arranz, funcionari d’aquest Consell Comarcal amb la categoria de 
Tècnic d’Administració Especial. 

 
“Vist que per Decret de Presidència núm. 25/2016, de 22 de febrer, es va aprovar 

l’autorització al Sr. José Luis Sanz Arranz, funcionari d’aquesta entitat amb la categoria de Tècnic 
d’Administració Especial, grup A, subgrup A1, nivell 28 de complement de destinació, per poder prestar 
els seus serveis en comissió de serveis, de caràcter voluntari, a l’Ajuntament de Sant Just Desvern, 
per un termini màxim de dos anys, amb efectes des del dia 14 de març de 2016 i fins al dia 13 de març 
del 2018, essent les retribucions del funcionari esmentat a càrrec de l’administració de destí. 
 

Vist que per Resolució de Gerència núm. 27/2018, de 7 de març, es va denegar la 
sol·licitud efectuada per l’Ajuntament de Sant Just Desvern de cedir en situació administrativa de 
comissió de serveis al Sr. José Luis Sanz Arranz. 
 

Atès la normativa que regula aquesta situació administrativa: 
 

 Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local (art. 21.1.h, en la redacció aprovada per la 
Llei 11/1999, de 21 d'abril) 

 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 art. 53.1.i) i 300.1) 

 Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels 
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública (art. 
85.3)  

 Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les 
entitats locals (art. 184 al 189, en la redacció aprovada pel Decret 144/1994, de 14 de juny)  

 Reial Decret 364/1995, de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament general d'ingrés, 
provisió i promoció de l'Administració general de l'Estat (art. 1.3, 64 i 70.6) 

 
Vist l’informe emès per la Responsable del Departament de Recursos Humans i per la 

Coordinadora de Serveis Centrals d’aquesta entitat en data 13 de març de 2018, amb diligència de 
proposta de la Gerència i que s’adjunta a l’expedient, proposant la incorporació del Sr. Sanz a aquesta 
entitat atès que en data 13 de març d’enguany ha finalitzat la seva autorització per a la comissió de 
serveis de referència. 

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

 
RESOLC 

 
PRIMER.- Aprovar la incorporació a aquesta entitat, amb efectes del dia 14 de març 

de 2018, del Sr. José Luis Sanz Arranz, amb DNI 45.420.964-N, funcionari d’aquest Consell Comarcal 
amb la categoria de Tècnic d’Administració Especial, grup A, subgrup A1, nivell 28 de complement de 
destinació, codi de lloc de treball FA1.2.1, a conseqüència de l’extinció de la comissió de serveis a 
l’Ajuntament de Sant Just Desvern per finalització del període màxim establert. 
 

SEGON.- Donar d’alta a l’esmentat treballador en el Règim General de la Seguretat 
Social amb data 14 de març de 2018, al número de cotització de funcionari de plantilla. 
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TERCER.- Comunicar el present Decret al referit treballador, així com als 
Departaments d’Intervenció i de Recursos Humans d’aquesta entitat, perquè en tinguin coneixement i 
als efectes. 

 
QUART.- Informar d’aquest Decret a la representació del personal funcionari de 

l’entitat. 
 

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

m) Decret núm. 81/18, de data 20 de març, relatiu a aprovar l’expedient de modificació del 
pressupost  núm. 2/2018, 

 
“Vist l’informe del Departament de Serveis Tècnics d’aquesta entitat relatiu al robatori 

d’una bicicleta elèctrica Marca Freeel, FZ03N, amb número de bastidor PM21609061, en què es 
justifica la necessitat de reposar el bé per seguir prestant el servei de transport en aquest Consell 
Comarcal. 
 

Vist que la companyia asseguradora MOVEMENT BARCELONA 2005, SL, reconeix el 
dret a una indemnització per import de 759,20€ per l’esmentat sisnistre. 
 

Vist que hi ha un sobrant en el crèdit de l’aplicació pressupostària 9200 22699, 
anomenada Altres despeses diverses. 
 

Vist que la Diputació de Barcelona va atorgar una subvenció al Consell Comarcal del 
Baix Llobregat d’11.800,00€ per la realització del Nou programa advanced ‘Fes crèixer el teu negoci’, 
que es va acceptar mitjançat acord de la Junta de Govern de 5 de març de 2018 i que, en el mateix 
acord, s’aprova també la delegació de l’execució d’aquest programa a l’associació Innobaix. 
 

Vist que les activitats a realitzar per l’associació Innobaix són la gestió i impartició dels 
continguts formatius, així com la realització d’accions de mentoring, estimades en un cost total de 
11.800,00€. 
 

Atès el que disposen els articles 179 a 181 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, del 
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, així com els articles 10 i 11 de les Bases 
d’execució del Pressupost vigent. 
  

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

RESOLC 
  

PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació del pressupost del Consell Comarcal del 
Baix Llobregat núm. 2/2018, en concepte de generació de crèdit i de transferència de crèdit entre 
aplicacions pressupostàries de la mateixa Àrea de despesa, d’acord amb el detall següent: 
 
PRESSUPOST DE DESPESES 
 
ALTES      

Prog. Econ. Denominació  Crèdit inicial 
Modificació 
proposada 

Crèdit 
definitiu 

2410 48904 
INNOBAIX - NOU PROGRAMA 
ADVANCED. 17/Y/246063 0,00 11.800,00 11.800,00 
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9200 62400 ELEMENTS DE TRANSPORT 0,00 899,01 899,01 
    TOTAL ALTES   12.699,01   

      
BAIXES      

Prog. Econ. Denominació  Crèdit inicial 
Modificació 
proposada 

Crèdit 
definitiu 

9200 22699 ALTRES DESPESES DIVERSES 5.000,00 239,81 4.760,19 
 
 
PRESSUPOST D’INGRESSOS 
 

Econ. Denominació  Prev. inicial 
Modificació 
proposada 

Prev. 
Definitiva 

39800 
INDEMNITZACIONS 
ASSEGURANCES 100,00 659,20 759,20 

46132 
DBCN. NOU PROGRAMA 
ADVANCED. 17/Y/246063 0,00 11.800,00 11.800,00 

  TOTAL CRÈDIT GENERAT   12.459,20   
 

SEGON.- Comunicar aquest Decret al servei gestor, així com al Departament 
d’Intervenció per la seva comptabilització. 

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

del Ple que se celebrin.” 
 

n) Decret núm. 82/18, de data 21 de març,  relatiu a ampliar l’Àrea d’actuació de Dona i Gent 
Gran referent a la defensa dels drets dels col.lectius de persones lesbianes, gais, 
bisexuals, transgèneres iintersexuals (LGBTI). I delegar atribucions de l’Àrea de Dona, 
Gent Gran i  LGBTI a favor de la consellera Sra. Victoria Castellanos Núñez, del grup 
comarcal Coalició Candidatura de Progrés – PSC. 

 
“Vist que per Decret de Presidència núm. 152/2015, de 24 de juliol, es va efectuar a 

favor de la consellera de la corporació Sra. Victoria Castellanos Núñez, del grup comarcal Coalició 
Candidatura de Progrés – PSC,  la delegació general d’atribucions de l’Àrea de Dona i Gent Gran. 

 
Atès que és d’interès per aquest Consell Comarcal ampliar l’esmentada Àrea en el sentit 

d’incorporar la matèria referent a la defensa dels drets dels col.lectius de persones lesbianes, gais, 
bisexuals, transgèneres i intersexuals (LGBTI); segons consta a l’expedient. 

 
Vista la Llei 11/1999, de 21 d’abril, de modificació de la Llei de Bases del Règim Local, el 

Text refós de la Llei d’ Organització Comarcal de Catalunya 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 de Catalunya, que recullen les 
competències del President, així com la resta de normativa de règim local aplicable a la figura de la 
delegació. 
 

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

PRIMER.-  Ampliar l’Àrea d’actuació de Dona i Gent Gran en el sentit d’incorporar la 
matèria referent a referent a la defensa dels drets dels col.lectius de persones lesbianes, gais, bisexuals, 
transgèneres i intersexuals (LGBTI). 

 
SEGON.-  Ratificar la delegació general d’atribucions de l’Àrea de Dona, Gent Gran i  

LGBTI efectuada a favor de la consellera de la corporació Sra. Victoria Castellanos Núñez, del grup 
comarcal Coalició Candidatura de Progrés – PSC. 
 

TERCER.- L’àrea d’actuació abastarà els camps d’actuació propis de la seva 
denominació, en funció de les competències assumides per aquesta entitat, bé com a pròpies, a través de 
la legislació sectorial corresponent, bé amb caràcter delegat d’altres Administracions, a través dels 
diferents convenis que s’hagin subscrit o es poguessin subscriure en el futur, corresponent a cadascú 
d’ells, a títol merament enunciatiu, el camp d’actuació següent, que s’amplia: 
 
ÀREA DE LESBIANES, GAIS, BISEXUALS, TRANSGÈNERES I INTERSEXUALS (LGBTI) 

 
- Desenvolupar i garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals 
(LGBTI) i evitar-los situacions de discriminació i violència, per a assegurar que es pugui viure la 
diversitat sexual i afectiva en plena llibertat. 
 

QUART.- L’atribució delegada s’haurà d’exercitar en els termes i dins dels límits de la 
present delegació i de les previsions de l’article 9 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del 
Sector Públic (o normativa que la substitueixi), no sent susceptible de ser delegada pel seu titular en un 
altre òrgan o conseller. Les ordres que s’adoptin per delegació, s’entendran adoptades per aquesta 
Presidència com a titular de la competència originària, a la qual s’haurà de mantenir informada de l’exercici 
de la delegació. 
 

CINQUÈ.- La present delegació, en conformitat amb el que disposa l’article 44 del 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 
2568/86, de 28 de novembre, tindrà efecte des  del  dia  següent de la data de notificació del present 
Decret a la Consellera afectada, i tindrà caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d’avocació 
d’aquesta Presidència. 
 

SISÈ.- Comunicar el present Decret a la Consellera afectada pel mateix, entenent-se 
acceptada la competència delegada de forma tàcita, si dintre del termini de les vint-i-quatre hores següents 
a la seva notificació no es manifesta res en contra, o es fa ús de la delegació. 
 

SETÈ.-  Aquest Decret produirà efectes jurídics fins que la Presidència no el revoqui o 
no es produeixi el nomenament d’un nou/va President/a.  

 
VUITÈ.- Donar compte al Ple del present Decret a la primera sessió que se celebri i 

procedir a la seva preceptiva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, en compliment del que 
disposa l’article 44.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions 
Locals.” 
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6.   Donar compte dels següents acords de la Junta de Govern: 
 
Sessió del 19 de febrer  2018 
 

a) Aprovar l’atorgament al Consell Esportiu del Baix Llobregat d’una llicència d’ocupació 
temporal d’espais de l’edifici num. 2 de la seu d’aquesta entitat. 

 
“Vist que el Ple del Consell Comarcal, en sessió celebrada el dia 15 de febrer de 2016, 

va aprovar inicialment l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys o edificis d’ús 
públic del Consell Comarcal del Baix Llobregat i el Codi de Bones Pràctiques a seguir en la utilització 
de terrenys o edificis d’ús públic del Consell Comarcal del Baix Llobregat, que va esdevenir definitiva 
després del tràmit d’exposició pública en data 21 d’abril de 2016. 
 

Vist que constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l'aprofitament 
especial de la via publica o dels edificis d'us públic que s'especifiquen a l'annex de les tarifes, inclosa 
l'activitat administrativa d'atorgament de les preceptives llicencies.  
 

Vist que segons l’article 57.1 del Decret 336/1988, de 17 de octubre, que aprova el 
Reglament de patrimoni del ens locals, l’ús privatiu és el constituït per l’ocupació directa o immediata 
d’una part del domini públic, de manera que limiti o impedeixi la utilització per altres interessats. En 
aquest cas el que planteja el sol·licitant és un ús privatiu, ja que l’ús de l’espai de referència per a la 
finalitat sol·licitada exclou ús simultani per altres. 
 

Vist el Decret 267/1990, de 8 de octubre, de regulació dels Consells Esportius, que 
estableix la conveniència de col·laboració dels Consells Esportius amb els corresponents Consells 
comarcals del territori. 
 

Vist que per acord de la Junta de Govern 20 de juny de 2016 es va atorgar a l’entitat 
Consell Esportiu del Baix Llobregat la llicència d’ocupació temporal dels espais de l’edifici NÚM. 2, 
d’acord amb l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys o edificis d’ús públic 
del Consell Comarcal del Baix Llobregat i el Codi de Bones Pràctiques a seguir en la utilització de 
terrenys o edificis d’ús públic del Consell Comarcal del Baix Llobregat, per un període de 2 anys, 
comptats a partir de la data de recepció de l’acord de referència i amb una taxa de 878,15€/mes, que 
s’haurà d’abonar per períodes trimestrals per un import de 2.634,45€/trimestre. 
 

Vist que en data 1 de febrer de 2018, amb núm. de registre d’entrada 683, el Consell 
Esportiu del Baix Llobregat va sol·licitar la renovació de la llicència d’ús dels espais de la planta 0 de 
l’edifici NÚM. 2 per un nou període de 2 anys, amb la finalitat d’utilitzar aquests espais per gestionar i 
coordinar les serveis esportius comarcals, atès que l’anterior llicència  finalitza el 28 de juny de 2018. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador dels Serveis Tècnics d’aquesta entitat en data 1 
de febrer de 2018, amb diligència de proposta de la Gerència i que s’incorpora a l’expedient, proposant 
atorgar la llicència d’ocupació temporal dels espais de referència a l‘entitat Consell Esportiu del Baix 
Llobregat, atès que la referida entitat ha estat utilitzant aquests espais sense cap incidència negativa i 
que d’altra banda aquest Consell Comarcal no té previsió d’ús per aquests espais a mig termini.  
 

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

PRIMER.- Atorgar a l’entitat Consell Esportiu del Baix Llobregat, amb NIF G58014838, 
la llicència d’ocupació temporal dels espais de l’edifici NÚM. 2, d’acord amb l’Ordenança fiscal 
reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys o edificis d’ús públic del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat i el Codi de Bones Pràctiques a seguir en la utilització de terrenys o edificis d’ús públic del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat, aprovada definitivament en data 21/04/16 i publicada en el BOPB 
del mateix dia, que es detallen a continuació: 
 
Edifici NÚM. 2   
Espai Identificació Superfície m2 
P0-10-Oficina amb finestres Despatx 1  11,88 
P0.11.C-Oficina Antiga aula informàtica 1 22,47 
P0.11.E-Oficina Antiga aula informàtica 2 22,03 
P0-.11.W-Oficina Despatx 2 20,66 
P0.12-Oficina Despatx 3 17,08 
Ampliació P0. 11.C   7,00 
 Total 101,12 
   

 
SEGON.- Aquesta llicència s’atorga per un període de 2 anys, comptats a partir de la 

data 29/06/18 i amb una taxa de 878,15€/mes, que s’haurà d’abonar per períodes trimestrals per un 
import de 2.634,45 €/trimestre, que s’hauran d’abonar en el primers 5 dies de cada trimestre. S’haurà 
d’aprovar la corresponent liquidació. El pagament es podrà efectuar per qualsevol dels mètodes 
detallats a l’article 7é de l’Ordenança. En aquest sentit el compte bancari del CCBLL per fer-ho és:  
 

CAIXABANC 
ES12 2100 3089 0122 0008 7550 

 
TERCER.- Comunicar el present acord al Consell Esportiu del Baix Llobregat, perquè 

en tingui coneixement i als efectes escaients. 
 

QUART.- Donar compte del present acord a la propera sessió plenària que se celebri.” 
 
Sessió del 5 de  març  2018 
 

b) Aprovar la subscripció de sengles convenis amb els ajuntaments i entitats que formen 
part del projecte Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat, de col.laboració en la seva 
gestió i desenvolupament. 

 
“Vist que en data 19 d’octubre de 2017, en el DOGC número 7477, es va publicar 

l’Ordre TSF/234/2017, de 13 d’octubre, per la qual s’aproven les bases que han de regir la 
convocatòria de subvencions a projectes singulars, la Xarxa d’Ateneus Cooperatius i projectes 
Aracoop, per al foment de l’economia social i del cooperativisme; i que en data 7 de novembre de 
2017, en el DOGC número 7489, es va publicar la Resolució TSF/2567/2017, de 25 d’octubre, per la 
qual s’obre la convocatòria de subvencions a projectes singulars, la Xarxa d’Ateneus Cooperatius i 
projectes Aracoop, per al foment de l’economia social i del cooperativisme, en l’exercici 2017. 

 
Atès que la referida convocatòria de subvenció s’articula en quatre línies de 

subvenció: 
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- La línia 1. Projectes singulars de promoció de l’economia social i la creació de cooperatives i 
societats laborals. 
- La línia 2. La Xarxa d’Ateneus Cooperatius. 
- La línia 3. Projectes aracoop. 
- La línia 4. Coordinació, promoció i difusió de projectes d’economia social i cooperativa. 
 

Vist que en el cas concret dels projectes que es finançaran per la línia 2 de la Xarxa 
d’Ateneus Cooperatius tenen per objecte la creació o continuïtat del servei i espai d’atenció, amb la 
denominació d’Ateneu cooperatiu, com a nom comú per a tots els territoris, que doni cobertura a una 
demarcació territorial i sigui un punt de referència pel que fa a l’economia cooperativa i les societats 
laborals; que en aquest marc, el conjunt d’entitats, tant les agrupades com les col·laboradores, que 
han format part de l’Ateneu cooperatiu del Baix Llobregat, que es va posar en marxa gràcies a la 
subvenció rebuda en la convocatòria de l’any 2016, han decidit i acordat donar continuïtat al projecte, i 
per tant, presentar una sol·licitud de subvenció dins de la nova convocatòria; i que el Consell Comarcal 
del Baix Llobregat continuarà exercint el paper d’entitat sol·licitant del projecte, i per tant, assumint les 
funcions de coordinació i representació de l’Ateneu cooperatiu del Baix Llobregat.  
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 340/2017, de 22 de novembre, es va aprovar 
la sol·licitud de subvenció per un import total de 462.000,00€ per al projecte “Ateneu cooperatiu del 
Baix Llobregat” i els seus quatre cercles cooperatius, en el marc de la convocatòria de referència; i que 
per Decret de Presidència núm. 352/2017, de 4 de desembre, entre d’altres, es va acceptar la referida 
subvenció per el mateix import que es va sol·licitar. 
 

Atès que cal signar un conveni de col·laboració entre les entitats que formen part de 
l’agrupació de l’Ateneu cooperatiu del Baix Llobregat on ha de quedar reflectit totes les actuacions que 
duran a terme les entitats agrupades, d’acord amb el que estableix l’Annex 2 de l’Ordre TSF/234/2017. 

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

d’aquesta entitat en data 26 de febrer de 2018, amb diligència de proposta de la Gerència i que 
s’incorpora a l’expedient. 

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

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

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció de sengles convenis de col·laboració amb les 26 
entitats que formen part de l’Agrupació de l’Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat, que són els 
Ajuntaments de Molins de Rei, Vallirana, Viladecans, el Prat de Llobregat, Esparreguera, Olesa de 
Montserrat, Castelldefels, Gavà i Sant Boi de Llobregat, i les entitats de l’economia social: Associació 
Social Business City Barcelona, Calidoscoop, S.C.C.L., Associació Innobaix, UIKU Coworking El Prat, 
S.C.C.L., Grups Associats pel Treball Sociocultural (GATS), Set-C, S.C.C.L., Coopgros, S.C.C.L., 
Associació PastaXPasta, Acció Transversal per a la Transformació Social – AT2, Sustainlabour, 
S.L..L., Illa, S.C.C.L., Associació Plegats per l’economia solidària i cooperativa al Baix Llobregat, Som 
Gestió, Som Connexió, Comunitat Minera Olesana, S.C.C.L., Daina-Isard Cooperativa d’Ensenyament 
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SCCL i la Cooperativa Obrera de Viviendas, S.C.C.L., per a la gestió de “l’Ateneu cooperatiu del Baix 
Llobregat” en el marc de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius que promou el Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya; 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 a les entitats que formen part de l’agrupació de 
l’Ateneu cooperatiu del Baix Llobregat, així com a la Direcció General d’Economia Social, el Tercer 
Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya, 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.” 
 

c) Aprovar la creació d’un nou fitxer automatitzat de tractament de dades de caràcter 
personal anomenat Gravacions de veu i imatge de les sessions dels òrgans col.legiats. 

 
“Vist la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, que regula el nou marc normatiu del règim jurídic 

del sector públic, i que pretén generalitzar els mitjans electrònic en la convocatòria, celebració i actes 
de les sessions dels òrgans col·legiats. 
 

Vist que, fruit de l’adquisició d’una nova solució per realitzar les actes de les sessions 
del òrgans col·legiats de l’entitat en format electrònic on es reproduiran imatges i so captats de les 
pròpies sessions, és necessari la creació d’un fitxer que contingui les dades que s’han de publicar per 
aquest concepte.  

 
Atès la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter 

Personal (LOPD), que té com objecte principal garantir i protegir, pel que respecta al tractament de les 
dades personals, els drets fonamentals de les persones físiques, i especialment el seu honor i intimitat, 
personal i familiar.  
 

Vist que en compliment del que disposa la LOPD en el seu article 20, el Reial Decret 
1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de l’esmentada 
llei en el seu article 52 i següents, així com en els seus articles 79 i següents, i 130 i següents, la Llei 
32/2010, d’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i la resta de normativa 
complementària; la creació dels fitxers de les Administracions Públiques, s’haurà de realitzar 
mitjançant disposició general publicada al Butlletí Oficial de la Província. 
 

Vist que a l’apartat 2 de l’article 20 de la LOPD i a l’article 54 del Reial Decret 
1720/2007 es detalla la informació que haurà de contenir la disposició de creació dels fitxers, en ordre 
a facilitar als interessats l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves 
dades personals que la mateixa llei preveu. 
 

Atès que, un cop publicada la disposició general de creació del fitxer la LOPD i el seu 
Reglament de desenvolupament estableixen l’obligatorietat de la seva inscripció en el Registre General 
de Protecció de Dades.  
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Atès l’article 11 de la Llei 32/2010, d’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció 
de Dades, que estableix que són objecte d’inscripció en el Registre de Protecció de Dades de 
Catalunya els fitxers de dades personals, de titularitat pública o privada, inclosos dins de l’àmbit 
d’actuació de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades; que, segons l’article 3 de la referida Llei, 
inclou els ens locals. 
 

Vist l’informe emès per la Tècnica de Secretaria i el Responsable d’Informàtica i Noves 
Tecnologies d’aquesta entitat en data 21 de febrer de 2018, amb la conformitat de la Intervenció de 
l’entitat i amb diligència de proposta de la Gerència, que s’adjunta a l’expedient; proposant la creació 
del fitxer automatitzat de dades de caràcter personal del Consell Comarcal del Baix Llobregat 
“Gravacions de veu i d’imatge de les sessions dels òrgans col·legiats”. 

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

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la creació del fitxer automatitzat de dades de caràcter personal del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat “Gravacions de veu i d’imatge de les sessions dels òrgans 
col·legiats”, amb les característiques que es detallen a continuació: 

 
Nom del fitxer:  Gravacions de veu i d’imatge de les sessions dels òrgans col·legiats 
 
RESPONSABLE DEL FITXER 
- Nom de l’òrgan responsable: Consell Comarcal Baix Llobregat 
- Denominació de l'ens: CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT 
- Dependència: Consell Comarcal Baix Llobregat 
- Administració a la que pertany: Consell Comarcal Baix Llobregat 
- CIF: P5800011H 
- Domicili: carretera N-340, Parc Torreblanca 
- Codi postal. Localitat: 08980. Sant Feliu de Llobregat 
- Província: Barcelona 
- País: Espanya 
- Telèfon: 936852400 
- Fax: 936851868 
- Email: informatica@elbaixllobregat.cat 
 
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER 
- Nom: Gravacions de veu i d’imatge de les sessions dels òrgans col·legiats. 
- Usos previstos: Captació de la veu i de la imatge de les sessions dels òrgans col·legiats, el material 
audiovisual de que es disposa, gestió d’aquestes gravacions i publicació d’aquestes a la web d’aquest 
Consell Comarcal. 
- Finalitats: Gestió i control de les gravacions en format audiovisual de les sessions dels òrgans 
col·legiats de l’entitat. 
 

mailto:informatica@elbaixllobregat.cat
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ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES 
- Origen de les dades: El/la propi/a interessat/da o el/la seu/va representant legal. 
- Col·lectius o categories d’interessats: càrrecs públics i ciutadania en general.  
- Procediment de recollida de les dades: per mitjans audiovisuals o telemàtics. 
 
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER 
- Dades de caràcter identificatiu: veu, imatge. 
- Altres tipus de dades: ideologia, creences, origen racial o ètnic, vida sexual i salut.  
- Sistema de tractament: Mixt. 
 
MESURES DE SEGURETAT 
- Nivell de seguritat adoptat: Alt 
 
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES 
- A totes les persones que accedeixen a la gravació i reproducció de les mateixes i als diferents medis 
on es publiquin. 
 
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES 
- No es produeixen transferències internacionals de dades. 
 
DRETS D’OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ  
- L’atenció als interessats se efectuarà a l’ubicació indicada a l’apartat del Responsable del Fitxer. 
 

SEGON.- Procedir a la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de la 
disposició de creació de l’esmentat fitxer, de conformitat amb la legislació vigent en matèria de 
protecció de dades. 
 

TERCER.- Obrir un tràmit d’informació pública per un termini de 30 dies per tal de que 
els interessats puguin exercitar efectivament els drets previstos a la normativa, dirigint-se a la seu 
d’aquesta entitat. 
 

QUART.- Procedir a la inscripció de la creació de l’esmentat fitxer en el Registre de 
Protecció de Dades de Catalunya depenent de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 
 

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

 
SISÈ.- Comunicar el present acord a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, 

perquè en tingui coneixement i als efectes. 
 

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

d) Aprovar l’adjudicació a l’empresa Acta Digital UTE Virtual Reality Solutions del 
contracte mixt de servei i subministrament per a la implementació de les audioactes, 
dins l’acord marc de contractació centralitzada promogut per l’Associació Catalana de 
Municipis. 

 
“Vist que l’Associació Catalana de Municipis, mitjançant la Central de Compres, ofereix 

la possibilitat de contractar el sistema de vídeoacta, equips de gravació i transmissió d’actes dels 
plens, mitjançant la modalitat de compra o arrendament, d’acord amb l’acord marc de subministrament 
del sistema de videoacta, equips de gravació i transmissió d’actes, i el seu manteniment amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya ( Expedient 2016.01). 
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Atès que el Consell Comarcal del Baix Llobregat està adherit a la central de compres, i 

que ha detectat la conveniència de contractar externament aquest programari amb la finalitat de 
simplificar el procediment d’elaboració de les actes de les sessions dels òrgans col·legiats d’aquesta 
entitat. 
 

Atesa la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, que regula el nou marc normatiu del règim jurídic 
del sector públic, i que pretén generalitzar els mitjans electrònic en la convocatòria, celebració i actes 
de les sessions dels òrgans col·legiats. 
 

Vist que valorades les ofertes disponibles de la Central de Compres de l’Associació 
Catalana de Municipis, s’observa que la proposta ofertada per l’empresa ACTA DIGITAL (UTE Virtual 
Reality Solutions s.l. y Soluciones Informáticas Globales s.l.), amb NIF U40268112, és la que més 
s’adequa a les necessitats d’aquesta entitat. 
 

Atès que s’acredita l’existència de consignació pressupostària suficient en l’aplicació 
econòmica 9200 20301- Lloguer d'equip d'audioacta, segons consta a l’expedient. 

 
Vist l’informe emès per la Tècnica de Secretaria i el Responsable d’Informàtica i Noves 

Tecnologies d’aquesta entitat en data 21 de febrer de 2018, amb la conformitat de la Intervenció de 
l’entitat i amb diligència de proposta de la Gerència; que s’adjunta a l’expedient. 
 

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

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

 
ACORDS 

 
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa ACTA DIGITAL (UTE Virtual Reality Solutions, S.L. y 

Soluciones Informáticas Globales, S.L.), amb NIF U40268112, la contractació dels sistema de 
audioacta dels òrgans col·legiats del Consell Comarcal del Baix Llobregat i altres entitats dependents 
d’aquesta, mitjançant la modalitat d’arrendament, en virtut de l’acord marc de l’ACM de 
subministrament del sistema de videoacta, equips de gravació i transmissió d’actes, i el seu 
manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya ( Expedient 2016.01), i que es detalla a 
continuació: 
 
 Lot 1: sistema de videoacta, equips de gravació i 

transmissió d’actes 
Preu unitat lloguer/mes (*) 
Sense IVA 

Sublot 1.1 Software de gravació, gestió i firma digital 60,77 
Sublot 1.13 Allotjament núvol 84,80 
Sublot 1.15 Manteniment software de gravació, gestió i firma 

digital  
47,92 

 
SEGON.- La present despesa anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 9200 20301- 

Lloguer d'equip d'audioacta. del pressupost del 2018, i dels següents exercicis fins completar els 48 
mesos. 
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Atès que el present contracte comporta despeses plurianuals, la seva autorització o realització es 
subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius Pressupostos d’aquesta entitat dels 
anys 2019, 2020, 2021 i 2022. 
 
El desglossament per anualitats és el següent, suposant l’inici del servei el dia 12/03/18 i els 48 mesos 
posteriors, l’import contracte seria: 9.287,52 € + 1.950,37 € d’IVA = 11.237,89 € IVA inclòs.  
 

Anualitat € nets estimats IVA 21% 
€ import total màxim IVA 

inclòs 
2018 ,del 12/03/2018 al 

31/12/2018 1.838,15 386,01 2.224,16 
2019, del 01/01/2019 al 

31/12/2019 2.321,88 487,59 2.809,47 
2020, del 01/01/2019 al 

31/12/2020 2.321,88 487,59 2.809,47 
2021, del 01/01/2019 al 

31/12/2021 2.321,88 487,59 2.809,47 
2022, del 01/01/2019 al 

11/03/2022 483,73 101,58 585,31 
Totals 9.287,52 1.950,37 11.237,89 

 
TERCER.- Les condicions del contracte són les establertes en l’oferta presentada així 

com també en el marc de les condicions formalitzades entre aquesta i l’Associació Catalana de 
Municipis. 
 

QUART.- El pagament del preu s’efectuarà prèvia presentació de la factura 
corresponent i es farà efectiva de conformitat amb la normativa vigent, prèvia conformitat del tècnic/a 
responsable del contracte. 
 

CINQUÈ.- Comunicar l’adjudicació a l’empresa interessada, així com a la Central de 
Compres de l’Associació Catalana de Municipis, 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.” 
 

e) Aprovar l’adjudicació a l’empresa Lafuente Serveis Sanitaris SL del contracte de servei 
de transport escolar per a les rutes 501, 502 i 503, pels cursos 2017-2018 i 2018-2019. 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern de data 6 de novembre de 2017 es va 

aprovar l’inici de l’expedient per a l’adjudicació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, dels 
contractes dels serveis del transport escolar individual al CEE Balmes II del municipi de Sant Boi de 
Llobregat (rutes 501, 502 i 503), d’acord amb els lots que es detallen a continuació, des del dia 1 de 
febrer de 2018 i fins al darrer dia del curs lectiu de juny de 2019, amb una possible pròrroga màxima 
fins al darrer dia del curs lectiu de juny de 2020, i amb un tipus màxim de licitació, IVA exclòs, de dos-
cents deu euros (210,00 €) per dia efectiu de servei, que inclou la totalitat de despeses inherents al 
servei, inclòs el servei d’acompanyament; el que suposa un total de 171.990,00€, exempt d’IVA; 
d’acord amb el següent detall: 
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LOT 
núm.: 

RUTA 
NÚM. 

Preu 
servei/dia 

(IVA exclòs) 

Preu 
acompanyant/di

a 
(IVA exclòs) 

Preu 
total/dia 

(IVA exclòs) 

Previsió 
màxima dies de 

servei 
contracte 

Import màxim 
previst del 
contracte,  
sense IVA 

1 501 170 € 40 € 210 € 273 57.330,00 € 
2 502 170 € 40 € 210 € 273 57.330,00 € 
3 503 170 € 40 € 210 € 273 57.330,00 € 

 
Atès que dins del termini de presentació d’ofertes han presentat oferta les següents  

empreses: 
 

EMPRESA LOTS 
FACKL VL SERVEIS SANITARIS, S.L Lot 3 
LAFUENTE SERVEIS SANITARIS, 
S.L. 

Lot 1 
Lot 2 
Lot 3  

 
Vist que un cop valorades les ofertes, i comprovant que les empreses complien amb 

les condicions dels plecs reguladors d’aquesta licitació, es va valorar com a oferta econòmicament més 
avantatjosa la presentada per l’empresa LAFUENTE SERVEIS SANITARIS, S.L.; i que per acord de la 
Junta de Govern de 22 de gener de 2018 es va requerir a l’empresa perquè presentés la documentació 
corresponent en relació als esmentats contractes, segons el que disposa l’article 151 del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic; i que la referida empresa ha presentat la documentació requerida. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat i Polítiques de Gènere 
d’aquesta entitat en data 8 de febrer de 2018, amb diligència de proposta de la Gerència i que 
s’incorpora a l’expedient, proposant l’adjudicació dels contractes de referència a l’empresa LAFUENTE 
SERVEIS SANITARIS, S.L. 

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

següents 
ACORDS 

 
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa LAFUENTE SERVEIS SANITARIS, S.L., amb NIF 

B62783345, els contractes dels serveis del transport escolar individual al CEE Balmes II del municipi 
de Sant Boi de Llobregat lots 1 (ruta 501), 2 (ruta 502) i 3 (ruta 503), pels imports que es detallen a 
continuació: 
 

EMPRESA LOT PREU DIA 
IVA 
INCLÒS 

DIES 
ESTIMATSMÀXI
M juny 2019 

COST € 
MÀXIM 
SENSE 
PRORROGA 

DIES  MÀXIM 
POSSIBLE 
PRORROGA 

COST € 
MÀXIM AMB 
PRORROGA 

TOTAL 
PREVIST  

LAFUENTE 
SERVEIS 
SANITARIA SL 

Lot 1( ruta 
501) 
Lot 2( ruta 
502) 
Lot 3( ruta 
503)  

209 € 
209 € 
209 € 

240 
240 
240 

50.160,00 
50.160,00 
50.160,00 

178 
178 
178 

37.202,00 
37.202,00 
37.202,00 

 

TOTAL adjudicació    150.480,00  116.606,00 267.086,00 € 
10% MODIFICACIÓ    15.048,00  11.660,60 26.708,60 € 
TOTAL    165.528,00  128.266,60 293.794,60 € 
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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.- Publicar l’adjudicació i la formalització dels contractes en el perfil del 
contractant, així com en el BOE i en el DOUE. 
 

QUART.- Comunicar el present acord a l’empresa LAFUENTE SERVEIS SANITARIS, 
S.L., perquè en tingui coneixement de l’obligació de formalitzar el contracte segons s’estipula en els 
Plecs reguladors d’aquesta licitació; així com a la resta d’empreses licitadores. 
 

CINQUÈ.- Aquesta adjudicació quedarà 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 i Transports, Àrea Metropolitana de Barcelona,...) Així mateix, l’adjudicació restarà 
també condicionada a que abans de l’inici del servei es presenti la documentació acreditativa dels 
conductors i acompanyants i la relació de vehicles amb les dates de les renovacions de les pòlisses de 
les assegurances i de les revisions de la ITV, segon el model G, així com aquella documentació 
necessària que acrediti que tots els vehicles que es posaran a disposició del contracte, hauran 
d’ajustar-se a les característiques específiques que, per aquesta tipologia de transport recull el Plec de 
clàusules econòmiques i administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques reguladors 
d’aquest contracte. 
La no obtenció de la corresponent autorització de l’autoritat competent o la no idoneïtat dels vehicles, 
provocarà la resolució d’adjudicació sense derivar cap dret d’indemnització a favor de l’empresa 
adjudicatària. 

 
SISÈ.- Registrar els presents contractes en el Registre Públic de contractes. 

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

 
Sessió del 19 de març  2018 
 

f) Aprovar la subscripció d’un conveni amb la Diputació de Barcelona, de col.laboració en 
matèria de prevenció i control de mosquits per l’any 2018. 

 
“Atès que el Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona té entre els seus 

objectius prestar suport tècnic en l’àmbit del control de plagues als municipis que ho sol·liciten, que no 
en disposen de personal especialitzat per realitzar la diagnosis per a la prevenció i control dels 
mosquits, la realització de les inspeccions entomològiques o identificar alguna plaga, per la qual cosa 
es requereix de tècnics altament especialitzats. 

 
Atès que el Servei de Control de Mosquits d’aquest Consell Comarcal és una entitat 

de referència en l’àmbit del control integral de plagues amb solvència tècnica i científica contrastada i 
una àmplia experiència en les activitats que constitueixen l’objecte del conveni de referència. 
 

Atès que la Diputació de Barcelona i aquest Consell Comarcal, a través del Servei de 
Control de Mosquits, han manifestat el seu interès en col·laborar conjuntament en l’àmbit de la salut 
pública per ajudar als ajuntaments de la demarcació de Barcelona en la diagnosi de situació respecte a 
la presència de mosquits culícids, en l’aplicació del protocol de Vigilància d’Arbovirosis transmeses per 
mosquits a Catalunya pel que fa a la inspecció entomològica i en la identificació de plagues 
desconegudes amb propostes de control i per participar en tasques de sensibilització, informació i 
formació per als municipis de la demarcació territorial de Barcelona.  
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Vist l’informe emès pels Biòlegs Co-directors del Servei de Control de Mosquits 
d’aquesta entitat en data 8 de març de 2018, amb diligència de proposta de la Gerència i que 
s’incorpora a l’expedient. 
 

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

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb la Diputació de 
Barcelona a l’àmbit de la salut pública per a fomentar la prevenció i el control de mosquits culícids, 
altres plagues i la vigilància de l’arbovirosi en els municipis de la província de Barcelona per a l’any 
2018, 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 a la Diputació de Barcelona, 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.” 
 

g) Aprovar la devolució de la garantia definitiva a les empreses adjudicatàries dels 
contractes exhaurits de serveis de transport adaptat fix i esporàdic. 

 
“Vist que des de l’1 de febrer de 2014 s’han adjudicat diverses licitacions de serveis de 

transport adaptat i que totes elles han finalitzat el dia 31 de gener de 2018, i atès que, prèviament a la 
formalització dels corresponents contractes, les referides empreses van prestar les corresponents 
garanties definitives, segons consta als respectius expedients. 

 
Vist el que disposen els articles 102 i 222 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 emès per la Coordinadora del Servei de Transport Adaptat d’aquesta 
entitat en data 6 de març de 2018, amb diligència de proposta de la Gerència i que s’incorpora a 
l’expedient, proposant la devolució de les esmentades garanties a les corresponents empreses atès 
que no que existeixen motius o qüestions econòmiques o de servei pendents per part de les 
esmentades empreses. 

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

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la liquidació dels diversos contractes de serveis de transport 
adaptat fix i esporàdic subscrits amb les empreses R.J.AUTOCARES, S.L., UTE ““EMPRESA 
AUTOCARES CER, S.A.” Y AUTOCARES DEL NORESTE, S.A.”, UNIÓN TEMPORAL DE 
EMPRESAS, Ley 18/1982, de 26 de mayo, UTE NORESTE Y CERSA 5”, TRANSPORTS CIUTAT 
COMTAL 2, S.L. i l’entitat  CRUZ ROJA ESPAÑOLA. 
 

SEGON.- Aprovar la devolució de la garantia definitiva a l’empresa R.J. AUTOCARES, 
S.L., amb NIF B80615495, adjudicatària del contracte de diversos serveis de transport adaptat fix per a 
persones amb mobilitat reduïda de la comarca del Baix Llobregat per anar a diferents centres del Baix 
Llobregat i del Barcelonès, lots números 1 i 3, aprovada pel Decret de Presidència de l’extingit Patronat 
Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat núm. 13/2013, de 23 de desembre, que 
ascendeix per al Lot núm. 1 a l’import de 40.136,51€ (constituïda mitjançant el certificat d’assegurança 
núm.130007 corresponent a la pòlissa oberta d’assegurança de caució núm. 1.003.581), i per al Lot 
núm. 3 a l’import de 38.391,47€ (constituïda mitjançant el certificat d’assegurança núm.130009 
corresponent a la pòlissa oberta d’assegurança de caució núm. 1.003.581).   
 

TERCER.-  Aprovar la devolució de la garantia definitiva a l’empresa UTE ““EMPRESA 
AUTOCARES CER, S.A.” Y AUTOCARES DEL NORESTE, S.A.”, UNIÓN TEMPORAL DE 
EMPRESAS, Ley 18/1982, de 26 de mayo, UTE NORESTE Y CERSA 5”, amb NIF U66177627, 
adjudicatària del contracte de diversos serveis de transport adaptat fix per a persones amb mobilitat 
reduïda de la comarca del Baix Llobregat per anar a diferents centres del Baix Llobregat i del 
Barcelonès, lots números 2 i 4, aprovada pel Decret de Presidència de l’extingit Patronat Comarcal de 
Serveis a la Persona del Baix Llobregat núm. 2/2014, de 9 de gener, que ascendeix per al Lot núm. 2 a 
l’import 26.106,81€ (constituïda mitjançant el certificat d’assegurança de caució núm. 4.105.925), i per 
al Lot núm. 4 a l’import de 10.560,78€ (constituïda mitjançant el certificat d’assegurança de caució 
núm. 4.105.926), així com la devolució de la garantia definitiva per reajustament de l’ampliació de la 
ruta 2.06 del lot 2, mitjançant Decret de Presidència núm. 298/2016, de 29 de desembre, que 
ascendeix a l’import de 996,00€ (constituïda mitjançant certificat de caució núm. 4.161.341).  
 

QUART.- Aprovar la devolució de la garantia definitiva a l’empresa UTE ““EMPRESA 
AUTOCARES CER, S.A.” Y AUTOCARES DEL NORESTE, S.A.”, UNIÓN TEMPORAL DE 
EMPRESAS, Ley 18/1982, de 26 de mayo, UTE NORESTE Y CERSA 5”, amb NIF U66177627, 
adjudicatària del contracte del servei de transport adaptat esporàdic per a persones amb mobilitat 
reduïda de la comarca del Baix Llobregat, aprovada pel Decret de Presidència de l’extingit Patronat 
Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat núm. 29/2013, de 23 de desembre, que 
ascendeix a l’import de 13.527,00€ (constituïda mitjançant un contracte d’assegurança de caució amb 
núm. 4.104.776).    
 

CINQUÈ.- Aprovar la devolució de la garantia definitiva a l’entitat CRUZ ROJA 
ESPAÑOLA, amb NIF Q2866001G, adjudicatària del contracte del servei de transport adaptat fix per a 
persones amb mobilitat reduïda de la comarca del Baix Llobregat per anar a diferents centres del Baix 
Llobregat i del Barcelonès, ruta núm. 601, aprovada per acord de la Junta de Govern de l’extingit 
Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat de 21 de desembre de 2015, que 
ascendeix a l’import de 2.232,50€ (constituïda mitjançant transferència bancària al compte del Patronat 
Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat). 
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SISÈ.- Aprovar la devolució de la garantia definitiva a l’empresa TRANSPORTS 
CIUTAT COMTAL 2, S.L., amb NIF B61095121, adjudicatària del contracte del servei de transport 
adaptat fix per a persones amb mobilitat reduïda d’Esplugues de Llobregat per a anar a diversos 
centres de dia del mateix municipi, rutes núm. 7.01-7.02, aprovada pel Decret de Presidència de 
l’extingit Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat núm. 11/2016, de 2 de febrer, 
que ascendeix a l’import de 4.392,50€ (constituïda mitjançant aval bancari núm. 10001042826).  
 

SETÈ.- Aprovar la devolució de la garantia definitiva a l’empresa RJ AUTOCARES, 
S.L., amb NIF B80615495, adjudicatària del contracte del servei de transport adaptat fix per a persones 
amb mobilitat reduïda del Baix Llobregat per a anar a diversos centres de Barcelona, ruta 9.01, 
aprovada pel Decret de Presidència núm. 17/2017, de 23 de gener, que ascendeix a l’import de 
1.891,77€ (constituïda mitjançant aval bancari núm. 10001072588). 

 
VUITÈ.- Notificar el present acord a les referides empreses, perquè en tinguin 

coneixement i als efectes escaients. 
 

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

7.  Precs i preguntes  
 
El Sr. President li dóna la paraula al  Sr. Miquel Comino, conseller delegat de política Territorial i 
Joventut, del grup comarcal del PSC-CPM, que diu: 
 
Simplement posar en coneixement del Plenari un tema que ha sortit en les últimes reunions que hem 
tingut en l’àmbit de joventut, que ès les dificultats que ara tindrà la Xarxa d’impulsors i impulsores del 
programa de garantia juvenil i que voldríem exposar-ho abans de  bellugar fitxa. Sabeu que el 
programa de garantia juvenil va néixer al 2014, arran de la situació d’atur generalitzada a tota Europa 
especialment l’atur juvenil del 2014. 
 
S’ha modificat aquest programa de garantia juvenil per atendre bàsicament joves de 16 a 29 anys que 
ni estudien ni treballen i que necessiten aquest seguiment específic per part d’aquestes xarxes 
d’impulsors/res des de la Generalitat de Catalunya. S’ens diu que el SOC tancarà, no el programa de 
garantia juvenil que ès mante fins el 2020, però si la xarxa d’impulsors/res, que al mes de maig 
d’aquest any deixarà d’existir.  
 
L’atur juvenil a la nostra comarca continua sent altíssim, estem entorn als 6000 joves aturats i 
aturades, a prop del 18% dels joves d’aquesta comarca estan aturats i per tant nosaltres des del 
Departament també hem posat això en comú en la Mesa que es va fer fa 15 dies de Regidors/res de 
Joventut de la comarca. Considerem que el SOC hauria de fer un esforç per mantenir la xarxa 
d’impulsors/res, s’ha adreçat una carta per part dels professionals a la comarca, som nou, vuit dels 
municipis que tenen més de 40.000, que tenen el seu propi impulsor i un impulsor que treballa al 
Consell Comarcal que fa aquesta feina per als municipis de menys de 40.000 habitants. La reflexió ès 
que la xarxa continua sent necessària i l’idea és fer alguna acció per poder reivindicar la continuació 
d’aquesta xarxa. Dilluns passat, a la jornada que també vam fer de joventut, a Esplugues, vam tenir 
l’ocasió de parlar amb la Marta Vilalta, la Directora General de Joventut. La Marta Vilalta ens va 
mostrar també la seva inquietud davant d’aquest tema i el que sembla és que el SOC diguem va per 
una banda i Joventut va per una altra. 
 
Nosaltres el que volem fer ès una reivindicació conjunta, també amb la Direcció General de Joventut, 
de manera que entre totes les institucions que tenim alguna cosa a veure amb aquest tema podem 
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ajudar a mantenir la xarxa d’impulsors/res. Simplement volia posar en coneixement del Plenari aquesta 
situació.  
 
Intervé el Sr. Oriol Bossa, portaveu del grup comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya, que diu: 
 
Des del grup comarcal d’Esquerra voldríem fer un prec sobre l'Hospital Comarcal Moises Broggi,que 
com tothom sap és l'hospital de referència d'onze municipis de la comarca i dóna servei a més de 
300.000 usuaris de la sanitat pública. D’ençà de la seva entrada en funcionament, tant des del Tram 
com des de diferents línies d'autobús, hi ha parades al seu entorn que en faciliten l'accés. Tot i així, hi 
ha un gran volum d'usuaris que hi accedeixen amb el seu vehicle privat, ja sigui per una qüestió de 
comoditat o d'urgència. 
Les zones d'aparcament lliure a l'entorn de l'hospital són pràcticament inexistents, i a més cal tenir en 
compte que els veïns i veïnes del barri residencial Sant Joan disposen de zona verda limitada als 
vehicles censats a la zona. 
Per tant, aparcar a l'entorn de l'hospital requereix pagar per fer-ho, ja sigui a la zona blava del seu 
entorn o al pàrking privat del seu interior. 
El nostre grup comarcal ha rebut queixes d'usuaris de diferents poblacions sobre el preu de la zona 
blava i de l’esmenta’t aparcament interior. Cal recordar que des de la posada en marxa de l'hospital la 
FAVBLL (Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes del Baix Llobregat) sempre ha reivindicat un preu 
assequible del pàrking interior. El preu per hora d'aquest aparcament interior és de 2,70€, superant al 
d'altres hospitals de la comarca; tanmateix, la zona blava del seu entorn és abusiva i clarament 
recaptatòria, i l'eficàcia del personal que controla els aparcaments sobradament demostrada. No cal dir 
que es fa difícil preveure l'hora de sortida d'una visita concertada i menys encara la d'una urgència, per 
lo que sovint les multes per excedir el temps de reserva són habituals. 
Per tots aquests motius, i en tant que el Consell Comarcal és representat al Consorci que gestiona 
l'Hospital, volem fer un prec perquè des del Consell Comarcal es facin les gestions oportunes per tal 
d'assegurar uns preus assequibles d'aparcament a l'entorn i a l'interior de l'Hospital Comarcal Moises 
Broggi. 
 
Pren la paraula el Sr. President, que diu: 
 
Informar de tres o quatre temes jo mateix. Efectivament, com deia el conseller Oriol, estem 
representats i ja vam assumir amb els Ajuntaments de Sant Joan Despí i Sant Just Desvern, no sé si 
n’hi ha un altre, perdoneu, però dos segur, vam assumir i vam fer aquesta revindicació del cost de 
l’aparcament. Això ho té una concessionària i he de dir-te que no són tres-cents i pico mil, que són 
450.000 habitants la població de referència; per tant encara és més problema del que deies amb les 
teves dades. Efectivament ho faré arribar al Consorci i lluitarem perquè hi hagi una modificació de 
tarifes o un acord. Hi ha una concessió ja dins aquestes instal·lacions, no és directament l’hospital i els 
acords s’han de modificar. Jo ho faig arribar com a representant.  
 
Informar de quatre o cinc coses. Una: aquesta casa aquest any fa 30 anys, el Consell Comarcal fa 30 
anys; per tant dissenyarem, si us sembla be, un acte institucional i alguna acció més, perquè val la 
pena explicitar-ho i fer una trobada. 
 
Per altra banda, informar que és molt possible que hi hagi un Plenari al mes de maig o juny, perquè hi 
ha dos o tres temes que s’han d’aprovar en Ple: principalment el Reglament i la posta en marxa del 
Consell de Salut i de Formació Professional. En aquests moments està convocat el Plenari al juliol, per 
tant es molt possible que hagi un altre Plenari, ja us informarem evidentment, però tindrem segurament 
un altre Plenari. 
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Per altra banda, hem rebut un premi que ès el segell a la transparència per la nostra pàgina web. 
Remarcar, i abans el conseller Martínez en feia esment a la Junta de Govern, que la gran majoria 
d’aquests reconeixements son del Baix Llobregat, per tant alguna cosa també hem fet be.  
 
Desprès hem rebut la comunicació del Pla zonal de la Xarxa Local de Carreteres, els ajuntaments ja ho 
rebreu, on passen tres camins a carretera, perquè es reuneixen las característiques d’aquesta 
convocatòria. Tot i així, per ajuntaments que no han entrat amb aquesta resolució, nosaltres seguim 
reivindicant. Hi ha compromís a la Diputació de fer acords pels anys 2019-20-21, és a dir, en aquests 
moments hi han altres ajuntaments, que són Gavà i Castelldefels, que ès la carretera de la Sentiu, per 
altra banda Pallejà, el Camí de Font Pineda, i també d’Esparreguera, que és el Camí d’Esparreguera a 
la Colònia Sedo; aquests són els aprovats, però si recordareu algun ajuntament no ha estat aprovada 
la seva petició; i seguirem amb la Diputació perquè això sigui possible amb els acords posteriors. 
 
A continuació intervé el Sr. Jordi Gil, Vice-president i conseller del grup comarcal de Coalició Entesa, 
que diu: 
 
Crec que en alguna vegada ja ho havíem parlat, en tot cas el que si que voldria explicar és el perquè i 
amb qui, del Consell de la formació professional. El perquè és perquè hem detectat conjuntament amb 
molt municipis de la comarca que hi han certes necessitats en l’àmbit de la formació professional, 
bàsicament conceptes de territorialització on hi han zones de la comarca on no hi han cicles formatius, 
que són les zones que estan més allunyades i per tant s’afegeix un problema de mobilitat important i 
també per la falta de cicles formatius i pel fet de que molts i moltes joves de la nostra comarca hagin 
de desplaçar-se a altres comarques, fins i tot a Barcelona, per poder cursar aquests cicles. Veiem 
aquesta realitat, ja fa potser un any i mig que vam començar a fer un projecte amb la zona nord, un 
projecte de diagnosi de formació professional a la zona nord que va acabar evolucionant i va acabar a 
les jornades de la formació professional que vam preparar a Martorell, on també hi era l’Alcalde 
Fonollosa; i desprès d’aquestes jornades i desprès de fer diverses trobades amb entitats, tant 
patronals, sindicals, FAPAC, el propi Departament d’Ensenyament, etc, i els Ajuntaments, evidentment 
vam decidir començar a donar-li forma a aquest Consell de Formació Professional que, com be deia el 
President, l’idea és, ara que estem acabant de redactar els estatus, hi hauran unes dues trobades 
durant el mes de maig amb el ajuntaments i les entitats que formaran part d’aquest Consell i aquesta 
idea de que a primers del mes de juny es pugui formalitzar de una vegada la creació d’aquest Consell 
de la Formació Professional. 
 

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


