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CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT 

 
PLE  

 
ACTA NÚM.2/ 10 

 
 
A la ciutat de Sant Feliu de Llobregat, el dia 19 d’abril de dos mil deu. Quan són les dinou 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 a primera convocatòria, sota la Presidència de l’Il·lma. Sra. Rosa 
Boladeras i Serraviñals i assistits pel Secretari Accidental, Sr. Lluís González Roig. 
 
ASSISTENTS 
 
PRESIDENTA 
 
SRA. ROSA BOLADERAS I SERRAVIÑALS (PSC-CPM) 
Regidora de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat 
 
VICEPRESIDENTS/ES 
 
SRA. MARIA SOLER SALA (PSC-CPM) 
Alcaldessa d’Abrera 
 
SRA. DOLORS PUEYO BERTRÁN (ERC-AM) 
Alcaldessa de Santa Coloma de Cervelló 
 
SR. MANEL CABALLERO I BOIRA (CiU) 
Regidor de Martorell  
 
SRA. ELENA EMBUENA GARCÍA (ICV-EUiA-EPM.)   
Regidora de Sant Joan de Despí 
 
CONSELLERS/ES ASSISTENTS 
 
PSC – CPM.    
 
SRA. MARIA MENA GALINDO  
Regidora d’Esplugues  
 
SR. JOSÉ GARCÍA PÉREZ 
Regidor de El Prat de Llobregat 
 
SRA. EVA Mª MARTÍNEZ MORALES 
Regidora de Vallirana 
 
SR. FRANCESC GARCIA I GUINART 
Regidor de Pallejà 
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SRA. PILAR JOANIQUET I ANMELLA  
Regidora de La Palma de Cervelló 
 
SRA. MARTA MARTÍNEZ PARRA  
Regidora de Santa Coloma de Cervelló 
 
SR. F.XAVIER PAZ PENCHE  
Regidor de Molins de Rei 
 
SRA. PATRICIA D. SILVA GERMÁN  
Regidora del Papiol  
 
SR. LLUÍS TOMÁS MORENO 
Alcalde de Castellví de Rosanes 
 
SRA. LAURA BARRUFET MIRÓ  
Regidora de Gavà 
 
SR. VICTOR SERRANO PÉREZ   
Regidor d’Olesa de Montserrat 
 
SRA. FRANCESCA FOSALBA I BATALLA  
Alcaldessa d’ Esparreguera 
 
SR. DAVID CASTELLAR MILLÁN   
Regidor de Sant Andreu de la Barca 
 
SR. SERGIO FERNÁNDEZ MESA (PSC-CPM) 
Regidor de Cornellà de Llobregat 
 
ICV-EUiA-EPM.      
 
SR. JORDI BORRELL ALONSO 
Regidor de Sant Esteve Sesrovires  
 
SR. FELIP CASTILLO VILLEGAS  
Regidor de Santa Coloma de Cervelló 
 
SRA. LIDIA MUÑOZ CÀCERES   
Regidora de Sant Feliu de Llobregat 
 
SRA. CANDELA LÓPEZ TAGLIAFICO  
Regidora de Castelldefels 
 
SR. XAVIER GONZÁLEZ I ALEMANY 
Alcalde de la Palma de Cervelló 
 
SRA. MARIA JOSEFA RODRÍGUEZ BLÁZQUEZ (ICV-EUiA-EPM.)   
Regidora de Sant Boi de Llobregat 
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CiU.    
 
SR. JOSEP MARIA LLOP I RIGOL  
Regidor de La Palma de Cervelló 
 
SRA. MARTA PEDROSA I VARELA  
Regidora de Sant Boi de Llobregat 
 
SR. SANTIAGO BARONA I GARCÍA   
Regidor de Castelldefels  
 
SR. FRANCESC MOLINA I NÚÑEZ  
Regidor de Cornellà de Llobregat 
 
ERC-AM.   
 
SR. FRANCESC RODRÍGUEZ I GARZÓN  
Regidor de Sant Vicenç dels Horts 
 
SRA. IOLANDA LLAMBRICH SERRANO 
Regidora de Cornellà de Llobregat 
 
SRA. GLORIA MATAS I MONTMANY 
Alcaldessa  de Torrelles de Llobregat 
 
PP.     
 
SR. LUÍS ORTEGA LAZARO  
Regidor d’Esplugues 
 
SR. MANUEL REYES LÓPEZ  
Regidor de Castelldefels 
 
C-PC. 
 
SRA. MARGARITA MANZANO LOPEZ  
Regidora de Castelldefels 
 
CONSELLERS/ES NO ASSISTENTS 
 
SR. JUAN ANTONIO VAZQUEZ CORTADO (PSC – CPM) 
Alcalde de Sant Feliu de Llobregat 
 
SRA. EVA PARERA I ESCRICHS (CiU). 
Regidora de Corbera de Llobregat 
 
SR. JORDI ALSINA FELIP (PP) 
Regidor de Sant Andreu de la Barca 
 
SR. JOAQUIN SERGIO GARCÍA PÉREZ (PP) 
Regidor de Viladecans 
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SECRETARI ACCIDENTAL 
 
Sr. Lluís González Roig 
 
INTERVENTOR ACCIDENTAL 
 
Sr. José Luis Sanz Arranz 
 
Seguidament per la Sra. Presidenta es declara oberta la sessió i ordena que s’entri a tractar els 
assumptes continguts a l’Ordre del dia, en relació amb els quals s’adopten els acords següents: 

(Prèviament pren la paraula el Sr. Luis Ortega, Portaveu del grup comarcal del Partit Popular, per 
excusar la absència de dos consellers del seu grup, el Sr. Jordi Alsina, per motius delrelacionats 
amb el tancament de l’espai aeri pel volcà islandès, i el Sr. Sergio Garcia, que està malalt.)  

 
1.- Aprovar l’acta núm. 1/10, corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 15 de febrer 
  
Els presents aproven per majoria absoluta l’acta núm. 1/10, corresponent a la sessió celebrada el 
dia 15 de febrer, amb l’abstenció de la representant del grup comarcal de Ciutadans  
 
2.- Pressa de possessió de la Sra. Glòria Matas i Montmany com a Consellera Comarcal 
pel grup d’Esquerra Republicana de Catalunya. 
 

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

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

La Sra. Glòria Matas i Montmany, respon: “si, prometo per imperatiu legal,”. 
 

Moment a partir del qual la Sra. Glòria Matas i Montmany, s’integra com a 
consellera de ple dret en el Consell Comarcal del Baix Llobregat, del que el plenari d’aquesta 
entitat es dóna per assabentat i a qui la Presidenta dona la benvinguda, recorda el seun passat 
com a Consellera i desitja una bona tasca. 
 

“Vista la credencial de Consellera lliurada per la Junta Electoral Central a favor de 
la Sra. Gloria Matas i Montmany, inclosa a la llista de candidats/es presentada pel Grup Comarcal 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, en substitució per renúncia del Sr. Marcel·lí Reyes i Vidal, i 
de conformitat amb el que disposa l’article 21.4 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Organització Comarcal, aquesta Presidència proposa al 
Ple l’adopció dels següents 
  

ACORDS 
 

PRIMER.- Donar possessió del càrrec de Consellera d’aquesta comarca a la Sra. 
Gloria Matas i Montmany, adscrita al grup comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya, a la 
vista de l’esmentada credencial, prèvia prestació per part de la interessada del jurament o 
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promesa d’aquest, de conformitat amb la fórmula establerta per l’article 1 del Reial Decret 
707/1979, de 5 d’abril. 
 
  SEGON.- Comunicar el present acord a la Direcció General d’Administració Local 
de la Generalitat de Catalunya, a la Junta Electoral Central i a la Delegació del Govern de 
Catalunya perquè en tinguin coneixement i als efectes escaients.” 
 
3.- Donar compte dels Decrets de la Presidència que a continuació es relacionen: 
 

a) Decret núm. 16/10, de 28 de gener, relatiu a aprovar la modificació de crèdits 1/10 
d’incorporació al pressupost de 2010 dels romanents de crèdits de despeses amb 
finançament afectat de l'exercici immediat anterior i el seu finançament. 

 
Atès que durant l'exercici proppassat no pogueren estar realitzats la totalitat dels 

projectes i les activitats amb finançament afectat per l'any 2009, consignats en el Pressupost. 
 

Atès  que  l'article 182.3 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que aprova el text 
refós de Llei  Reguladora de les Hisendes Locals,estableix que els crèdits per a projectes finançats 
amb ingressos afectats hauran d’incorporar-se obligatòriament, excepte quan es desisteixi total o 
parcialment d’iniciar o continuar l’execució de la despesa. 
 

Vist l'article 48 del Real Decret 500/90 que desenvolupa el Capítol I del títol sisè de la 
Llei 39/88 i l'article 12è de les Bases d'execució. 
 

Vist l’informe de la Gerent 
 

Vist l’informe d’intervenció 
 

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

HE RESOLT 
 

PRIMER.- Aprovar la modificació de crèdits 1/10 d’incorporació al Pressupost de 
2010 dels romanents de crèdits de despeses amb finançament afectat de l'exercici immediat 
anterior i el seu finançament de conformitat amb el que estableix l’article 182.3 del Reial Decret 
2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de Llei  Reguladora de les Hisendes Locals 
 
1. DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT 
 

Partida Descripció Crèdit 
    a incorporar 

920 62200 Direcció obra Instal.lacions 6.592,97 
      

231 46200 Ajuntaments immigració 54.779,10 
      

241 13102 Retrib. Personal Iloquit 37.316,26 
241 16002 Seg. Social Iloquit 22.649,61 

      
241 13148 Ret. Pers. TO Comarcal 2 fase 6.660,17 
241 14348 Ret. Alumnes TO Comarcal 2 fase 26.483,68 
241 16048 Seg. Social TO Comarcal 2 fase 8.733,71 
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241 16052 Seg. Social alumnes TO Comarcal 2 fase 1.874,28 
241 22048 Despeses de funcionament TO Comarcal 2 fase 15.986,87 

      
241 13150 Ret. Pers. TO Zona Nord 2 fase 5.130,43 
241 16050 Seg. Social TO Zona Nord 2 fase 14.138,18 
241 14350 Ret. Alumnes TO Zona Nord 2 fase 44.109,79 
241 16054 Seg. Social alumnes TO Zona Nord 2 fase 5.190,99 
241 22048 Despeses de funcionament TO Zona Nord 2 fase 29.729,50 

      
241 13155 Ret. Personal IPIS 2009 247.779,91 
241 16055 Seg. Social IPIS 2009 134.458,96 
241 20655 Lloguer equips IPIS 414,88 
241 22055 Despeses  de funcionament IPIS 2009 147.830,32 
241 22455 Assegurances IPIS 2.715,08 

      
241 13178 Ret. Personal UPD 2009 41.751,87 
241 16078 Seg. Social UPD 2009 18.154,34 
241 22078 Despeses de funcionament UPD 2009 6.800,32 

      
241 46208 Ajuntaments Pactes Territorials 2006 41.105,66 

      
241 46209 Ajuntaments Pactes Territorials 2007 128.143,22 

      
241 48900 UGT Baix llobregat PI 2009 12.801,45 
241 48901 CCOO Baix Llobregat PI 2009 12.801,45 

      
313 13101 Ret. Personal PO SCM 1.593,93 
313 16001 Seg. Social PO SCM 222,22 

      
324 22301 Transport escolar curs 09/10 2.230.071,39 
324 22707 Menjador curs 09/10 29.081,57 
324 48111 Ajuts individuals 09/10 3.623.025,79 
324 48900 Fundació Catalana de l'Esplai (Centres AEP) 157.000,00 

      
171 22101 Subministres Parc Torreblanca 3.260,43 
171 22102 Altres despeses Parc Torreblanca 9.042,00 
171 22701 Seguretat Parc Torreblanca 9.151,40 

      
332 46200 Ajuntaments foment creació literaria 3.300,00 

      
337 46200 Ajuntaments joventut 7.000,00 

      
410 60900 Inf. Prevenció incendis can colomer 28.107,54 

      
410 22707 Estudi les muntanyes del Baix 13.220,00 

      
942 46200 Transferències ajuntaments AOC 4.000,00 

      
  Total 7.192.209,27 
   

INGRESSOS   
Partida Descripció Crèdit 

    a incorporar 
45032 Ensenyament curs 09/10 6.039.178,75 
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45005 Generalitat- Conveni acció social immigració 54.779,10 
      

45052 Generalitat -Pactes Territorials 2006 39.605,65 
      

45053 Generalitat - Pactes Territorials 2007 128.143,22 
      

45054 Generalitat Projectes innovadors 2009 25.602,90 
      

45056 Generalitat TO Comarcal 2 fase 59.738,71 
      

45057 Generalitat TO Zona Nord 2 fase 98.298,89 
      

45058 Generalitat IPIS 2009 174.830,04 
      

45059 Generalitat UPD 2009 66.706,53 
      

46103 Diputació Plans locals joventut - Ajuntaments 4.500,00 
      

46106 Diputació Iloquit 59.965,87 
      

46109 Diputació- Foment creació literaria 3.300,00 
      

75001 Puosc Inf. Prevenció incendis Can Colomer 26.702,16 
      

87010 Romanent de tresoreria finançament afectat 410.857,45 
      
  Total 7.192.209,27 

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

Comarcal. 
 

b) Decret núm. 25/10, de 15 de febrer, relatiu a elevar a definitiva l’adjudicació 
provisional a l’empresa Concesionaria Barcelonesa S.L, del contracte de servei de 
recollida selectiva de paper, cartró i envasos lleugers en la via pública i en 
generadors singulars en les zones Nord i Oest de la comarca del Baix Llobregat. 

 
“ Vist que per acord de la Junta de Govern de 19 d’octubre de 2009 es va 

aprovar l’inici de l’expedient per a l’adjudicació del contracte de servei de recollida selectiva de 
paper, cartró i envasos lleugers en la via pública i en generadors singulars en les zones Nord i 
Oest de la comarca del Baix Llobregat, mitjançant procediment obert harmonitzat, amb el següent 
preu de licitació: preu unitari de les dues fraccions (paper – cartró i envasos lleugers) per import de 
0,11257 €/Kg sense IVA per al paper i cartró i 0,31135 €/Kg sense IVA per als envasos lleugers 

 
Atès que transcorregut el termini de presentació d’ofertes, s’ha presentat a la 

licitació la següent empresa: Concesionaria Barcelonesa S.L. 
 
Vist que per Decret de la Presidència núm. 9/2010, de 20 de gener, es va 

adjudicar provisionalment a l’empresa Concesionaria Barcelonesa S.L. amb CIF B08814915 , el 
contracte de servei de recollida selectiva de paper, cartró i envasos lleugers en la via pública i en 
generadors singulars en les zones Nord i Oest de la comarca del Baix Llobregat amb els següents 
preus unitaris de servei: 
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 0,11146 €/Kg sense IVA per al paper i cartró 
 0.30827 €/Kg sense IVA per als envasos lleugers. 

 
Vist que en data 25 de gener de 2010 es va publicar l’adjudicació provisional en el 

perfil del contractant d’aquest Consell Comarcal del Baix Llobregat, i que transcorregut el termini 
de quinze dies hàbils des del següent al de la publicació de l’adjudicació provisional en el perfil del 
contractant d’aquesta entitat i presentat per part de l’empresa adjudicatària els documents 
requerits en l’acord d’adjudicació provisional, s’ha d’elevar a definitiva l’esmentada adjudicació, 
d’acord amb l’article 135 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector. 

 
Vist l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics, Informàtica i Noves 

Tecnologies en data 15 de febrer de 2010, que s’incorpora a l’expedient. 
 
Vist que per acord de la Junta de Govern de 19 d’octubre de 2009 es va facultar a 

la Presidència per a l’adjudicació d’aquest expedient. 
 
Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc 

conferides 
 

RESOLC 
 
PRIMER.- Elevar a definitiva l’adjudicació provisional a l’empresa Concesionaria 

Barcelonesa S.L. amb CIF B08814915, del contracte de servei de recollida selectiva de paper, 
cartró i envasos lleugers en la via pública i en generadors singulars en les zones Nord i Oest de la 
comarca del Baix Llobregat amb els següents preus unitaris de servei: 

 
 0,11146 €/Kg sense IVA per al paper i cartró 
 0.30827 €/Kg sense IVA per als envasos lleugers. 

 
SEGON.- Publicar l’adjudicació definitiva del contracte en el perfil del contractant i 

en el DOUE i BOE, en un termini no superior a 48 dies a comptar de la data de l’adjudicació 
definitiva. 
 

TERCER.- Comunicar el present Decret a l’empresa Concesionària Barcelonesa 
S.L., perquè en tingui coneixement de l’obligació de formalitzar el contracte en el termini dels 10 
dies hàbils següents al de la notificació de l’adjudicació definitiva.” 

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

Govern i del Ple que se celebri.” 
 

c) Decret núm. 27/10, de 17 de febrer, relatiu a aprovar la subscripció de l’Addenda pel 
curs escolar 2009-2010 al conveni entre el Departament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix Llobregat. 

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

celebrada el 25 de juny del mateix any, entre aquesta entitat i el Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya l’objecte del qual és la delegació al Consell Comarcal del Baix 
Llobregat de les competències quant a la gestió del servei de transport escolar i per a la gestió del 
servei escolar de menjador i altres prestacions en matèria d’ensenyament. 
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  Atès que  aquest conveni, en virtut del seu article 27, té una vigència indefinida, 
però el seu Annex econòmic, en el qual es recullen les aportacions econòmiques del Departament 
d’Ensenyament per al desenvolupament de les competències delegades per a cada curs, ha 
d’actualitzar-se anualment per a cada curs escolar, tal i com ha vingut fent-se amb caràcter anual 
en successives sessions plenàries. 
 
  Atès que cal procedir a actualitzar per al curs escolar 2009-2010, mitjançant un 
nou annex, els recursos econòmics que es transfereixen al Consell Comarcal per a la gestió del 
servei de transport i menjador escolar i altres prestacions en matèria d’ensenyament, d’acord amb 
la proposta de finançament dels serveis de transport i menjador  escolar del curs 2009-2010 
tramesa per la Direcció General d’Atenció a la Comunitat Educativa del Departament d’Educació 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
  Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea de Serveis Centrals en data 17 
de febrer de 2010, que s’incorpora a l’expedient. 
 
  Atesa la necessitat, segons consta en l’expedient, d’aprovar l’addenda de 
finançament dels serveis de transport i menjador escolar amb el Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya, curs 2009-2010. 
 

Vist també que en virtut de l’acord de Ple de 20 de juliol de 2007 la Presidència 
podrà exercir les competències delegades a la Junta de Govern, per raons fonamentades 
d’urgència. 

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

conferides 
 

RESOLC 
 
  PRIMER.- Aprovar la subscripció de l’Addenda pel curs escolar 2009-2010 al 
conveni entre el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del 
Baix Llobregat per a la delegació de competències quant a la gestió del servei de transport escolar 
i per a la gestió del servei escolar de menjador i altres prestacions en matèria d’ensenyament, 
proposat pels imports i conceptes que a continuació s’indiquen : 
 

CONCEPTE IMPORT TOTAL € 
Transport obligatori          2.627.863,33 
Transport no obligatori 1.214.556,25 
Transport no obligatori-CEIP Viladecans III 49.000,00 
Menjador obligatori centres públics          793.461,80 
Menjador obligatori centres concertats       98.821,80 
Menjador no obligatori 2.834.510,99 
5% de gestió 380.910,71 
Dotació extraordinària 1.547.461,01 
Total    9.546.585,89 

 
SEGON.- Comunicar aquest Decret al Departament d’Educació de la Generalitat 

de Catalunya perquè en tingui coneixement i als efectes oportuns. 
 
TERCER.- Donar compte del present Decret en la propera sessió de la Junta de 

Govern i del Ple que se celebri.” 
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d) Decret núm. 31/10, de 1 de març, relatiu a aprovar la proposta de resultat 

pressupostari del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat 
corresponent a l'exercici de 2009. 

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

Administració Comarcal, amb data 17 de gener d'enguany va començar a iniciar les tasques de 
liquidació del Pressupost de l'exercici 2010. 
 
  Atès que en el tancament i liquidació de l'exercici econòmic 2009, s'han acomplert 
les prescripcions de la llei 7/85 de Bases de Règim Local, el Reial Decret 2/2004, de 5 de març, 
que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i Reial Decret 500/1990 de 
20 d'abril pel que es regula el Capítol I i del Títol sisè del Reial Decret 2/2004 . 
 
  Atès que s'ha emès informe favorable per la Intervenció General d'aquesta 
Administració General. 
 
  Atès que en virtut d’allò que es disposa a l'article 191.3 del Reial Decret 2/2004, de 5 
de març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la competència per 
l'aprovació de la Liquidació de Pressupost pertany a Presidència, vinc a disposar el següent: 
 
  PRIMER.- Aprovar el RESULTAT PRESSUPOSTARI  del Consell Comarcal 
corresponent a l'exercici de 2009 amb la composició següent: 
 
A/ RESULTAT PRESSUPOSTARI 
 

CONCEPTES DRETS 
RECONEGUTS 

OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 

AJUSTOS RESULTAT 
PRESSUPOSTARI 

   a. Operacions  corrents 19.285.734,57 19.518.677,70  -232.943,13 
   b. Altres operac.  no  
financ. 

6.040.692,37 5.963.521,99  77.170,38 

1. Total operacions no 
financeres (a+b) 

25.326.426,94 25.482.199,69  -155.772,75 

2. Actius financers     
3. Passius financers     
RESULTAT 
PRESSUPOSTARI 

25.326.426,94 25.482.199,69  -155.772,75 

     
AJUSTOS     
4. Despeses finançades 
amb romanet de tresoreria 

    

5. Desviacions de 
finançament negatives de 
l’exercici 

  1.215.866,60  

6. Desviacions de 
finançament positives de 
l’exercici 

  602.774,44  

RESULTAT 
PRESSUPOSTARI 
AJUSTAT 

   457.319,41 
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  SEGON.- Aprovar  L'ESTAT DE LIQUIDACIÓ  DEL PRESSUPOST de l'exercici 
2009. 
 

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

 
 

Descripció 
 

Pressupost 
Definitiu 

Drets  
reconeguts 

Recaptació 
neta  

Pendent de 
cobrament 

3. Taxes i altres 
 

485.162,00 304.144,22 248.764,95 55.379,27 

4. Transferències corrents 
 

26.962.528,27 17.953.497,92 11.835.563,24 6.117.934,68 

5.  Ingressos patrimonials 
 

1.166.500,00 1.028.092,43 1.004.380,78 23.711,65 

6.   Enajenació d’inversions 
reals 
 

180.303,60 180.303,60 180.303,60 0,00 

7. Transferències de capital 
 

6.743.439,95 5.860.388,77 3.164.062,79 2.696.325,98 

8. Actius financers 
 

491.684,44    

 TOTAL 36.029.618,26 25.326.426,94 16.433.075,36 8.893.351,58 
 
ESTAT DE DESPESES 
 
Cap. 

 
Descripció 

 
Pressupost 

Definitiu 
Obligacions  
reconegudes 

Pagaments 
líquids 

Pendent de 
pagament 

1. Despeses de personal 
 

6.187.232,72 5.066.275,13 4.989.607,62 76.667,51 

2. Despeses bens corrents 
  

8.591.328,07 5.566.651,07 3.929.201,07 1.637.450,00 

3. Despeses financeres 
 

3.000,00 2.731,02 149,00 2.582,02 

4. Transferències corrents 
 

14.098.830,90 8.883.020,48 7.830.101,77 1.052.918,71 

 Total operacions corrents 28.880.391,69 19.518.677,70 16.749.059,46 2.769.618,24 
6. Inversions reals 

 
749.226,57 115.930,72 88.430,10 27.500,62 

7. Transferències de capital 
 

6.400.000,00 5.847.591,27 1.595.796,98 4.251.794,29 

 Total operacions de 
capital 

7.149.226,57 5.963.521,99 1.684.227,08 4.279.294,91 

 TOTAL 36.029.618,26 25.482.199,69 18.433.286,54 7.048.913,15 
 
 
B/ ESTAT LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS 
 
INGRESSOS 
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Exercici 
 

Drets 
reconeguts 

          
Rectificacions 

Recaptació 
neta  

Pendent de 
cobrament 

1994 41.935,62 0’00 0,00 41.935,62 
2000 300,51 -300,51 0,00 0,00 
2001 81.992,31 -81.591,22 0,00 401,09 
2002 507,07 0,00 0,00 507,07 
2004 2.514,95 0,00 0,00 2.514,95 
2005 13.132,08 0,00 11.332,08 1.800,00 
2006 27.223,07 -0,20 20.539,20 6.683,67 
2007 1.209.276,50 -32.308,64 651.802,40 525.165,46 
 4.339.810,63 -13.322,59 3.918.637,20 407.850,84 
TOTAL 5.716.692,74 -127.523,16 4.602.310,88 986.858,70 
 
DESPESES 
 
Exercici 

 
Oblig. Pendents de 

pagament 
Saldo inicial 

Rectificacions Pagaments realitzats  Obligacions 
pendents de 
pagament 

1993 9.757,59 -9.757,59  0,00 
1994 676,14 -676,14  0,00 
1995 4.265,06 -4.265,06  0,00 
2001 101.589,95 -84.518,05  17.071,89 
2002 21.735,18 -21.735,16  0,00 
2003 52.703,41 -0,02 0,01 52.703,38 
2004 14.477,71 0,00 14.477,71 0,00 
2005 65.031,57 -0,01 4.530,34 60.501,22 
2006 727.795,60 -0,04 676.382,54 51.413,02 
2007 1.308.553,99 -21,70 671.203,06 637.328,93 
2008 5.826.269,51 -0,02 5.195.648,55 630.620,94 
TOTAL 8.132.855,71 -120.973,79 6.562.242,21 1.449.639,38 
 
  TERCER.- Aprovar EL ROMANENT DE TRESORERIA A 31 de desembre de 2009 
en la composició següent: 
 

COMPONENTS   IMPORTS ANY IMPORTS ANY ANTERIOR 
1. Fons Liquits  25.246.968,48  29.219.212,16 
2. Drets pendents 
cobrament  

 9.861.554,24  5.688.120,71 

    + del pressupost corrent 8.893.351,58  4.339.810,63  
    + del pressupost tancat 986.858,70  1.376.882,11  
    + d’operacions no 
pressupost. 

13.071,79  11.553,89  

    - d’operacions no 
pressupost 

31.727,83  40.125,92  

3. Obligacions pendents de 
pagament 

 9.028.887,44  8.664.471,83 

    + del pressupost corrent 7.048.913,15  5.826.269,51  
    + del pressupost tancat 1.449.639,38  2.306.585,87  
    + d’operacions no 
pressupostàries 

557.336,74  558.618,28  
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    - d’operacions no 
pressupostàries 

27.001,83  27.001,83  

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

 26.079.635,28  26.242.861,04 

II. Saldos de dubtós 
cobrament 

 416.716,92  453.030,19 

III. Excés de finançament 
afectat 

 19.513.054,20  19.486.820,06 

IV. Romanent de tresoreria 
per despeses generals (I-II-
III) 

 6.149.864,16  6.303.010,79 

 
  QUART.- Aprovar L'ESTAT DE ROMANENT DE CRÈDITS A 31 de desembre de 
2009  següent: 
 
Romanent de crèdit             10.547.418,57 
 
 - Compromesos   2.423.194,34 
 - No compromesos  8.124.224,23 
 
  CINQUÈ.- Declarar crèdits incorporables per import 7.199.962,19 euros, dels quals  
7.192.209,27€ corresponent a despeses amb finançament afectat incorporades per Decret de 
Presidència 16/2010  de data vint-i-vuit de gener d’enguany  i  7.752,92€ a despeses compromeses i  
iniciar la tramitació administrativa per incorporar els romanents de  crèdits compromesos d’acord amb 
e la següent relació: 
 
920 48902 Associació de malats d’alzheimer    1.000,00 
920 48905 Fundació Catalana d’Esplai    5.840,00 
920 63200 Coordinació de seguretat i salut reh. façanes     912,92 
 
  SISÈ.- Aprovar la liquidació del Pressupost del Patronat Comarcal de Serveis a la 
Persona del Baix Llobregat d’acord a la proposta aprovada per la Junta de Govern del Patronat 
Comarcal, en sessió de 1 de març d’enguany i que a continuació s’especifica: 
 
  Atès que el Departament de Comptabilitat de la Intervenció General d'aquesta 
Administració Comarcal, amb data 17 de gener d'enguany va començar a iniciar les tasques de 
liquidació del Pressupost de l'exercici 2009. 
 
 Atès que en el tancament i liquidació de l'exercici econòmic 2009, s'han acomplert les 
prescripcions de la llei 7/85 de Bases de Règim Local, el Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que 
aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
 Atès que s'ha emès informe favorable per la Intervenció General d'aquesta Administració 
General. 
 
 Atès que en virtut d’allò que es disposa a l'article 11 apartat 2 dels Estatuts del Patronat 
Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat correspon a la Junta de Govern aprovació de la 
Liquidació de Pressupost, per elevar-la posteriorment al Consell Comarcal del Baix Llobregat per a la 
seva incorporació als documents generals respectius i llur tramitació posterior. 
 
Per tot això, aquest Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
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ACORDS 
 
 PRIMER.- Aprovar la proposta de RESULTAT PRESSUPOSTARI  del Patronat Comarcal de 
Serveis a la Persona del Baix Llobregat corresponent a l'exercici de 2009 amb la composició següent: 
 

CONCEPTES DRETS 
RECONEGUTS 

OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 

AJUSTOS RESULTAT 
PRESSUPOSTARI 

   a. Operacions  corrents 4.439.400,33 4.439.400,33   
   b. Altres operacions no 
financ. 

    

1. Total operacions no 
financeres 

4.439.400,33 4.439.400,33   

2. Actius financers     
3. Passius financers     
RESULTAT PRESSUPOSTARI 4.439.400,33 4.439.400,33  0,00 
     
AJUSTOS     
4. Despeses finançades amb 
romanet de tresoreria 

    

5. Desviacions de finançament 
negatives de l’exercici 

    

6. Desviacions de finançament 
positives de l’exercici 

    

RESULTAT 
PRESSUPOSTARI AJUSTAT 

   0,00 

 
  SEGON.- Aprovar  la proposta de L'ESTAT DE LIQUIDACIÓ  DEL PRESSUPOST de 
l'exercici 2009 
 
A/ ESTAT DE LIQUIDACIÓ PRESSUPOST DE L’EXERCICI CORRENT  
 
ESTAT D'INGRESSOS 
 

 
 

Descripció 
 

Pressupost 
Definitiu 

Drets  reconeguts Recaptació neta  Pendent de 
cobrament 

3. Taxes i altres 
 

0,00 302,35 302,35 0,00 

4. Transferències corrents 
 

4.995.372,44 4.433.838,31 3.537.116,00 896.722,31 

5.  Ingressos patrimonials 
 

15.000,00 5.259,67 5.259,67 0,00 

 TOTAL 5.010.372,44 4.439.400,33 3.542.678,02 896.722,31 
 
ESTAT DE DESPESES 
 
Cap. 

 
Descripció 

 
Pressupost 

Definitiu 
Obligacions 

Reconegudes 
Pagaments 
realitzats 

Pendent de 
pagament 

1. Despeses de personal 
 

1.934.628,69 1.807.925,84 1.771.231,15 36.694,69 

2. Despeses bens corrents  
 

1.604.305,24 1.345.752,54 989.330,95 356.421,59 

4. Transferències corrents 
 

1.471.438,51 1.285.721,95 0,00 1.285.721,95 

 TOTAL 5.010.372,44 4.439.400,33 2.760.562,10 1.678.838,23 
 
B/ ESTAT LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS 
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INGRESSOS 
 

Exercici 
 

Drets 
reconeguts 

Drets anul·lats Recaptació neta  Pendent de 
cobrament 

2008 
 

845.415,98  845.415,98 0,00 

TOTAL 845.415,98  845.415,98 0,00 
 
DESPESES 
 

Exercici 
 

Obligacions 
reconegudes 

Modificació 
saldo inicial 

Pagaments 
realitz.  

Pendent de 
pagament 

2008 
 

1.442.291,42  1.442.291,42 0,00 

TOTAL 
 

1.442.291,42  1.442.291,42 0,00 

 
  TERCER.- Aprovar  la proposta de ROMANENT DE TRESORERIA A 31 de 
desembre de 2009 en la composició següent: 
 

COMPONENTS   IMPORTS ANY IMPORTS ANY ANTERIOR 
1. Fons Liquits  897.269,15  671.139,70 
2. Drets pendents cobrament   896.722,31  846.480,84 
    + del pressupost corrent 896.722,31  845.415,98  
    + del pressupost tancat     
    + d’operacions no pressupost.   1.064,86  
    - d’operacions no pressupost     
3. Obligacions pendents de pagament  1.793.991,46  1.517.620,54 
    + del pressupost corrent 1.678.838,23  1.442.291,42  
    + del pressupost tancat     
    + d’operacions no pressupostàries 115.153,23  75..329,12  
    - d’operacions no pressupostàries     
I. Romanents de tresoreria total 
(1+2+3) 

   0,00 

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

   0,00 

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

desembre de 2009 següents: 
  
 1. Romanent de Crèdits               570.972,11 
 2. Total crèdits incorporables   
      - Compromesos                55.663,74  
 3. Total crèdits no incorporables              515.308,37   
 

CINQUÈ.-   D’acord amb el que estableix l’article 192.2 del Reial Decret 2/2004, 
de 5 de març,  que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals remetre la 
liquidació a la Presidenta del Consell Comarcal del Baix Llobregat per a la seva aprovació 
definitiva. 
 
  SETÈ.-  Iniciar la tramitació administrativa per formar els Estats i els Comptes de l'exercici de 
2009. 
 
  VUITÈ.-  Donar compte del present Decret i de l'expedient de liquidació a la Junta de Govern 
i al Ple del Consell Comarcal, de conformitat amb allò que disposa la Llei 39/88 de 28 de desembre, reguladora 
de les Hisendes Locals. 
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e) Decret núm. 35/10, de  11 de març, relatiu a aprovat la modificació de crèdits 2/10 
d’incorporació al Pressupost de 2010 

 
Atès que en la liquidació del Pressupost de 2009 l'estat de romanent de crèdits a 31 

de desembre de 2009 és el següent: 
 
 1) Romanent de crèdit   10.547.418,57 
 
  - Compromesos       2.423.194,34 
  - No compromesos    8.124.224,23 
 
 
 
Així com el Romanent de Tresoreria total de    26.079.635,28 
 
    - Saldos de dubtós cobrament          416.716,92  
 
    - Romanent de Tresoreria per Despeses Generals    6.149.864,16 
 
    - Romanent de Tresoreria per Despeses amb  
      finançament afectat      19.513.054,20 
 

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

 
Vist  el Decret de Presidència 16/2010 que aprova la incorporació de romanents de 

crèdit de despeses amb finançament afectat per import de 7.192.209,27€. 
 
Vista la Resolució del Director del Servei d’Ocupació de Catalunya que aprova les 

actuacions presentades per aquest Consell Comarcal, com a entitat promotora del pacte territorial 
PTO del Baix Llobregat i proposa atorgar una subvenció total de 139.791,17€ per al desenvolupament 
de projectes d’accions de desenvolupament local  mitjançant projectes de dinamització 
territorial,convocatòria 2009, i vist l’informe del Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
que sol.licita la habilitació de la partida necessària per import de 127.635,48 €, atès que dues de les 
entitats subvencionades han presentat la seva renúncia.  

 
Vista la resolució del Departament d’Economia  i Finances de la Generalitat de 

Catalunya que atorga a aquest Consell Comarcal una subvenció de 18.284,11 € per a la realització 
del projecte “Talent Pool Innobaix” amb número d’expedient TEDI 19/2009. 

 
Vista la resolució de la Presidència de la Diputació de Barcelona que aprova 

l’atorgament d’una subvenció per concessió directa al Consell Comarcal del Baix Llobregat, per import 
de 15.000,00€ destinada a elaborar l’estudi sobre viabilitat del Pol d’aviònica del Baix Llobregat.  

 
Vist el Decret de Presidència 27/2010, de data 17 de febrer d’enguany,  que aprova 

la subscripció de l’Addenda per al curs escolar 2009-2010 al Conveni entre el Departament 
d’Educació i el Consell Comarcal del Baix Llobregat per a la delegació de competències quant a la 
gestió del servei de transport escolar i per a la gestió del servei escolar de menjador i altres 
prestacions en matèria d’ensenyament que preveu una aportació superior a la inicialment prevista per 
import de 39.374,19€ per a la gestió del servei de transport escolar. 
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Vist que es necessari transferir crèdit entre diverses aplicacions pressupostàries del 
grup de despeses 241 Foment de l’Ocupació per fer front al pagament dels interessos legals per 
import de 5.351,19€  conseqüència de la revocació de subvenció per import de 50.365,57€ del 
projecte Pacte Territorial per a l’Ocupació de l’any 2004. 

  
Atès el que estableix l'article 182 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que aprova 

el text refós de Llei  Reguladora de les Hisendes Locals, l'article 48 del Real Decret 500/90 que 
desenvolupa el Capítol I del títol sisè de la Llei 39/88 i l'article 12è de les Bases d'execució. 

 
Vist l’informe de la Gerent 
 
Vist l’informe d’intervenció 
 
Per tot això aquesta Presidència en ús de les competències que legalment tinc 

conferides 
 

HE RESOLT 
 
 

PRIMER.- Aprovat la modificació de crèdits 2/10 d’incorporació al Pressupost de 
2010 dels romanents de crèdits compromesos del Pressupost de despeses de l'exercici immediat 
anterior finançat amb romanent de tresoreria per despeses generals, de crèdit generat finançat per 
les subvencions atorgades i de transferència crèdits entre aplicacions pressupostaries de la 
mateixa àrea de despeses d’acord amb el que estableix l’article 179 i següents  del Reial Decret 
2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de Llei  Reguladora de les Hisendes Locals 
 
1. DESPESES COMPROMESES 
 
MODIFICACIO DE CRÈDIT 1/09     
      
1. TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS     
      
DESPESES Crèdit inicial Altes  Baixes Crèdit final 
      
241 22610 Publicacions 19.500,00  3.000,00 16.500,00 
241 35200 Interessos de demora 3.000,00 3.000,00  6.000,00 
      
 Total 22.500,00 3.000,00 3.000,00 22.500,00 
      
2. CRÈDITS GENERATS     
      
INGRESSOS     
  Crèdit inicial Altes  Crèdit final  
      
45052 Generalitat - accions desenv. Local 0,00 127.635,48 127.635,48  
45053 Generalitat - Talent pool- Innobaix 0,00 18.284,11 18.284,11  
46109 Diputació- estudi pol aviònica 0,00 15.000,00 15.000,00  
45032 Generalitat ensenyament  09/2010 7.586.639,76 39.374,19 7.626.013,95  
      
 Total 7.586.639,76 200.293,78 7.786.933,54  
      
      
DESPESES     
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  Crèdit inicial Altes  Crèdit final  
241 46211 Ajuntament- accions desenv. Local 0,00 127.635,48 127.635,48  
241 22706 Estudi Talent pool – innobaix 0,00 18.284,11 18.284,11  
241 22707 Estudi creació pol d'avionica al B. Ll 0,00 15.000,00 15.000,00  
324 22301 Transport escolar 09/2010 2.546.988,00 39.374,19 2.586.362,19  
      
 Total 2.546.988,00 200.293,78 2.747.281,78  
 
3. INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT   
     
DESPESES    
  Crèdit inicial Altes  Crèdit final 
     
920 48902 Institucions sense ànim de lucre 7.000,00 1.000,00 8.000,00 
920 48905 Fundació Catalana de l'esplai 0,00 5.840,00 5.840,00 
920 63200 Inv. Edificicis a altres construccions 0,00 912,92 912,92 
     
 Total 7.000,00 7.752,92 14.752,92 
     
INGRESSOS    
     

87000 Romanent tresoreria despeses generals 0,00 7.752,92 7.752,92 
     
 

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

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

Sessió  del 15 de febrer  
 

a) Aprovar la subscripció d’un conveni amb l’Institut Català d’Assistència i Serveis 
Socials, per la cessió de maquinari informàtic per les tasques dels referents Prodep. 

 
“Vist que el Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de 

Catalunya va concertar amb el Consell Comarcal la contractació de dos referents territorials de la 
dependència, amb dependència funcional del Prodep i amb l’objectiu de promoure el suport als 
professionals, seguiment de la implementació de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció 
a l’autonomia personal i a l’atenció de les persones en situació de dependència. 
 
  Vist que per tal de racionalitzar i optimitzar la tasca dels referents de Prodep, 
donada la seva mobilitat territorial i el creixent volum de dades, és d’interès per l’Institut Català 
d’Assistència i Serveis Socials del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de 
Catalunya posar a disposició del Consell Comarcal del Baix Llobregat, a títol gratuït i precari, 
d’acord amb l’article 4 del Text refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya, dos 
ordinadors portàtils per assignar a les tècniques referents territorials Prodep. 
 
  Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea de Serveis Centrals en data 8 de 
febrer de 2010, que s’incorpora a l’expedient. 
 

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

ACORDS 
 

  PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni amb l’Institut Català d’Assistència i 
Serveis Socials del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya per a 
la cessió a títol gratuït i precari d’ordinadors personals per als referents territorials Prodep 
(Programa per a l’impuls i l’ordenació de la promoció de l’autonomia personal i l’atenció a les 
persones amb dependències) dins del marc del contracte programa 2008-2011 amb el 
Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya per a la coordinació, 
cooperació i col·laboració en matèria de serveis socials i altres programes relatius al Benestar 
Social. 
 
  SEGON.- Facultar a la Il·lma. Sra. Rosa Boladeras Serraviñals, Presidenta 
d’aquesta entitat, per a la signatura dels documents que siguin necessaris per a la formalització 
del present acord. 
 
  TERCER.- Comunicar el present acord a l’Institut Català d’Assistència i Serveis 
Socials del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya perquè en 
tingui coneixement i als efectes. 
 
  QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri per a la seva ratificació.” 
 
Sessió de l’1 de març  
 

b) Aprovar la sol·licitud a l’Entitat Metropolitana del Transport de pròrroga i 
actualització per l’any 2010 del conveni subscrit entre ambdues entitats per al 
finançament del servei comarcal de transport adaptat. 

 
“Vist que aquesta entitat, en el marc de les competències atribuïdes en matèria de 

serveis socials per l’article 25.1.c de la Llei 6/1987, de 4 d’abril sobre Organització Comarcal de 
Catalunya, va procedir, per acord adoptat pel Ple celebrat el 29 de setembre de 1992, a 
l’establiment del servei comarcal de transport especial de persones amb mobilitat reduïda. 

 
Vist que l’Entitat Metropolitana del Transport, d’acord amb la Llei 7/1987, de 4 

d’abril, que regula les actuacions públiques especials en la conurbació de Barcelona i comarques 
de la seva zona d’influència, és competent per a la gestió de serveis de transport públic col·lectiu 
de viatgers en el seu àmbit territorial. 

 
Atès que, per tal de millorar la qualitat del transport adaptat per a persones amb 

mobilitat reduïda a la comarca, l’Entitat Metropolitana del Transport i el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, fent ús de les seves competències, signen en data 30 d’abril de 1994 un conveni de 
col·laboració per atendre les despeses produïdes per la prestació del transport adaptat en diversos 
municipis de la comarca que pertanyen a l’àmbit d’actuació de l’Entitat Metropolitana del 
Transport, conveni que s’ha anat prorrogant fins a l’exercici 2009. 
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Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea de Serveis Centrals en data 23 
de febrer de 2010, que s’incorpora a l’expedient, proposant sol·licitar a l’Entitat Metropolitana del 
Transport la pròrroga per a l’exercici 2010 del conveni de finançament del servei comarcal de 
transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda. 

 
Vist que per acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007, s’ha procedit, 

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

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

 
ACORDS 

 
  PRIMER.-  Sol·licitar a l’Entitat Metropolitana del Transport l’aprovació de la 
pròrroga i actualització per a l’exercici de 2010 del conveni de col·laboració regulador de la 
participació d’ambdues entitats en el finançament de les despeses derivades del Servei Comarcal 
de Transport Adaptat per a persones amb mobilitat reduïda, incorporant els següents 
compromisos:  

- Com a finançament de l’EMT es farà constar l’aportació màxima prevista per a 
l’exercici de 2010, en funció de les necessitats potencials de la població de persones 
amb discapacitat. 

- Es contemplarà un calendari de bestretes que permeti fer front al pagament regular de 
les despeses produïdes pel servei. 

- La liquidació del finançament de part de l’EMT es farà un cop que el Consell Comarcal 
del Baix Llobregat presenti les corresponents justificacions de les despeses, rutes i 
serveis realitzats. 

- En els casos que el servei de transport no discorri íntegrament entre municipis de 
l’EMT, però aquests representin l’origen, final o una part important de la ruta, 
s’estudiarà una fórmula de compensació de les despeses originades per aquesta 
eventualitat.  

- Donada la seva obligatorietat, es contemplarà com a despesa del servei l’originada 
per la contractació dels acompanyants en els vehicles. 

 
SEGON.-  Sol·licitar a l’Entitat Metropolitana del Transport, en concepte de 

pròrroga i ampliació de l’esmentat conveni, la quantitat màxima d’un milió dos-cents setanta-nou 
mil tres-cents vint-i-dos euros amb quaranta-cinc cèntims d’euro (1.279.322,45 €) per al 
finançament de l’esmentat servei, que corresponen al 78% del cost previst per als serveis de 
transport especial de persones amb mobilitat reduïda dels municipis de la comarca pertanyents a 
l’àmbit de l’EMT. 

 
TERCER.- Comunicar el present acord a l’Entitat Metropolitana del Transport, 

formalitzant així la sol·licitud de pròrroga de l’esmentat conveni per a l’exercici 2010. 
 
QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 

celebri per a la seva ratificació de conformitat amb l’acord de Ple de 20 de juliol de 2007 de 
delegació de competències.” 
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c) Aprovar la pròrroga del contracte d’operador de telecomunicacions per a telefonia 
de veu i dades subscrit amb l’empresa Orange Catalunya Xarxes de 
Telecomunicacions SA. 

 
“ Vist que per acord de la Junta de Govern de 19 de març de 2007 es va aprovar 

l’adjudicació a l’empresa Catalana de Telecomunicacions Societat Operadora de Xarxes S.A. del 
contracte d’un operador de telecomunicacions per a telefonia de veu fixa corporativa i dades 
(accés a internet i correu electrònic corporatiu) per al Consell Comarcal del Baix Llobregat en els 
seus diferents edificis/emplaçaments per un import IVA inclòs de 55.486,44€ (cinquanta-cinc mil 
quatre-cents vuitanta-sis euros amb quaranta-quatre cèntims d’euros) per a la primera anualitat i 
55.486,44€ (cinquanta-cinc mil quatre-cents vuitanta-sis euros amb quaranta-quatre cèntims 
d’euros) per a la segona anualitat. 

 
Atès la clàusula quarta del Plec de clàusules econòmiques i administratives 

particulars reguladors del contracte que estableix que el contracte tindrà una durada inicial de dos 
anys amb possibilitat de dues pròrrogues expresses d’un any cadascuna. 

 
Vist l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics, Informàtica i Noves 

tecnologies en data 19 de febrer de 2010, que s’incorpora a l’expedient. 
 
Vist que per acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007, s’ha procedit, 

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

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

següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Donar compte del canvi de denominació social de l’empresa Catalana 
de Telecomunicacions Societat Operadora de Xarxes S.A. per Orange Catalunya Xarxes de 
Telecomunicacions S.A. 

 
SEGON.-Aprovar la pròrroga del contracte subscrit amb l'empresa  Orange 

Catalunya Xarxes de Telecomunicacions, S.A., per a la prestació del servei d'operador de 
telecomunicacions per a telefonia de veu fixa corporativa i dades per al Consell Comarcal del Baix 
Llobregat en els seus diferents edificis/emplaçaments, per 1 (UN) any i amb efectes des de 
24/07/09 fins a 23/07/10. 
 

TERCER.- Revisar els preus del contracte aplicant un índex de -0,9% amb 
efectes des de 24/07/09. 

 
QUART.- Comunicar el present acord a Orange Catalunya Xarxes de 

Telecomunicacions, S.A. perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 
CINQUÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 

celebri.” 
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Sessió del 15 de març  
 

d) Aprovar la pròrroga del contracte de servei de vigilància privada al recinte del Parc 
Torreblanca subscrit amb l’empresa Transportes Blindados S.A. 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern de 7 de maig de 2007, es va aprovar 

l’adjudicació a l’empresa Transportes Blindados S.A. (Trablisa) del contracte de servei de 
vigilància del Parc Torreblanca. 
 
  D’acord amb el contracte formalitzat amb l’empresa Transportes Blindados S.A., 
tindrà una durada de dos anys amb la possibilitat de pròrroga per un màxim de dos períodes d’un 
any, mitjançant acord exprés de les parts abans de la finalització del termini, segons consta en la 
clàusula tercera del Plec de clàusules administratives particulars que regeixen aquest contracte.  
 
  Vist la clàusula 9 del Plec de clàusules administratives particulars reguladors 
d’aquest contracte que estipula que durant els dos primers anys de vigència del contracte, no hi 
haurà lloc a revisió de preus i que a partir de l’inici del tercer any, l’empresa adjudicatària podrà 
sol·licitar que es procedeixi a la revisió del preu d’adjudicació del contracte, d’acord amb el que 
estableix l’apartat següent. 
 
  Vist que la clàusula 9 apartat 3 del Plec de clàusules administratives particulars 
reguladors d’aquest contracte estableix que els preus seran revisats en més o menys prenent com 
a base la variació dels Indexs generals nacionals de Preus al Consum que, amb caràcter global, 
publiqui l’Institut Nacional d’Estadística corresponents als mesos de desembre entre els dos anys 
naturals immediatament anteriors a la data en que se sol·licita la revisió. 

 
Vist que per acord de la Junta de Govern de data 4 de maig de 2009 es va 

aprovar la pròrroga per un any de l’esmentat contracte, amb un vigència des de 1 de juny de 2009 
fins al 31 de maig de 2010; així com es va actualitzar l’import de l’anualitat d’aquest contracte per 
un import màxim 49.977,36€ IVA inclòs, a un preu unitari de 16,65€/hora IVA inclòs. 
 

Atès que s’ha detectat un error material, que no suposa una alteració substancia 
de l’acte administratiu, en l’increment de l’IPC que es va aplicar, i que aquest error afecta a l’import 
de l’anualitat que es va establir, restant un cop modificat per un import màxim de 47.944,68€ IVA 
inclòs, a un preu unitari de 15,97€/hora IVA inclòs. 

 
Atès que la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 

Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en el seu article 105.2, disposa 
que les Administracions Públiques podran, així mateix, rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a 
instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en el seus actes. 
 
  Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Serveis Tècnics, Informàtica i 
Noves Tecnologies en data 9 de març de 2010, que s’adjunta a l’expedient. 

 
Vist que per acord de Ple celebrat en data 7 d’agost, s’ha procedit, entre d’altres, 

a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb la nova 
redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei municipal i de règim local en Catalunya , a favor de la Junta de Govern , i entre les que es 
troba la present. 
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Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels 
següents 

 
ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar la rectificació de l’error material de l’acord de la Junta de 

Govern de data 21 de maig de 2007 relatiu a l'aprovació de la pròrroga per un any del contracte 
del servei de vigilància del Parc Torreblanca subscrit amb l’empresa Transportes Blindados, S.A. 
(Trablisa), amb una vigència des de 1 de juny de 2009 fins al 31 de maig de 2010, restant 
l’anualitat per un import màxim de 47.944,68€ IVA inclòs, a un preu unitari de 15,97€/hora IVA 
inclòs. 
 

SEGON.- Aplicar la regularització corresponent en relació a les factures ja 
emeses del període de l’1 de juny de 2009 fins al 31 de maig de 2010, sobre la primera factura 
emesa a partir de l’aprovació de l’acord de la Junta de Govern de data 4 de maig de 2009. 
 

TERCER.- Aprovar la pròrroga per un any del contracte del servei de vigilància 
del Parc Torreblanca subscrit amb l’empresa Transportes Blindados, S.A. (Trablisa), amb una 
vigència des de l’1 de juny de 2010 fins al 31 de maig de 2011. 

 
QUART.- Actualitzar l’import de l’anualitat del contracte de referència per un 

import màxim 48.328,24€ IVA inclòs, a un preu unitari de 16,10€/hora IVA inclòs. 
 

CINQUÈ.- La present despesa anirà a càrrec de la partida pressupostària 
171.22701 del pressupost previst per enguany. 

 
SISÈ.- Comunicar el present acord a l’empresa Transportes Blindados S.A. 

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

celebri.” 
 
Sessió del 29 de març  
 

e) Aprovar l’adhesió al Protocol general de la Xarxa d’Ens Locals per al Suport del 
Teixit Empresarial de Productes Alimentaris Locals i de Qualitat de la Terra i el Mar 
promoguda per la Diputació de Barcelona. 

 
“Atès que el Consell Comarcal del Baix Llobregat desenvolupa des de l’any 2007 

un seguit d’actuacions per al desenvolupament de l’activitat econòmica vinculada als productes 
agraris locals i de qualitat, mitjançant projectes anuals que han rebut el suport del programa de 
suport al teixit empresarial de productes alimentaris locals i de qualitat de la terra i el mar de la 
Diputació de Barcelona.  
 

Atès que aquest Consell Comarcal s’ha presentat a la convocatòria d’ajuts per 
activitats 2010 dins el programa de suport al teixit empresarial de productes alimentaris locals i de 
qualitat en el marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat (XBMQ) i que per 
tal de ser beneficiari d’aquests ajuts s’ha de formalitzar l’adhesió al Protocol general de la Xarxa 
d’ens locals per al suport al teixit empresarial de productes alimentaris locals i de qualitat de la 
terra i el mar, mitjançant la corresponent sol·licitud.  
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Vist que el dia 17 de març d’enguany i amb número d’entrada 1791 del Registre 
general d’aquesta entitat, s’ha rebut una comunicació de la Diputació de Barcelona en la que 
s’informava de que per tal de poder aprovar l’adhesió al referit protocol s’hauria d’adreçar la 
sol·licitud abans del dia 7 d’abril de 2010. 
 

Vist l’informe emès pel Sr. Miquel Domènech i Roig, tècnic enginyer agrícola 
d’aquesta entitat en data 23 de març de 2010, que s’incorpora a l’expedient. 

 
Vist que per acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007, s’ha procedit, 

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

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

següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona l’adhesió al Protocol general de 
la Xarxa d’ens locals per al suport al teixit empresarial de productes alimentaris locals i de qualitat 
de la terra i el mar, d’acord amb el formulari que s’incorpora a l’expedient. 
 

SEGON.- Acceptar la minuta de Protocol general de la Xarxa d’ens locals per al 
suport al teixit empresarial de productes alimentaris locals i de qualitat de la terra i el mar, 
aprovada per la Diputació de Barcelona, que s’ajunta. 

 
TERCER.- Designar al Sr. José Manuel García Pérez, conseller d’aquesta entitat, 

com a representant del Consell Comarcal del Baix Llobregat en el Comitè Director.  
 
QUART.- Facultar a la Il·lma. Sra. Rosa Boladeras Serraviñals, Presidenta 

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

CINQUÈ.- Comunicar el present acord al Servei del teixit productiu de l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic de la Diputació de Barcelona, acompanyant la documentació 
necessària per a la formalització de la sol·licitud d’adhesió. 
 
  SISÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri.” 
 

f) Informar l’expedient LLC-24/09 (B/C-09) Leroy Merlin España SLU de la Direcció 
General de Comerç, per a l’ampliació d’una superfície especialitzada en bricolatge al 
municipi de Sant Boi de Llobregat. 

 
“Vist que la Direcció General de Comerç del Departament d’Innovació, 

Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya en data 11 de març de 2010, amb número 
d’entrada 1712 del Registre General d’aquesta entitat, va comunicar a aquest Consell Comarcal 
que la societat Leroy Merlín España SLU ha presentat una sol·licitud d’ampliació d’una superfície 
especialitzada en bricolatge, al municipi de Sant Boi de Llobregat, i que en compliment del que 
disposa l’article 14.3 del Decret 378/2006, de 10 d’octubre, pel qual es desplega la Llei 



 25 

d’Equipaments Comercials, i per tal de resoldre la sol·licitud esmentada, aquest Consell ha 
d’emetre l’informe sobre el projecte presentat. 

 
Atès l’article 14.3 del Decret 378/2006, de 10 d’octubre, pel qual es desplega la 

Llei d’Equipaments Comercials, que estableix que el Consell Comarcal corresponent ha d’emetre 
informe sobre l’impacte supramunicipal del projecte davant la Direcció General de Comerç quan 
aquella rebi sol·licitud de llicència comercial per a equipaments que estiguin contemplats en 
l’esmentat Decret. 
 

Vist que consultat l’expedient adjunt (exp. LLC-24/09 ( B/C-09), no s’aprecia cap raó 
que aconselli informar desfavorablement l’ampliació d’aquesta superfície, d’acord amb l’informe 
emès pel Secretari de l’entitat en data 18 de març de 2010, que s’incorpora a l’expedient. 

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

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

 
Vist que per acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007, s’ha procedit, 

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

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

següents 
 

ACORDS 
 

  PRIMER.- Informar favorablement l’ampliació de la superfície especialitzada en 
bricolatge al municipi de Sant Boi de Llobregat per part de la societat LEROY MERLÍN ESPAÑA 
SLU (exp. LLC-24/09 (B/C-09), d’acord amb el Decret 378/2006, de 10 d’octubre, pel qual es 
desplega la Llei d’Equipaments Comercials. 
 
  SEGON.- Comunicar el present acord a la Direcció General de Comerç del 
Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya perquè en tinguin 
coneixement i als efectes previstos. 
 
  TERCER.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri, de conformitat amb l’acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007 de delegació de 
competències del Ple a la Junta de Govern.” 

 
5.-   Aprovar definitivament els Plecs de Clàusules Administratives Generals aplicables als 
diferents tipus de contractes subscrits per aquesta entitat. 
 

Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu: 
 
“Vist que per acord de Ple, en sessió celebrada el 4 de maig de 2009, es van 

aprovar inicialment els següents models tipus de Plecs de Clàusules Administratives Generals de 
contractació, adequats a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic: 
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a) Plecs de Clàusules Administratives Generals aplicables als contractes de serveis, 
subministrament, gestió de serveis públics, de col·laboració entre els sectors públic i 
privat, de caire administratiu especial, i dels privats. 

b) Plecs de Clàusules Administratives Generals aplicables als contractes d’obres i 
instal·lacions i de concessió d’obra pública. 

 
Vist que de conformitat amb el que disposa l’article 278 del Decret Legislatiu 

2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, els articles 60 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, i l’article 98 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
Contractes del Sector Públic, es va sotmetre l’expedient a un període d’informació pública de 
trenta dies hàbils, així com la publicació de sengles referències dels acords adoptats en el Butlletí 
Oficial de la Província núm. 126, de 27 de maig de 2009 i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya núm. 5387, de 26 de maig de 2009, i la publicació de l’anunci en un mitjà de 
comunicació escrita diària.  
 

Vist que durant aquest període d’informació pública no es va presentar cap 
al·legació o reclamació al referit expedient, i que de conformitat amb el que disposen els articles 
278 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, l’article 98 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector 
Públic, i l’article 8.3.m) i 10.3 de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora, 
per mitjà de la Conselleria de Governació i Administracions Públiques, es van trametre els referits 
Plecs amb la resta de l’expedient tramitat a la Comissió Jurídica Assessora per a l’emissió del seu 
informe preceptiu. 

 
Atès que s’ha rebut, amb caràcter favorable, el Dictamen preceptiu de la Comissió 

Jurídica Assessora, emès amb data 28 de gener de 2010, amb Registre d’entrada número 810 
d’aquesta entitat de data 10 de febrer de 2010. 

 
Vist els informes del Secretari i Interventor d’aquesta entitat, emesos en 

compliment del que disposa l’article 278 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
  Per tot això, aquesta Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar definitivament els següents Plecs de Clàusules Administratives 
Generals de contractació, adequats a la Llei estatal 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del 
sector públic, i que s’adjunten al present acord: 
 

a) Plecs de Clàusules Administratives Generals aplicables als contractes de serveis, 
subministrament, gestió de serveis públics, de col·laboració entre els sectors públic i 
privat, de caire administratiu especial, i dels privats. 

b) Plecs de Clàusules Administratives Generals aplicables als contractes d’obres i 
instal·lacions i de concessió d’obra pública. 

 
SEGON.- Trametre a l’Administració de l’Estat i a la de la Generalitat de 

Catalunya, en el termini de quinze dies, el present acord d’aprovació definitiva dels Plecs i el text 
íntegre d’aquests, d’acord amb el que disposen els articles 49, 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i l’article 66.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals. 
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TERCER.- Comunicar el present acord a la Comissió Jurídica Assessora atès el 

caràcter preceptiu del seu Dictamen en relació amb els esmentats Plecs, d’acord amb el que 
disposa l’article 13.5 de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora i els 
articles 6.2 i 38.4 del Decret 69/2006, d’11 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament d’organització i 
funcionament de la Comissió Jurídica Assessora. 
 

QUART.- Fer públic el present acord i el text íntegre dels Plecs definitius 
mitjançant la publicació del corresponent edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i 
a la pàgina web de l’entitat, i anunciar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la referència 
de la publicació de l’edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 

Els Plecs de referència entraran en vigor transcorreguts quinze dies hàbils, 
comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província. 

 
CINQUÈ.- Deixar sense efecte qualsevol plec, resolució o acord anterior que 

s’oposi al present acord.” 
 

Els presents aproven per majoria absoluta el present acord amb el vot a favor dels 
membres presents dels grups comarcals del PSC, CIU, IC i ERC i amb l’abstenció de la 
representant del grup comarcal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía i dels representants 
presents del grup comarcal del Partit Popular. 
 
6.-  Aprovar inicialment el Pla Director de les Muntanyes del Baix. 

 
Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu: 
 
“Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat i els Ajuntaments de Begues, 

Cervelló, Corbera de Llobregat, Gavà, Olesa de Bonesvalls, Pallejà, Sant Boi de Llobregat, Sant 
Climent de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló i Viladecans van subscriure en data 28 d’abril de 
2006 un Conveni marc de col·laboració en la protecció, millora i gestió integrada de les zones 
agrícoles i forestals de les Muntanyes del Baix, adherint-se posteriorment l’Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts. 
 

Vist que amb la finalitat de desenvolupar els objectius de l’esmentat conveni, 
aquest Consell Comarcal va subscriure amb cadascun dels Ajuntaments signants sengles 
convenis específics per al finançament de la redacció d’un Pla Director de les Muntanyes del Baix 
que avaluï l’estat del territori agro-forestal d’aquests municipis i formuli les estratègies a seguir pels 
Ajuntaments. 

 
Vist que per acord de la Junta de Govern en sessió celebrada en data 7 de maig 

de 2007, es va aprovar iniciar l’expedient de contractació per a l’adjudicació, mitjançant 
procediment obert per concurs, del contracte per a la redacció del Pla Director de les Muntanyes 
del Baix, així com els Plecs de clàusules administratives particulars i tècniques reguladors 
d’aquest contracte; i que per Decret de Presidència núm. 152/07, de 27 de juliol, es va aprovar 
l’adjudicació a l’empresa La Vola, companyia de serveis ambientals SAL, de l’esmentat contracte. 

 
Vist que el Pla director, segons el que es recull a l’expedient, és un pla estratègic, 

no urbanístic, que formula un seguit de propostes d’accions possibles per a ser desenvolupades a 
partir d’iniciatives municipals, i en alguns casos amb la participació voluntària dels agents 
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econòmics i socials d’aquest territori, i que aquest Pla director ha de constituir el document de 
referència per a les actuacions conjuntes entre els municipis en l’àmbit de les Muntanyes del Baix. 
 

Vist que la documentació del Pla director inclou, entre d’altres, els documents de 
Diagnosi, Programa d’accions i Annex cartogràfic, en els quals es sintetitzen l’estat actual del 
territori, la seva problemàtica i el contingut de les línies d’actuació a desenvolupar en el futur pels 
municipis signants del Conveni marc. 
 
  Atès que, tot i no ser jurídicament necessari, es considera convenient obrir un 
tràmit de consultes per que qualsevol entitat o persona interessada pugui fer les aportacions o 
suggerències que consideri convenient, que es valorarien posteriorment per a la seva inclusió si 
s’escau, amb la finalitat de millorar el contingut del Pla i dotar-lo de la major eficàcia i consens 
possibles. 
 
  Vist que hi consta una petició de l’Associació de Propietaris Agro-forestals en el 
sentit de que aquest període de consultes sigui suficientment llarg com per donar temps a tot 
interessat a valorar-ho bé i aportar el que cregui, havent proposat una durada de tres mesos. 
 

Vist l’informe emès pel Sr. Miquel Domènech i Roig, tècnic enginyer agrícola 
d’aquesta entitat en data 23 de març de 2010, que s’adjunta. 

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

 
ACORDS 

 
  PRIMER.- Aprovar inicialment el Pla Director de les Muntanyes del Baix contingut 
en els documents de Diagnosi, Programa d’accions i Annex cartogràfic, com a referència per a les 
actuacions municipals en sòl no urbanitzable de muntanya, que s’adjunten i s’aproven 
simultàniament.  
 

SEGON.- Sotmetre l’expedient a un període de consulta per un termini que anirà 
des del dia següent a la publicació del corresponent edicte en el Butlletí Oficial de la Província fins 
el 31 de juliol de 2010, als efectes de presentació de suggeriments o aportacions, d’acord amb la 
proposta de l’Associació de Propietaris Agro-forestals.  

 
La documentació es podrà consultar a la pàgina web d’aquesta entitat (www.elbaixllobregat.net).   

 
TERCER.- Publicar una referència d’aquest acord en el Butlletí Oficial de la 

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

CINQUÈ.- Comunicar el present acord als Ajuntaments de Begues, Cervelló, 
Corbera de Llobregat, Gavà, Olesa de Bonesvalls, Pallejà, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de 
Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló i Viladecans perquè en tinguin 
coneixement i als efectes de que en facin la difusió que considerin convenient.” 
   
La Sra. presidenta dóna la paraula al Sr. Josep Mª Llop, portaveu del grup comarcal de Convergència i 
Unió, que diu: 
 



 29 

Aquest és un tema de màxima màxima  importància, el sol fet de plantejar-lo i d’abordar-lo, ja és 
un pas endavant, de fet nosaltres ja pensem que donarem el nostre si a aquesta proposta. Un sí 
no absent d’una certa part de critica, perquè creiem que és un tema que s’ha d’estudiar amb molta  
profunditat. Per exemple, un dels temes que es planteja de fons és que en un entorn de bosc i en 
un entorn metropolità, el propietari A ha obtingut unes determines plusvàlues molt substancioses 
pel fet d’una requalificació urbanística que en algun moment donat s’ha produït i el propietari B que 
justament és el veí del propietari A ara en aquest moments no les obtindrà perquè es fa un canvi 
de model, per tant aquesta transició és un element que s’ha de tenir en compte, no sé exactament 
com però si que sé que és un tema important i que en aquest moments això dificulta una part del 
consens. 
 
Segon element, que jo crec que és important i que hem de tenir en compte per ara i en el futur, un 
model sobre la gestió forestal està bé que es plantegi en l’àmbit comarcal però és principalment un 
tema de país i, per tant, a mi en sembla que a més a més del que puguem fer des de l’àmbit 
comarcal, també és molt important que des de l’àmbit universitari i per tant també lliurat en tot el 
que sigui possible d’elements no estrictament tècnics puguin confeccionar-se models aplicables al 
nostre entorn forestal. Potser hi ha estudis i segur que n’hi ha, però jo crec que aquí s’ha de 
treballar molt a fons. 
 
El tercer element, que és també molt important, és que aquest no és un document urbanístic i 
aquesta no és una qüestió banal: si fos un document urbanístic nosaltres en aquests moments 
diríem que falten mols elements, segurament no podríem donar-li el nostre suport. Al no ser 
document urbanístic nosaltres li donem clarament el nostre suport amb la voluntat de contribuir-hi 
amb les aportacions que hi puguem fer, i de fet espero que durant aquests tres mesos ho puguem 
fer. 
 
I l’últim element que voldria deixar clar, és que no és un document urbanístic però si que és un 
document que té una capacitat reguladora o de suggeriment de regulació. Quan aquest document 
s’aprova per part d’un Consell Comarcal i per part de tots els Ajuntaments, quan està en procés 
d’aprovació, el Pla Metropolità, el Pla Estratègic Metropolità, el tema de les Vegueries i l’Àrea 
Metropolitana, etc etc . Jo diria que aquest document no és un document que passi inadvertit, és 
un document que francament pot acabar formant part de tot un compendi de documentació 
metropolitana que desemboqui en una regulació, i això per si sol  no és dolent però jo crec que 
aquí cal treballar molt,  tant en els elements tècnics que segur que s’han treballat molt a fons com 
també a tot el conjunt d’elements politics, que aquest potser fa falta traballar-los al nivell dels 
consensos tant amb el 80% dels boscos que estan en mans de la propietat privada  com amb els 
usos públics que aquests boscos acabin tenint, i ja sabeu que donarem la nostra aprovació . 
 
Intervé la Sra. Presidenta, que diu: 
 
Estem parlant de deu municipis més un de fora de la comarca, que és Olesa de Bonesvalls.Deu 
municipis que són: Begues, Cervelló, Corbera, Gavà, Pallejà Sant Boi, Sant Climent, Santa 
Coloma, Viladecans i Sant Vicenç dels Horts, i a l’àmbit estudiat a més a més s’ha inclòs per 
coherència geogràfica Pallejà, La Palma de Cervelló i Torrelles, tot i que no  són municipis 
signants de la primera adhesió; ho dic per als Consellers i Conselleres que no han estat des del 
començament del procés del conveni, per què sàpiguen del àmbit geogràfic.   
 
La Sra. Presidenta dóna la paraula al Sr. Francesc Rodríguez Garzón, portaveu del grup comarcal 
d’Esquerra Republicana, que diu: 
 
Avui aprovem el Pla Director de les Muntanyes del Baix Llobregat. Quan parlem de les muntanyes 
del Baix, parlem de la zona muntanyosa existent entre el riu Llobregat, l'Ordal, el Garraf i el Delta 
del Llobregat. Un pla que va néixer amb la voluntat de consens i posa de manifest la voluntat de 
les administracions públiques, de fer polítiques de prevenció, protecció i conservació d’aquest 
patrimoni natural tant important que tenim a la nostra comarca. De fet, en tenim l’obligació de fer-
ho. 
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L’aprovació d’aquest Pla Director és un primer pas molt important en la conscienciació en la gestió 
responsable per part de les administracions locals d’unes muntanyes molt pressionades en tots els 
aspectes, ja siguin urbanístics com per les activitats de les persones. Aquest Pla recomana, no 
obliga, a tenir cura del manteniment dels boscos, uns conreus i una xarxa de camins en bon estat. 
Això pot traduir-se d’una banda, en oportunitats d’ocupació, ja que es treballarà en fer polítiques 
actives en la gestió d’aquest espais, i per tant possibilitarà la creació de llocs de treball mitjançant 
plans d’ocupació que formaran a persones en la gestió de boscos. D’altra banda, pot donar eines 
als municipis implicats a l’hora de crear ordenances i desenvolupar polítiques locals adreçades a 
la gestió i conservació d’aquests espais forestals. 
 
Des d'Esquerra veiem absolutament necessari el desenvolupar una política activa i sostinguda en 
la gestió dels boscos, no només al Baix Llobregat, sinó arreu del país. La prevenció, mitjançant 
aquestes polítiques, es necessària davant episodis que hem sofert: fortes ventades, incendis o 
grans nevades que aterren gran quantitat d’arbres. A la vegada, posa de manifest la necessitat 
d’apostar en formació de persones que treballin en aquesta gestió. 
 
Així doncs, aquest Pla serà un èxit de tots, al qual des d'Esquerra hi volem contribuir. Un Pla 
Director que ajuda a fer comarca, a fer identitat entre els municipis que compartim un important 
patrimoni natural. 
 
La Sra. President dóna la paraula a la Sra. Elena Embuena, portaveu del grup comarcal 
d’Iniciativa per Catalunya, que diu: 
 
L’elaboració del Pla Director de les Muntanyes del Baix ha costat molt de temps. D’una banda 
perquè els interessos dels diferents àmbits implicats no sempre han estat coincidents – propietat 
forestal, caçadors, excursionistes, ciclistes..- que fan ús d’aquest espai. De l’altra, s’han generat 
endarreriments per alguns esdeveniments que s’han produït, com és el cas de les ventades del 
2009.Per tot això, des d’ICV, considerem que és important agrair a les entitats ciutadanes i 
ajuntaments que des d’un principi van iniciar els treballs que després han tingut aquesta concreció 
en el Pla Director. Així doncs, ara que disposem d’aquest document marc segur que trobarem els 
punts de coincidència entre tots els sectors i, després d’aquesta aprovació inicial que fem al 
Consell Comarcal i també que estan fent els diferents ajuntaments, es podran dur a terme moltes 
de les accions que en el Pla es plantegen. 
 
Com a Consellera Comarcal de Medi Ambient, confio en aquesta implicació, tant dels ajuntaments 
que van estar al principi de la proposta com de la resta de municipis que conformen tot el territori, 
que va més enllà, fins i tot de la nostra comarca, permeti arribar a acords d’actuació. Per això 
també caldrà donar suport i fer molta pedagogia per aconseguir el què desitgem. 
 
La Sra. Presidenta dóna la paraula al Sr. Luis Ortega, portaveu del grup comarcal del Partit 
Popular, que diu: 

 
És un pla convenient, un pla necessari, i pensen que és la manera d’aturar, la millor manera de fer 
una prevenció contra el foc. És la manera de poder fer una neteja forestal per poder aconseguir 
que això es pugui mantenir per a preveure aquesta situació, el que si voldríem encoratjar que 
falten municipis que també es podrien adherir a aquest pla, no sé si és que s‘ha de parlar amb ells 
encara o s’ho estan pensant. Falta Castelldefels, Vallirana, Sant Andreu de la Barca, La Palma, 
aixi per sobre, ho dic perquè ho tingueu en compte, suposo que estareu en marxa, per poder fer 
algun tipus de diàleg per adherir-los, perquè penso que és una cosa important i coherent, i com 
aquest grup polític del Partir Popular  sempre ha dit que les coses coherents, les coses que són de 
debò, aquí ens trobareu sempre al costat, també votarem que sí. 
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Intervé finalment la Sra. Presidenta que diu: 
 
En quan al àmbit geogràfic dir-li que s’ha buscat una coherència d’un continu de massa forestal,  
per una banda, i per altra que ha estat d’adhesió voluntària dels municipis, evidentment hi han 
municipis com ja comentava que malgrat no adherir-se en el primer moment s’ha considerat 
indispensable que fossin estudiats, perquè si no no tindria coherència l’estudi, ja s’han afegit i 
penso que han de començar a caminar; i, en tots cas, si s’ha d’ampliar l’àmbit ja ho farem a 
posteriori i evidentment a petició dels ajuntaments que hi  han d’estar d’acord. 
 

Els present aproven per unanimitat el present acord. 
 
7.-  Aprovar inicialment la declaració com a Bens Culturals d’Interès Local de diverses 
edificacions del municipi del Papiol. 

 
Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu: 
 
“Vist que en data 11 de març de 2010 i amb número d’entrada 1667, 1668, 1669 i 

1671 del Registre General d’aquesta entitat, l’Ajuntament del Papiol va comunicar l’acord de la 
Junta de Govern Local de data 3 de març de 2010 relatiu a sol·licitar al Consell Comarcal la 
declaració com a béns culturals d’interès local de Can Bou (Casa de Pedra), la “Sala Gran”, la 
Casa Rectoral i l’Ermita de la Salut, de conformitat amb l’article 17.2 de la Llei 9/1993, de 30 de 
setembre, de Patrimoni Cultural Català, per considerar que tenen un valor cultural i patrimonial a 
protegir. 
 
  Vist que segons l’art. 1 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, de Patrimoni Cultural 
Català, aquest està integrat per tots els béns mobles o immobles que pel seu valor històric, artístic, 
arquitectònic o arqueològic mereixen una protecció i una defensa especial, de manera que puguin 
ésser gaudits pels ciutadans i puguin ser transmesos en les millors condicions a les generacions 
futures. 
 
  Vist que d’acord amb l’article 17.2 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, de 
Patrimoni Cultural Català, la competència per a la declaració de béns culturals d’interès local 
correspon al Ple del Consell Comarcal, en els municipis de fins a cinc mil habitants i la declaració 
es portarà a terme mitjançant la tramitació prèvia de l’expedient administratiu corresponent en el 
que constarà l’informe favorable d’un tècnic en patrimoni cultural. 
 
  Atès que l’esmentada Llei no preveu un procediment específic i que, en aplicació 
entre d’altres de l’article 84 i ss. de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
Administracions públiques i del procediment administratiu comú, cal donar audiència als 
interessats. 
 

Vist la documentació i informes adjuntats a l’expedient tramès per part de 
l’Ajuntament del Papiol. 
 
  Vist l’informe emès pel Secretari del Consell Comarcal del Baix Llobregat de data 
24 de març de 2010, que s’incorpora a l’expedient, informant que de la documentació presentada 
per l’Ajuntament del Papiol, que inclou uns informes corresponents a cadascun dels béns 
immobles objecte de ser declarats béns culturals d’interès local emesos pel tècnic, se’n desprèn 
que els edificis compleixen els requisits d’interès patrimonial i peculiaritat suficients per ser 
declarats béns d’interès local, sense necessitat de sol·licitar ulterior informe a un tècnic addicional.   
   

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

 
  PRIMER.- Iniciar l’expedient per a la declaració com a béns culturals d’interès 
local de Can Bou (Casa de Pedra), la “Sala Gran”, la Casa Rectoral i l’Ermita de la Salut, al 
municipi del Papiol, segons la delimitació i descripció que consten en la documentació gràfica i 
històrica incorporada a l’expedient, d’acord amb la Llei 9/1993, de 30 de setembre, de Patrimoni 
Cultural Català. 
   

SEGON.- Sotmetre a informació pública l’esmentat expedient per a la declaració 
com a béns culturals d’interès local de Can Bou (Casa de Pedra), la “Sala Gran”, la Casa Rectoral, 
l’Ermita de la Salut, al municipi del Papiol, per mitjà de la publicació del corresponent edicte en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona per un termini de 30 dies a comptar des del dia 
següent a la seva publicació. A aquests efectes, la documentació que integra l’expedient restarà a 
exposició pública a la Secretaria d’aquest Consell Comarcal. 

 
TERCER.- Comunicar el present acord a l’Ajuntament del Papiol perquè en tingui 

coneixement i als efectes.” 
 
Els presents aproven per majoria absoluta el present acord amb el vot a favor dels 

membres presents dels grups comarcals del PSC, CIU, IC, ERC i  P.P., amb l’abstenció de la 
representant del grup comarcal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía. 

 
 

8.-   Aprovar l’adhesió a l'acord relatiu a la contractació de persones aturades inscrites com 
a demandants d'ocupació en el marc dels plans d'ocupació extraordinaris, subscrit per la 
Federació de Municipis de Catalunya, l'Associació de Municipis de Catalunya,  Comissions 
Obreres i la  Unió General de Treballadors. 

 
Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu: 
 
“Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat té previst sol·licitar un pla 

d’ocupació extraordinari amb la col·laboració del Servei d’Ocupació de Catalunya tal i com es 
preveu a l’Ordre TRE/84/2010, de 22 de febrer, i l’Ordre TRE/213/2010 per la qual s’estableixen 
les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats per a la 
realització de plans extraordinaris d’ocupació locals (Projecte Impuls-Treball).  
 

Vist que per una part la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i l’Associació 
Catalana de Municipis (ACM) i per l’altra, Comissions Obreres (CCOO) i la Unió General de 
Treballadors (UGT) de Catalunya, en data de 16 de febrer de 2010, van arribar un acord relatiu a 
la contractació de persones aturades inscrites com a demandants d’ocupació en el marc dels 
plans d’ocupació locals, on s’estableix la retribució de les persones beneficiàries d’aquest pla 
d’ocupació extraordinari acordant tres nivells retributius segons la següent divisió funcional:  
 

- Nivell 1: Personal que desenvolupa tasques de direcció de projectes, 16.800 € 
bruts anuals. 

- Nivell 2: Personal que desenvolupa funcions de coordinació de tasques i/o 
d’equips, 15.400 € bruts anuals. 

- Nivell 3: Personal que desenvolupa tasques d’execució,14.000 € bruts anuals. 
 

Vist que a l’esmentat acord s’estableix que aquests nivells corresponen a una 
jornada màxima de 40 hores setmanals adaptables a les administracions locals, empreses i 
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organismes públics, i que a la finalització del contracte laboral de durada determinada les 
persones beneficiàries dels plans d’ocupació local tindran dret a percebre una indemnització de 
quantia equivalent a la part proporcional de la quantitat que resultaria d’abonar vuit dies de salari 
per any de servei; així com fixa d’una vigència temporal del present acord igual a la vigència dels 
plans locals d’ocupació desenvolupats en el marc dels programes de polítiques actives d’ocupació 
que gestiona el Servei d’Ocupació de Catalunya iniciats l’any 2010. 
 

Atès que el comitè d’empresa ha estat informat del Pla d’ocupació extraordinari i 
de l’acord subscrit per la FMC, ACM, CCOO i UGT.  

 
Vist que el punt cinquè del referit acord estableix la possibilitat de que les entitats 

locals de Catalunya i les seves entitats dependents o vinculades puguin adherir-se a l’acord 
mitjançant el corresponent acord plenari.  
 

Vist l’informe emès per la responsable del Departament de Recursos Humans i la 
Coordinadora de Serveis Centrals en data de 12 d’abril de 2010, que s’adjunta, proposant 
l’adhesió del Consell Comarcal del Baix Llobregat a l’acord de 16 de febrer de 2010, relatiu a la 
contractació de persones aturades inscrites com a demandants d’ocupació en el marc del plans 
d’ocupació locals, subscrit la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de 
Municipis, Comissió Obrera Nacional de Catalunya i la Unió General de Treballadors de 
Catalunya. 
 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar l’adhesió del Consell Comarcal del Baix Llobregat a l’acord 
relatiu a la contractació de persones aturades inscrites com a demandants d’ocupació en el marc 
del plans d’ocupació locals subscrit per la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació 
Catalana de Municipis, la Comissió Obrera Nacional de Catalunya i la Unió General de 
Treballadors de Catalunya en data de 16 de febrer de 2010.  
 

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

TERCER.- Comunicar el present acord a la Federació de Municipis de Catalunya, 
a l’Associació Catalana de Municipis, a la Comissió Obrera Nacional de Catalunya i a la Unió 
General de Treballadors de Catalunya, perquè en tinguin coneixement i als efectes.” 

La Sra. Presidenta dòna la paraula  el Sr. Luis Ortega, portaveu del grup comarcal del Partit 
Popular,  que diu: 

Nosaltres pensem que davant d’un consens tant de sindicats com de les entitats socials o 
treballadors no tenim res ha dir, al contrari també donem suport. Això ho vull manifestar, perquè 
amb un mostra de coherència, que sempre diem que en les coses importants podeu contar amb 
nosaltres, torno a repetir el d’abans i diem que si a les coses que siguin les correctes i les 
coherents, i votarem que sí.  

Els present aproven per unanimitat el present acord. 
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9.-    Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 3/2010.  
 

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

“Vist el conveni subscrit en data 26 de juliol de 1996, aprovat en sessió plenària 
celebrada el 25 de juny del mateix any, entre aquesta entitat i el Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya l’objecte del qual és la delegació al Consell Comarcal del Baix 
Llobregat de les competències quant a la gestió del servei de transport escolar i per a la gestió del 
servei escolar de menjador i altres prestacions en matèria d’ensenyament. 
 

Atès que  aquest conveni, en virtut del seu article 27, té una vigència indefinida, 
però el seu Annex econòmic, en el qual es recullen les aportacions econòmiques del Departament 
d’Ensenyament per al desenvolupament de les competències delegades per a cada curs, ha 
d’actualitzar-se anualment per a cada curs escolar, tal i com ha vingut fent-se amb caràcter anual 
en successives sessions plenàries, si be aquesta actualització no es previsible que arribi abans de 
l’inici del curs escolar 2010/2011. 
 

Vist que esta previst l’inici del procediment de contractació mitjançant procediment 
obert, del servei del transport escolar a centres d’ensenyament de la comarca del Baix Llobregat 
per als cursos escolars 2010-2011 i 2011-2012 i que aquest servei es finança amb les aportacions 
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en virtut del conveni de delegació 
de competències esmentat amb anterioritat.  
 

Vist que la previsió de despesa del servei del transport escolar a centres 
d’ensenyament de la comarca del Baix Llobregat per al període setembre/desembre del 2010 
ascendeix a 1.800.000,00€ i vist l’article 32.c de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre , de contractes 
del sector públic que estableix com a causa de nul.litat d’un contracte la carència o insuficiència de 
crèdit  
 
 

Vist el conveni de col.laboració entre aquest  Consell Comarcal i el Consorci del 
Parc de Collserola per a la gestió i coordinació del dispositiu de prevenció d’incendis respecte a 
les torres de guaita “Romeo” i “Juliet” ubicades als municipis de Sant Climent de Llobregat i 
Corbera de Llobregat que preveu una aportació a aquest Consell Comarcal per import de 
48.634,26€, per a la contractació del personal necessari. 
  

Vist l’informe de la Gerent del Consell Comarcal.  
 
Vist l’informe de l’Interventor Accidental. 
   
Vist el que estableix l’article 177 i següents del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que 

aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals  i  les Bases d’Execució del Pressupost 
per a l’exercici 2008. 
 

Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc conferides 
proposa al Ple l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
  

PRIMER.-   Aprovar l’expedient de modificació de crèdits 3/2010 del Consell Comarcal 
del Baix Llobregat mitjançant   crèdit  generat finançat amb  compromisos d’ingressos d’acord al següent 
detall: 
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CRÈDITS GENERATS    
     

DESPESES  
Crèdit 
inicial Altes  Crèdit final 

     
410 13100 Retrib. Pers. Parc Collserola 0,00 32.098,61 32.098,61 
410 16001 Seg. Social Parc Collserola 0,00 16.535,65 16.535,65 
324 22300 Transport escolar curs 2010/11 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 
     
 Total despeses 0,00 1.848.634,26 1.848.634,26 
     
INGRESSOS    
     

  
Crèdit 
inicial Altes  Crèdit final 

     
46702 Consorci Parc de Collserola 0,00 48.634,26 48.634,26 
45033 Generalitat-ensenyament curs 2010-2011 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 

     
 Total ingressos 0,00 1.848.634,26 1.848.634,26 

 
 

SEGON.- Exposar al públic el present acord en els termes previstos a l’article 169  
del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes . 

 
TERCER.- El present acord s’entendrà definitiu si en el termini d’exposició pública 

no hi ha cap reclamació en contra del mateix.” 
 
Els presents aproven per majoria absoluta el present acord amb el vot a favor dels 

membres presents dels grups comarcals del PSC, CIU, IC i ERC i amb l’abstenció de la 
representant del grup comarcal de Ciutadans i el vot en contra dels representants presents del  
grup comarcal del Partit Popular. 

 
 
10.-  Precs i preguntes. 

 
 

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


