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CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT 
 

PLE  
 

ACTA NÚM. 3/2014 
 

 
A la ciutat de Sant Feliu de Llobregat, el dia vint-i un de juliol de dos mil catorze. Quan són 

les divuit hores es reuneixen a la sala de sessions del Consell Comarcal del Baix Llobregat, els i 
les membres integrants del Ple del Consell Comarcal que a continuació es relacionen. Aquesta 
sessió, de caràcter ordinari, se celebra sota la Presidència de l’Il·lm. Sr. Joaquim Balsera García i 
assistits pel Secretari Accidental de l’entitat, Sr. Lluis González Roig. 
 
ASSISTENTS 
 
PRESIDENT 
 
JOAQUIM BALSERA GARCÍA  (PSC-CPM) 
Regidor de Gavà 
 
VICEPRESIDENTS/ES 
 
LOURDES BORRELL MORENO (PSC-CPM) 
Regidora de Sant Feliu de Llobregat 
 
XAVIER FONOLLOSA I COMAS (CIU)   
Regidor de Martorell 
 
IVAN ARCAS BLANCH (ICV-EUIA-EPM)  
Regidor de Molins de Rei 
 
CONSELLERS/ES ASSISTENTS 
 
PSC – CPM. 
    
MIGUEL COMINO HARO 
Regidor de Sant Vicenç dels Horts  
 
JOSÉ GARCÍA PÉREZ 
Regidor de El Prat de Llobregat 
 
MARIA SOLER SALA  
Alcaldessa d’Abrera 
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LLUIS TOMÁS MORENO  
Alcalde de Castellví de Rosanes 
 
JAVIER GONZÁLEZ ABAD 
Regidor de Martorell  
 
MARIA MENA GALINDO  
Regidora d’Esplugues de Llobregat 
 
CiU. 
 
LLORENÇ REY I CASAS  
Regidora de Sant Just Desvern 
 
MONICA BADIA I CORTADA 
Regidora de Cornellà de Llobregat 
 
MARIA TERESA CASTELLNOU I GUILERA 
Regidora de Sant Joan Despí 
 
CATERINA MESTRES I GUASCH  
Regidora de Sant Vicenç del Horts  
 
ICV-EUiA-EPM.     
 
LIDIA  MUÑOZ CÁCERES  
Regidora de Sant Feliu de Ll. 
 
JOSÉ ANTONIO RUBIO LEIVA  
Regidor de Pallejà 
 
JESÚS BLANCO FLOREZ 
Regidor de Santa Coloma de Cervelló  
 
ELISA CORRAL LOZANO  
Regidora de Cornellà de Llobregat 
 
XAVIER GÓMEZ REVUELTA  
Regidor de Martorell 
 
PP.  
 
SERGI JIMÉNEZ CERVERA 
Regidor de Sant Feliu de Llobregat 
 
MARIA JOSÉ DIAZ ALGARIN 
Regidora de Viladecans 
 
JORDI ALSINA FELIP 
Regidor de Sant Andreu de la Barca 
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JORDI MANFREDI LÓPEZ 
Regidor d’Olesa de Montserrat 
 
LUÍS ORTEGA LAZARO  
Regidor d’Esplugues 
 
ERC-AM.    
 
JOSEP ROVIRA I TARRAGÓ 
Regidor d’Esparreguera 
 
JORDI ALBERT I CABALLERO  
Regidor de Sant Andreu de la Barca 
 
CONSELLERS/ES QUE EXCUSEN ASSISTÈNCIA 
 
MARINA LOZANO ILLESCAS (PP) 
Regidora de Sant Boi de Llobregat 
 
DAVID PARADA PÉREZ  (PxC) 
Regidor de Sant Boi de Llobregat  
 
MARIA ROSA GONZÁLEZ I UREÑA (CiU) 
Regidora de El Prat de Llobregat 
 
JESÚS AREVALO I BRAVO (CiU) 
Alcalde de Cervelló 
 
JORDI GARCÍA I MAS (CiU) 
Regidor de Sant Boi de Llobregat  
 
JORDI MILÀ I EGEA (ERC-AM) 
Regidor de Vallirana 
 
RUTH MORENO SALAZAR  (PSC-CPM) 
Regidora de Vallirana 
 
ROSA BOLADERAS SERRAVIÑALS  (PSC-CPM) 
Regidora de Corbera de Llobregat 
 
MARIA ASUNCIÓN MIRANDA CUERVAS  (PSC-CPM) 
Regidora de Castelldefels  
 
ROSER BROSED YUSTE  (PSC-CPM) 
Regidora de Sant Esteve de Sesrovires 
 
FRANCISCO JOSÉ ROSA GUTIÉRREZ (ICV-EUiA-EPM) 
Regidor d’Olesa de Montserrat 
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DAVID CASTELLAR MILLÁN (PSC-CPM) 
Regidor de Sant Andreu de la Barca  
 
LLUÏSA  MORET SABIDÓ (PSC-CPM) 
Regidora de Sant Boi de Llobregat 
 
SECRETARI ACCIDENTAL 
 
Sr. Lluis González Roig 
 
INTERVENTOR ACCIDENTAL 
 
Sr. José Luis Sanz Arranz 
 
1.- Aprovar l’acta núm. 2/14, corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 19 de maig 
  
Els presents aproven per unanimitat l’acta núm. 2/14, corresponent a la sessió celebrada el dia 19 
de maig. 
 
2.- Donar compte dels Decrets de la Presidència que a continuació es relacionen: 
 

 
a) Decret  núm. 73/14, de 8 de maig, relatiu a nomenar temporalment funcionaris/àries 

interins/es per al desenvolupament de la campanya de desinsectació de l’any 2014, 
com a peons/es aplicadors/es, categoria E, adscrits/es al Servei de Control de 
Mosquits del Consell Comarcal del Baix Llobregat. 

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

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

Vist que per Decret de Presidència núm. 60/2014, de 14 d’abril, es va aprovar 
l’inici del procés del selecció, mitjançant concurs de mèrits, per al nomenament temporal de quatre 
funcionaris/àries interins/es, a jornada completa, per al desenvolupament de la campanya de 
desinsectació de l’any 2014, amb la categoria de peons/es aplicadors/es de plaguicides, adscrits/es 
al Servei de Control de Mosquits del Consell Comarcal del Baix Llobregat. 

 
Vist l’acta del tribunal  de la convocatòria per al nomenament com a funcionaris 

interins, de quatre peons/nes de suport aplicador de plaguicides per a la campanya de 
desinsectació d’aquest any 2014, que s’adjunta. 

 
Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea de Serveis Centrals en data 7 de 

maig de 2014, que s’adjunta a l’expedient. 
 
Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc 

conferides 
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RESOLC 
 

PRIMER.- Nomenar temporalment funcionaris/àries interins/es, a jornada completa 
per al desenvolupament de la campanya de desinsectació de l’any 2014, com a peons/es 
aplicadors/es, categoria E, adscrits/es al Servei de Control de Mosquits del Consell Comarcal del 
Baix Llobregat, durant l’execució del projecte de referència al qual estiguin adscrits/es els/les 
funcionaris/àries interins/es, a partir del dia 19 de maig de 2014 i fins la data màxima del dia 18 de 
novembre de 2014, amb un sou brut mensual de 1.151,77€ per catorze mensualitats i una jornada 
de 37 hores i 30 minuts setmanals, a les persones que tot seguit es relacionen: 
 
Noms i cognoms NIF Projecte 

M. José Doblado Moreno,   38491218M Campanya desinsectació any 2014, 
conveni Àrea Metropolitana de Barcelona 

Rosario Carvajal Sánchez 28519722K Campanya desinsectació any 2014, 
conveni Àrea Metropolitana de Barcelona 

Francisca I. Cantalejos Moreno 46660734J Campanya desinsectació any 2014, 
conveni Àrea Metropolitana de Barcelona 

Agustí Ruiz Farré 47684303J Campanya desinsectació any 2014, 
conveni Àrea Metropolitana de Barcelona 

 
Si el Consell Comarcal del Baix Llobregat veiés reduït o suprimit el finançament extern d’aquest 
projecte, es produiria el cessament per desaparició de causa, segons preveu l’article 10.3. de la 
Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. 
 

SEGON.- Donar d’alta als/a les esmentats/des treballadors/es en el Règim 
General de la Seguretat Social. 
 

TERCER.- Disposar notificar aquests nomenaments als/a les esmentats/des 
treballadors/es, perquè prenguin possessió d’aquestes places. 
 

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

CINQUÈ.- Donar compte d’aquests nomenaments en la propera sessió del Ple 
que se celebri.”  
 

b) Decret núm. 80/14, de 20 de maig, relatiu a, donar compte del nomenament de la 
Sra. Cristina Rizzo Escoda, Administrativa d’Administració General d’aquesta entitat 
com a Tresorera Accidental del Consell Comarcal del Baix Llobregat i del seu 
organisme autònom. 

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

a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya l’autorització pel 
nomenament en règim d’accidentalitat de la Sra. Cristina Rizzo Escoda, funcionària de carrera 
adscrita al Consell Comarcal del Baix Llobregat, com a ocupant  de la plaça de Tresoreria de 
l’entitat. 
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  Vist la Resolució de la Direcció General d’Administració Local de nomenar amb 
caràcter accidental la senyora Cristina Rizzo Escoda, funcionària de carrera del Consell Comarcal 
del Baix Llobregat per ocupar el lloc de treball de tresoreria d’aquest Consell Comarcal. 
 
  Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals i per la Responsable 
de Recursos Humans en data 20 de maig de 2014. 
 
  Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc 
conferides 
 

RESOLC 
 

PRIMER. Donar compte del nomenament de la Sra. Cristina Rizzo Escoda amb 
DNI 37273549W, Administrativa d’Administració General, grup de classificació C, subgrup C1 
d’aquesta entitat com a  Tresorera Accidental del Consell Comarcal del Baix Llobregat i del seu 
organisme autònom des del dia 20 de maig d’enguany amb les condicions previstes en el lloc de 
treball d’administratiu/va intervenció amb funcions de tresorera accidental del Consell Comarcal i 
del seu organisme autònom,  
Grup de classificació:                   C1 
Complement destinació:               22 
Complement específic:                944,03 
C específic tresorera accidental:   147,57 
 
  SEGON.- Comunicar el present Decret a l’esmentada treballadora perquè en 
tingui coneixement i als efectes. 
 
  TERCER.- Donar compte del present Decret a la propera sessió plenària que se 
celebri.” 
 

c) Decret núm. 83/14, de 27 de maig, relatiu a aprovar la modificació del contracte 
subscrit amb l’empresa Autocares Izaro SA per a la prestació del servei de transport 
escolar a centres docents d’ensenyament de la comarca del Baix Llobregat per al 
curs escolar 2013-2014. 

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

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

 
Vist que per Decret de Presidència núm. 132/2013, de 10 de setembre, es va 

aprovar la pròrroga per al curs escolar 2013-2014 i l’actualització dels corresponents contractes de 
servei de transport escolar a centres docents d’ensenyament de la comarca del Baix Llobregat. 
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Atès que en la ruta 0314 del Centre d’Educació Especial Pilot de Sant Just 
Desvern es transporten 14 alumnes dels quals tres presenten greus trastorns de conducta i que 
d’acord amb els Serveis Territorials Baix Llobregat, és aconsellable incrementar un acompanyant 
més en la ruta per atendre específicament a un dels alumnes. 
  
  Vist l’informe emès per la Coordinadora d’Igualtat de Gènere i Polítiques Socials 
en data 26 de maig de 2014, que s’incorpora a l’expedient, proposant la modificació de la ruta 
0314 del CEE Pilot de Sant Just Desvern en el sentit d’incorporar un segon acompanyant així com 
modificar el contracte de transport escolar subscrit amb l’empresa Autocares Izaro SA. 
 

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

RESOLC 
 

PRIMER.- Aprovar la modificació del contracte subscrit amb l’empresa Autocares 
Izaro SA per a la prestació del servei de transport escolar a centres docents d’ensenyament de la 
comarca del Baix Llobregat per al present curs escolar 2013-2014, en el sentit d’incorporar un 
acompanyant més a la ruta O314 del CEE Pilot del municipi de Sant Just Desvern  amb efectes 
des del dia 27 de maig de 2014 i fins la finalització del curs escolar 2013-2014, el que suposa un 
increment de 35,60€ durant els 19 dies de servei, d’acord amb la minuta de modificació de 
contracte que s’adjunta al present Decret i s’aprova simultàniament. 
 
 
  SEGON.- Comunicar el present Decret als Serveis Territorials, al centre afectat, 
així com a l’empresa Autocares Izaro s.a., pel seu coneixement i efectes. 
 
  TERCER.-  Donar compte del present Decret en la propera sessió de la Junta de 
Govern i del ple que se celebri.” 
 

d) Decret núm. 91/14, de 5 de juny, relatiu a aprovar la subscripció d’un conveni de 
col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca per fomentar l’ocupació 
entre les persones en situació d’atur de col·lectius amb especials dificultats 
d’inserció del municipi de Sant Andreu de la Barca per aquest any 2014. 

 
“Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat desenvolupa polítiques actives 

d’ocupació, desenvolupament local i de promoció econòmica que tenen per objecte fomentar 
l’activitat econòmica i l’ocupació de qualitat, i que aquestes polítiques les desenvolupa d’una 
banda per donar suport principalment als ajuntaments de menys de 20.000 habitants amb menys 
recursos per realitzar-los en els seus municipis, i per altra banda quan es considera que aquesta 
gestió és més eficient realitzar-la des d’una dimensió comarcal. 
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Vist que l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, pretén promoure l’activitat 
econòmica i fomentar l’ocupació, mitjançant la posada en marxa de plans d’ocupació per a la 
contractació de treballadors i treballadores en situació de desocupació. 

Vist que l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca va aprovar per acord de la 
Junta de Govern Local de data 21 de gener de 2014 l’acceptació del fons de prestació  
“finançament dels plans locals d’ocupació” dins del “Programa complementari de suport a 
l’economia productiva local” de la Diputació de Barcelona, adreçada a contribuir al sosteniment de 
les despeses derivades de l’aplicació dels plans locals d’ocupació, en tant que instruments de 
promoció de la contractació de persones aturades per a la realització d’actuacions d’interès 
general, social o econòmic, tot apostant pel desenvolupament dels sectors productius a mig i llarg 
termini. 

Vist que l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca col·laborarà amb el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat en la campanya de desinsectació anual, contribuint amb dos 
treballadors/es, contractats dins d’aquest pla local d’ocupació, destinats al Servei de Control de 
Mosquits. 
 

Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat efectua anualment la campanya 
de desinsectació a través del Servei de Control de Mosquits a diferents municipis de la comarca, 
mitjançant la contractació de personal temporal específic per a la campanya. 
 

Vist que el Consell Comarcal a banda de la contractació del personal de 
campanya, per les característiques de les tasques a desenvolupar en aquest lloc de treball, ha 
participat en plans d’ocupació al llarg de diferents campanyes anteriors a través d’altres 
administracions, per a la millora de l’ocupabilitat entre les persones aturades de col·lectius amb 
especials dificultats d’inserció de la comarca. 
 

Vist que el Consell Comarcal té una dilatada experiència en la realització i gestió 
d’actuacions adreçades a col·lectius amb especials dificultats d’inserció i en concret les 
desenvolupades en la campanya de desinsectació anual que s’efectua des del Servei de Control 
de Mosquits. 
 
  Vist que és necessari la subscripció d’un conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i el Consell Comarcal del Baix Llobregat per tal d’establir 
els termes de col·laboració per fomentar l’ocupació entre les persones en situació d’atur de 
col·lectius amb especials dificultats d’inserció ( joves, aturats de llarga durada, dones) del municipi 
de Sant Andreu de la Barca per aquest any 2014. 
 

Vist que totes les despeses derivades de la contractació d’aquest personal durant 
sis mesos, seran a càrrec de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i que el Consell Comarcal 
del Baix Llobregat realitzarà per al personal seleccionat i al seu càrrec, la formació específica per a 
l’obtenció del carnet d’aplicador ambiental, si escau, la formació en les competències del lloc de 
treball, i col·laborarà en les sessions d’orientació laboral del personal seleccionat per ajudar a la 
seva inserció laboral futura.  
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Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals en data 5 de juny de 
2014, que s’incorpora a l’expedient, proposant la subscripció del referit conveni mitjançant Decret 
de Presidència atès que l’inici de la formació està prevista pel 9 de juny. 

 
Vist l’acord de Ple de 22 de juliol de 2011 la Presidència podrà exercir les 

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

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

RESOLC 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament 
de Sant Andreu de la Barca i el Consell Comarcal del Baix Llobregat per fomentar l’ocupació entre 
les persones en situació d’atur de col·lectius amb especials dificultats d’inserció del municipi de 
Sant Andreu de la Barca per aquest any 2014, de conformitat amb la minuta de conveni que 
s’adjunta a l’expedient i s’aprova simultàniament. 

 
SEGON.- Comunicar el present Decret a l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 

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

Govern i del Ple que se celebri.” 
 

e) Decret núm. 92/14, de 10 de juny, relatiu a aprovar la modificació de crèdits 4/2014. 
 

“ Vist que en data 4 de juny de 2014, la Diputació de Barcelona, mitjançant anunci 
publicat al Butlletí oficial de la Província de Barcelona ha notificat a totes les entitats que van sol.licitar 
finançament per actuacions els imports dels ajuts concedits dels quals corresponen a aquest Consell 
Comarcal entres altres els següents: 
 

Disseny de l’estratègia del Baix Llobregat en el marc del RISC  3                  32.000,00€ 
 

Pla de competitivitat dels sectors turístics i agrari del Baix Llobr.       30.685,00€ 
 

Vis l’informe del coordinador de l’Àrea de desenvolupament estratègic d’aquest 
Consell Comarcal en relació a l’habilitació de les partides pressupostàries corresponents per al 
desenvolupament dels projectes. 
 

Vist que el pressupost inicial de l’exercici 2014 es preveien les partides d’ingressos i 
despeses per al desenvolupament del projecte RISC  i que mitjançant el Decret 18/2014 
d’incorporació de romanents de crèdit es van incorporar els romanents de crèdit i el seu finançament 
del  mateix projecte iniciat a l’exercici 2013 el que ha provocat una duplicitat. 
  

Vist que es necessari dotar de crèdit la partida 920 35200 interessos de demora en 
un import de 120,00€ per fer front al pagament dels interessos de demora corresponents a la 
devolució voluntària parcial  de la subvenció concedida a l’exercici 2012 pel Ministerio de Educación 
Cultura y Deporte per al projecte “ Actuacions de reparació a executar en la rampa d’accés i terrassa 
de la coberta de la cripta de la Colònia Güell” i vist que d’acord amb les previsions de despesa de 
l’exercici es pot transferir  crèdit de la partida 920 63500 “Mobiliari” en la mateixa quantia. 
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Atès que d’acord  a les previsions de despesa és necessari transferir crèdit entre 
diverses partides del grup de programa 231 Acció Social. 
 

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

Vist l’informe de la gerent. 
 

Vist l’informe d’intervenció. 
 

      HE RESOLT 
 

PRIMER.- Aprovar la modificació de crèdits 4/2014  de crèdits generats per 
compromisos d’ingrés i transferència de crèdits entre partides de la mateixa àrea de despeses 
d’acord al que  s’estableix l’article 179 i següents  del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que 
aprova el text refós de Llei  Reguladora de les Hisendes Locals 
 
1. TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS     
      
DESPESES  Crèdit inicial Altes Baixes  Crèdit final 
231 22000 Manteniment fotoc. EAIA 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 
231 62300 Maquinaria Instal.  EAIA 4.000,00 2.000,00 0,00 6.000,00 
231 46201 Ajuntaments serveis socials 1.473.951,46 0,00 3.500,00 1.470.451,46 
920 35200 Interessos de demora 0,00 120,00 0,00 120,00 
920 63500 Mobiliari 5.000,00 0,00 120,00 4.880,00 
 Total despeses 1.482.951,46 3.620,00 3.620,00 1.482.951,46 

 
 
 
2. BAIXES DE CRÈDIT    
     
DESPESES  Crèdit inicial Baixes Crèdit final 
     
241 22706 Estudis i treballs tècnics RISC 3 120.000,00 60.000,00 60.000,00 
 Total despeses 120.000,00 60.000,00 60.000,00 
INGRESSOS Crèdit inicial Baixes Crèdit final 
     
46209 Ajuntaments RISC 3 110.666,00 60.000,00 50.666,00 
 Total ingressos 110.666,00 60.000,00 50.666,00 

 
 
3. CRÈDITS GENERATS    
     
DESPESES  Crèdit inicial Altes Crèdit final 
     
241 22706 Estudis i treballs tècnics RISC 3 60.000,00 32.000,00 92.000,00 
241 13181 Retribució personal PIE-27-2013 12.625,00 20.000,00 32.625,00 
241 16081 Seg. Social PIE-27-2013 6.000,00 10.685,00 16.685,00 
 
 Total despeses 

78.625,00 62.685,00 141.310,00  

INGRESSOS Crèdit inicial Altes  Crèdit final 
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46181 
Diputació – Pla competitivitat turisme i 
agrari 0,00 

30.685,00 
30.685,00 

46105 Diputació Risc 3 0,00 32.000,00 30.821,36 
 Total ingressos 0,00 62.685,00 61.506,36 

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

Govern i del Ple del Consell Comarcal del Baix Llobregat que es celebri.” 
 

f) Decret núm. 95/14, de 17 de juny, relatiu a nomenar temporalment com a funcionari 
interí al Sr. José Quintairos Berlanga per al desenvolupament de la campanya de 
desinsectació de l’any 2014, com a peó aplicador de campanya, categoria E, adscrit 
al Servei de Control de Mosquits del Consell Comarcal del Baix Llobregat. 

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

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

 
 Vist que per Decret de Presidència núm. 60/2014, de 14 d’abril, es va aprovar 

l’inici del procés del selecció, mitjançant concurs de mèrits, per al nomenament temporal de quatre 
funcionaris/àries interins/es, a jornada completa, per al desenvolupament de la campanya de 
desinsectació de l’any 2014, amb la categoria de peons/es aplicadors/es de plaguicides, adscrits/es 
al Servei de Control de Mosquits del Consell Comarcal del Baix Llobregat, i que per Decret de 
Presidència núm. 73/2014, de 8 de maig, es va aprovar les corresponents contractacions. 

 
Atès que el personal que prestarà el servei de tractaments és insuficient i que és 

necessari disposar de personal de reforç amb caràcter d’urgència, s’ha sol·licitat, d’acord amb 
l’informe emès pels tècnics del Servei de Control de Mosquits en data 17 de juny de 2014, que 
s’incorpora a l’expedient, el nomenament d’un peó aplicador per a la campanya de desinsectació 
d’eguany. 

 
Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea de Serveis Centrals en data 17 

de juny de 2014, que s’adjunta a l’expedient, proposant el nomenament del Sr. José Quintairos 
Berlanga com a peó aplicador de campanya, que és el primer reserva del procés de selecció 
aprovat mitjançant Decret de Presidència 60/2014, de 14 d’abril. 

  
Vist que per acord de la Junta de Govern de data 19 de març de 2012 es va 

aprovar la declaració de serveis prioritaris i essencials del Consell Comarcal del Baix Llobregat i 
del seu organisme autònom Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat, en 
relació a les previsions del Reial Decret-Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en 
matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic; i que un dels 
serveis declarats com essencial i prioritari d’aquesta entitat amb l’objecte de possibilitar la 
contractació temporal va ser el del personal adscrit al Servei de Control de Mosquits (especialment 
en el període de la campanya de desinsectació).   

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

conferides 
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RESOLC 
 

PRIMER.- Nomenar temporalment com a funcionari interí al Sr. José Quintairos 
Berlanga amb DNI 46667398F per al desenvolupament de la campanya de desinsectació de l’any 
2014, com a peó aplicador de campanya, categoria E, adscrit al Servei de Control de Mosquits del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat, a partir del dia 19 de juny de 2014 i fins la data màxima del 
dia 18 de novembre de 2014, amb un sou brut mensual de 1.151,77€ per catorze mensualitats i 
una jornada de 37 hores i 30 minuts setmanals. 
 

SEGON.- Disposar notificar aquest nomenament a l’esmentat treballador perquè 
prenguin possessió. 
 

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

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

g) Decret núm. 99/07, de 2 de juliol, relatiu a nomenar com a funcionari/a interí/na, a la 
Sra. M. Victoria Cabanillas Sancho com a tècnica del programa “Pla de 
competitivitat del sector turístic i agrari del Baix Llobregat. 

 
“Vist que per Decret de Presidència núm. 94/2014, de 12 de juny, es va aprovar 

l’inici del procés del selecció per al nomenament temporal d’un/a tècnic/a mitjà/na a jornada parcial, 
Escala Administració Especial, subescala tècnica, categoria tècnic/a mitjà/na, grup A2 per al 
desenvolupament del programa “Qualificació de persones aturades per a la mobilitat sectorial cap 
a les activitats turístiques i agràries” dins del projecte innovador PIE-27-2013 “Pla de competitivitat 
del sector turístic i agrari del Baix Llobregat:innovació i ocupació, així com les bases reguladores 
d’aquest procés de selecció. 
 

Vist les actes del tribunal qualificador de la referida convocatòria que s’adjunten. 
 
Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals en data 2 de juliol de 

2014, que s’incorpora a l’expedient, proposant el nomenament de la Sra. Victòria Cabanillas 
Sancho com a funcionària interina del projecte “Pla de competitivitat dels sectors turístic i agrari 
del Baix Llobregat:innovació i ocupació” dins la convocatòria 2013 dels projectes innovadors i 
experimentals del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. 
 

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

RESOLC 
PRIMER.- Nomenar com a funcionari/a interí/na, en virtut de l’article 10.2.c) de la 

Llei 7/2007, de 14 d’abril de l’Estatuto Bàsico del Empleado Público, a la Sra. M. Victoria 
Cabanillas Sancho amb DNI 44178614F com a tècnica mitjà a jornada parcial, Escala 
d’Administració Especial, subescala tècnica, categoria tècnic/a mitjà/ana, grup A2 del programa 
“Pla de competitivitat del sector turístic i agrari del Baix Llobregat: Innovació o ocupació” dins de la 
convocatòria de projectes innovadors i experimentals de departament d’empresa i ocupació de la 
Generalitat de Catalunya amb un sou brut mensual de 1.404,23 € ( Salari base: 719,24 euros. 
Complement de destí: 296,09 (nivell 18), Complement específic: 388,90 euros) per catorze 
mensualitats i una jornada de 28 hores setmanals que correspon al 75% de la jornada. 
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El nomenament tindrà vigència durant l’execució del projectes esmentat al qual estigui adscrita la 
funcionaria interina a partir del dia 3 de juliol de 2014 i fins la data màxima del dia 31 de desembre 
de 2014. No obstant si el Consell Comarcal del Baix Llobregat veiés reduït o suprimit el 
finançament extern d'aquest programa d'actuació, es produiria el cessament per desaparició de 
causa, segons preveu l'art. 10.3. de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, llei 7/2007 de 12 d'abril. 
 

SEGON.- Disposar notificar aquest nomenament a l’esmentada treballadora, 
perquè prenguin possessió. 

 
TERCER.- Publicar l’esmentat nomenament en el Butlletí Oficial de la Província, 

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

h) Decret núm. 103/14, de 8 de juliol, relatiu a revocar el nomenament dels Srs/es. Jordi 
Mas Zaballos, Victor Puntas Alvarado, Francisca Soriano Raigón i Candela López 
Tagliafico com assessors/es especials específics d’àrea. 

 
Vist que en sessió plenària de data 22 de juliol de 2011 es va establir que el 

Consell Comarcal pogués disposar de quatre places de personal eventual amb funcions 
d’assessorament especial d’àrea, en el marc de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic, d’acord amb el qual és personal eventual el que en virtut de nomenament i amb 
caràcter no permanent, realitza funcions expressament qualificades com de confiança o 
assessorament especial retribuïdes amb càrrec als crèdits pressupostaris de l’entitat. 

 
Atès que en aplicació d’aquest acord, i sent en aplicació de la normativa de règim 

local competència de la Presidència el nomenament d’aquest personal, es van dictar successius 
Decrets de nomenament (177/2011, 8/2012, 127/2013) d’acord amb els qual actualment existeixen 
al Consell Comarcal quatre assessors/es especials amb funcions d’assessorament específic 
d’àrea: els Srs. Jordi Mas Zaballos i Victor Puntas Alvarado i les Sres. Francisca Soriano Raigón i 
Candela López Tagliafico. 

 
Vista la Ley 27/2043, de 27 de desembre, de Racionalización y Sostenibilidad de 

la Administración Local, que al seu article primer modifica i incorpora diverses articles a la Llei 
reguladora de les Bases de Règim Local i en concret, en relació al personal eventual de les 
entitats locals introdueix un nou article, el 104 bis, que en els seus apartats 2 i 3 inclou la següent 
redacció: 
 
Artículo 104 bis LRBRL . Personal eventual de las entidades locales 
 
 2. El número de puestos de trabajo cuya cobertura corresponda a personal eventual en las 
Diputaciones provinciales será el mismo que el del tramo correspondiente a la Corporación del 
Municipio más poblado de su Provincia. En el caso de los Consejos y Cabildos insulares, no podrá 
exceder de lo que resulte de aplicar el siguiente criterio: en las islas con más de 800.000 
habitantes, se reduce en 2 respecto al número actual de miembros de cabildo, y, en las de menos 
de 800.000 habitantes, el 60% de los cargos electos en cada Cabildo o Consejo Insular.  
 
3. El resto de Entidades Locales o de sus organismos dependientes no podrán incluir en sus 
respectivas plantillas, puestos de trabajo cuya cobertura corresponda a personal eventual.  
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Vist l’informe emès per la Intervenció i la Secretaria de l’entitat en data 14 de 

maig, d’acord amb el qual, i en concordança amb altres interpretacions d’aquest article efectuades 
per altres administracions (especialment la Nota explicativa sobre l’aplicació a Catalunya de 
determinats aspectes de la Llei 27/2013 emesa amb data 16 d’abril per la Secretaria de 
Cooperació i Coordinació de les Administracions Locals del Departament de Governació i 
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya) a partir de l’entrada en vigor de la LRSAL 
els Consells Comarcals no poden disposar d’aquesta mena de personal eventual. 

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

conferides 
 

RESOLC 
 

PRIMER.- Revocar el nomenament dels Srs/es. Jordi Mas Zaballos, Victor Puntas 
Alvarado, Francisca Soriano Raigón i Candela López Tagliafico com assessors/es especials 
específics d’àrea, amb efectes 31 de juliol de 2014. 

 
SEGON.- Comunicar el present Decret a les persones esmentades, així com al 

Departament de Recursos Humans pel seu coneixement i efectes. 
 
TERCER.-  Donar compte del present Decret al Ple en la propera sessió que se 

celebri. 
 

i) Decret núm. 106/14, de 11 de juliol, relatiu a donar el vist-i-plau i la conformitat a les 
propostes de convenis de col·laboració a subscriure amb la Generalitat de 
Catalunya, i el Departament d’Ensenyament, relatius a la delegació de competències 
quant a la gestió del servei escolar de transport, del servei escolar de menjador i 
altres prestacions en matèria d’ensenyament, curs 2013-2014. 

 
“Vistes les propostes de conveni de col·laboració entre la Generalitat de 

Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament i el Consell Comarcal del Baix Llobregat 
relatius a la delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de transport, del servei 
escolar de menjador i altres prestacions en matèria d’ensenyament, així com per al finançament 
de les competències delegades relatives a la gestió de les mateixes per al curs escolar 2013-2014. 

 
Atès que l’aprovació de la delegació de competències provinents d’una altra 

administració és competència del ple de l’entitat i que la propera sessió plenària se celebrarà el 
proper 21 de juliol d’enguany. 

 
Vist que a efectes d’inici de tràmits de pagament per tal de percebre els recursos 

necessaris per exercir aquestes competències, és convenient donar el vist-i-plau a les esmentades 
propostes de convenis el més aviat possible. 

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

exercir les competències delegades a la Junta de Govern, per raons fonamentades d’urgència. 
 
Vist l’infome favorable de la Coordinadora de l’Àrea d’Educació del Consell 

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

RESOLC 
 
  PRIMER.- Donar el vist-i-plau i la conformitat a les propostes de convenis de 
col·laboració a subscriure amb la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament 
d’Ensenyament, relatius a la delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de 
transport, del servei escolar de menjador i altres prestacions en matèria d’ensenyament, així com 
per al seu finançament per al curs escolar 2013-2014, d’acord amb les minutes que s’adjunten.   
 
  SEGON.- Incloure a l’ordre del dia de la propera sessió plenària, que se celebrarà 
el proper 21 de juliol, l’aprovació d’ambdós convenis. 
 
  TERCER.- Comunicar el present Decret a la Generalitat de Catalunya perquè en 
tingui coneixement i als efectes.” 
 
3.- Donar compte dels acords de la Junta de Govern que a continuació es relacionen: 
 

Sessió del 19 de maig 
 

a) Aprovar les bases per als Premis Edurecerca - Baix Llobregat 2013-2014, impulsats 
en col·laboració amb els Serveis Territorials d’Ensenyament del Baix Llobregat. 

 

“Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat col·labora en la iniciativa 
encetada pels Serveis Territorials d’Ensenyament del Baix Llobregat per crear els Premis 
EDURECERCA al Baix Llobregat, que neixen al curs escolar 2012-2013, i que tenen com a 
objectiu potenciar l’interès de l’alumnat de batxillerat i de cicles formatius de grau superior dins 
dels àmbits definits, i reconèixer els treballs de major qualitat i fer-ne difusió per posar en valor el 
coneixement dels guanyador/es. 

 
Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat, dins dels premis Edurecerca 

2013-2014, vol impulsar tres àmbits de presentació de projecte: àmbit de la igualtat homes i dones 
Baix Llobregat, àmbit de turisme del Baix Llobregat i àmbit del Baix Llobregat.  
 

Vist que els premis s’adrecen a l’alumnat de batxillerat i de cicles formatius de 
grau superior de centres educatius de la comarca del Baix Llobregat. 
 
  Vist les bases específiques Edurecerca-Baix Llobregat, que s’adjunten a 
l’expedient. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials, en data 12 de maig de 2014, que s’adjunta a l’expedient, proposant l’aprovació de les 
bases dels premis Edurecerca-Baix Llobregat per al curs escolar 2013-2014 en els àmbits en el 
que col·labora el Consell Comarcal del Baix Llobregat.  
 

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

següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar les bases específiques per als premis Edurecerca-Baix 
Llobregat per al curs escolar, que s’adjunten al present acord i que s’aproven simultàniament. 

 
SEGON.- Ratificar el present acord en la propera sessió plenària que se celebri.” 

 
Sessió del 2 de juny 
 
b) Aprovar la pròrroga del contracte de servei de recollida selectiva de paper, cartró i 

envasos lleugers als municipis de les zones nord i oest de la comarca adjudicat a 
Ascan SA. 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern de data 23 d’abril de 2012 es va 

adjudicar a l’empresa ASCAN EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE GESTIÓN, S.A. el contracte de 
serveis 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 en data 16 de maig de 2012 es va formalitzar amb l’empresa ASCAN 
EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE GESTIÓN, S.A. el contracte de referència, amb una durada 
inicial de 2 anys a comptar des de la data d’inici del servei, amb possibilitat d’una pròrroga d’1 any 
com a màxim per acord de l’òrgan de contractació, amb una durada màxima del contracte, 
pròrroga inclosa, de 3 anys. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics d’aquesta entitat en data 
21 de maig de 2014, que s’adjunta a l’expedient, proposant la pròrroga de l’esmentat contracte. 
 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Prorrogar el contracte del contracte de serveis 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, subscrit amb l’empresa ASCAN EMPRESA 
CONSTRUCTORA Y DE GESTIÓN, S.A., amb NIF A-39052824, pel període d’1 any, des de 
04/06/14 al 03/06/15 inclusivament. 
 

SEGON.- Comunicar el present acord a l’empresa ASCAN EMPRESA 
CONSTRUCTORA Y DE GESTIÓN, S.A. per al seu coneixement i als efectes escaients 
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  TERCER.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri.” 
 

c) Aprovar la subscripció d’un conveni amb la Direcció General de Formació Inicial del 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, de col.laboració per a 
la formació pràctica en centres de treball, per a l’acolliment en pràctiques d’un 
estudiant a l’Àrea d’Informàtica i Noves Tecnologies. 

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

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

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

Vist que des de fa un temps el Departament d'Informàtica d’aquesta entitat vol 
acollir alumnes en pràctiques que col·laborin en les diferents tasques que s’han de portar a terme 
des del departament i que s’ha contactat amb la Direcció General de Formació Professional Inicial 
i Ensenyaments de Règim Especial de la Generalitat de Catalunya, atès que el seu objectiu és 
establir propostes de formació institucional per a un estudiant del PQPI-PTT d’Auxiliar de Muntatge 
i Manteniment de Sistemes Microinformàtics del centre PTT de Sant Vicenç dels Horts per al curs 
escolar 2013-2014. 
 

Vist que, d’acord amb l’informe emés pel Tècnic del Departament d’Informàtica i 
Noves Tecnologies d’aquesta entitat en data 28 d maig de 2014, que s’adjunta a l’expedient, seria 
d’interès disposar de l’alumne Oscar Lorenzo Fernández, perquè realitzi les seves pràctiques 
curriculars en el Departament d’Informàtica d’aquest Consell Comarcal. 

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

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

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb la Direcció 
General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per l’acolliment en règim de pràctiques en el 
Departament d’Informàtica i Noves Tecnologies del Consell Comarcal del Baix Llobregat de 
l’alumne del Pla de Transició al Treball de Sant Vicenç dels Horts, Oscar Lorenzo Fernández, amb 
DNI 47.893767Q; de conformitat amb la minuta de conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova 
simultàniament.  
 
L’estada en pràctiques de l’esmentat alumne no suposarà cap vinculació ni dret de caire laboral 
per aquesta entitat i per l’alumne, així com tampoc cap contraprestació econòmica a favor d’aquest 
alumne. 
 

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

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

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

d) Informar favorablement una modificació de franja horària comercial al municipi del 
Prat de Llobregat. 

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

modificació de la franja horària d’obertura amb motiu de la celebració de les activitats promogudes 
pels comercials dels eixos comercials del Prat de Llobregat ( Eix Comercial nucli antic, Eix 
Comercial Marina Lleida, Eix Comercial Remolar, Eix Comercial Avinguda de la Verge de 
Montserrat i Eix Comercial Riu Llobregat )per tal de desenvolupar el proper dia 28 de juny de 
2014, de les 20:00 a les 24:00 hores, una actuació de dinamització comercial; i que en compliment 
del que disposa l’article 1.4 de la Llei 3/2014, de 19 de febrer, d’horaris comercials i de mesures 
per a determinades activitats de promoció, i per tal de què l’Ajuntament del Prat de Llobregat 
sol·liciti a la Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya l’autorització de 
modificació de la franja horària establerta a l’apartat 2.a)  de l’article 1 de l’esmentada llei, aquest 
Consell ha d’emetre l’informe sobre l’esmentada modificació. 
 

Atès l’article 1.4 de la Llei 3/2014, de 19 de febrer, d’horaris comercials i de 
mesures per a determinades activitats de promoció, que estableix que la Direcció General de 
Comerç pot autoritzar la modificació de la franja horària establerta per la lletra a) de l’apartat 2 per 
als establiments situats en una zona determinada o per a tot un terme municipal, amb la sol·licitud 
motivada prèvia de l’ajuntament, que ha d’aportar delimitació de la zona afectada, si s’escau, i 
l’informe del Consell Comarcal, sempre que la modificació no comporti l’increment del temps 
setmanat autoritzat d’obertura en dies feiners. 
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Vist que no s’aprecia cap raó que aconselli informar desfavorablement la 
modificació de la franja horària d’obertura sol·licitada per l’esmentat Ajuntament, d’acord amb 
l’informe emès pel Secretari de l’entitat en data 28 de maig de 2014, que s’incorpora a l’expedient. 

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

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

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

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

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

següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Informar favorablement la modificació de la franja horària d’obertura 
comercial dels eixos comercials inclosos al Centre Comercial Obert Delimitat del Prat de Llobregat 
establerta a l’apartat 2a) de l’article 1 de la Llei 3/2014, de 19 de febrer, d’horaris comercials i de 
mesures per a determinades activitats de promoció per tal de desenvolupar actuacions de 
dinamització comercial el dissabte dia 28 de juny de 2014, de les 22:00 a les 24:00 hores. 

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

coneixement i als efectes previstos. 
 
  TERCER.- Donar compte del present acord en la propera sessió del Ple que se 
celebri.” 
 

e) Aprovar la inscripció al Registre d’instal.lacions destinades a activitats amb infants 
i joves d’una modificació de capacitat de la Casa de Colònies Can Rigol. 

 
“Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat, mitjançant la subscripció d’un 

conveni amb la Direcció General de Joventut, té diferents competències delegades entre les que 
es troba l’autorització, la inspecció, la sanció  i la suspensió de les instal·lacions destinades a 
activitats amb infants i joves que regula les característiques i els requisits per a la realització 
d’activitats educatives en el temps lliure i activitats de lleure; en virtut del Decret 187/1993, de 27 
de juliol, de delegació de competències en matèria de joventut a les comarques.  

 

Ates que l'article 9 del Decret 140/2003, de 10 de juny, estableix que, la persona 
titular de la instal·lació juvenil ha de comunicar a l’òrgan administratiu competent en aquest cas al 
Consell Comarcal del Baix Llobregat el canvi. Aquesta comunicació s’ha d’inscriure en el Registre i 
ha d’incloure el nom i les dades de la persona responsable adquirent de la titularitat de la 
instal·lació.  
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Atès que la modificació de qualsevol de les dades i característiques de la 
instal·lació que contingui la comunicació prèvia, la suspensió temporal, el reinici i el cessament 
definitiu de l’activitat està subjecta al regim de comunicació prèvia que regula l’article 6 del 
reglament  d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves. Aquesta comunicació ha 
d’anar acompanyada de la declaració del responsable corresponent i s’ha d’inscriure igualment en 
el registre. 

Atès l’article 5 del Decret 16/2014, d'11 de febrer, d'aprovació del Reglament del 
Registre d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves, i de modificació del Reglament 
d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves, que estableix que la inscripció de les 
comunicacions prèvies en el Registre correspon al departament competent en matèria de joventut 

Atès que en data 18 de març de 2014, amb número de registre d’entrada 
0779E/2577/2014, la representant de la casa de colònies Can Rigol, ha presentat una comunicació 
prèvia a la modificació de capacitat de la instal·lació casa de colònies Can Rigol , localitzada al 
Final Carrer de les Flors del municipi de Begues. Amb aquesta comunicació lliura una declaració 
responsable en la que manifesta el compliment dels requisits que la normativa vigent estableix per 
a la nova capacitat. 

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

Coordinadora del Departament de Joventut en data 20 de maig de 2014, que s’incorpora a 
l’expedient. 
 

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

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

següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Proposar la Inscripció en el Registre d’instal·lacions destinades a 
activitats amb infants i joves de la Direcció General de Joventut de la modificació de capacitat de 
la instal·lació casa de colònies Can Rigol, localitzada al municipi de Begues. La nova capacitat de 
la instal·lació és de 100 places. 
 

SEGON.- Notificar aquest acord  a la casa de colònies Can Rigol perquè en tingui 
coneixement i als efectes. 
 

TERCER.- Comunicar aquest acord a la Direcció General de Joventut del 
Departament de Benestar Social i Família als efectes oportuns. 

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

celebri.” 
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f) Aprovar la subscripció de sengles convenis de col·laboració amb l’Ajuntament de 
Viladecans i el Servei d’Ocupació de Catalunya per a la formació en pràctiques de 
quatre alumnes del curs formatiu de control de plagues en el Servei de Control de 
Mosquits. 

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

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

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

Vist que des del Centre de Promoció Econòmica i Serveis a les Empreses de Can 
Calderon de Viladecans s’ha proposat que quatre alumnes que estan realitzant un curs formatiu de 
control de plagues facin pràctiques al Servei de Control de Mosquits mitjançant la subscripció d’un 
conveni. 
 
  Vist que aquest curs formatiu requereix que alumnes facin pràctiques de manera 
regulada pel SOC en empreses de control de plagues i que des del Servei de Control de Mosquits 
es valora positivament la subscripció d’aquest conveni on es regulin els compromisos i 
responsabilitats de les parts, de conformitat amb l’informe emès pels Tècnics del Servei de Control 
de Mosquits en data 23 de maig de 2014, que s’adjunta. 
 

Vist que l’estada en pràctiques, d’acord amb la normativa vigent, no suposa cap 
vinculació ni dret de caire laboral per aquesta entitat i els alumnes, així com tampoc cap 
contraprestació econòmica a favor d’aquests alumnes.  

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

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

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció de sengles convenis de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Viladecans, el Servei d’Ocupació de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat per a la formació en pràctiques de quatre alumnes del curs formatiu de control de 
plagues en el Servei de Control de Mosquits del Consell Comarcal del Baix Llobregat; de 
conformitat amb les minutes de conveni que s’incorporen a l’expedient i s’aproven simultàniament.  
 
L’estada en pràctiques dels quatre alumnes ( Rubén López Bermúdez, Laura Luque Calatayud, 
José Luis Wampersin Coronilla i José Francisco Ramos Vela) no suposarà cap vinculació ni dret 
de caire laboral per aquesta entitat i pels alumnes, així com tampoc cap contraprestació 
econòmica a favor d’aquests. 
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SEGON.- Facultar a la Presidència d’aquest Consell Comarcal per a la signatura 

dels documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 

TERCER.- Comunicar el present acord al Centre de Promoció Econòmica i 
Serveis a les Empreses de Can Calderon de l’Ajuntament de Viladecans així com al Servei 
d’Ocupació de Catalunya perquè en tingui coneixement i als efectes. 
 

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

Sessió del 16 de juny 
 

g) Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb l’Associació Innobaix-
Agència d’Innovació Industrial i Coneixement del Baix Llobregat per a la definició de 
l’estratègia del Baix Llobregat en el marc del projecte RIS 3. 

 
“Atès que la Comissió Europea l’any 2011 va adoptar les propostes legislatives 

per al disseny de les noves polítiques de cohesió que han de tenir vigència durant el període 2014-
2020, i que dins d’aquestes polítiques hi ha les estratègies d’investigació i innovació per a 
l’especialització intel·ligent (estratègies RIS3), que consisteixen en agendes integrades de 
transformació econòmica territorial que s’ocupen en cinc assumptes importants: 
 

- Es centren en el recolzament a la política i les inversions prioritàries, reptes i necessitats 
claus del país o regió per al desenvolupament basat en el coneixement. 

- Aprofiten els punts forts, avantatges competitives i potencial d’excel·lència de cada país o 
regió. 

- Recolzen la innovació tecnològica, així com la basada en la pràctica, i aspiren a fomentar 
la inversió del sector privat. 

- Involucren per complert als participants i fomenten la innovació i l’experimentació. 
- Es basen en l’evidència i inclouen sistemes sòlids de supervisió i avaluació. 

 
Atès que la justificació d’aquesta nova estratègia RIS3, segons la Comissió 

Europea, radica en que per sortir de la crisi econòmica la Unió Europea necessita un creixement 
intel·ligent, sostenible i integrador, i que això requereix una estratègia exhaustiva d’innovació 
europea; per aquest motiu l’objectiu és invertir en recerca, innovació i iniciativa empresarial en tots 
els Estats membres i regions de la UE, així com en el màxim d’aprofitament del potencial 
d’Europa. 
 

Vist que la Comissió Europea vol que totes les autoritats nacionals i regionals de 
tota Europa preparin les estratègies de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent, a fi de 
que els Fons Estructurals puguin fer-se servir de manera més eficaç i puguin augmentar les 
sinèrgies entre les diferents polítiques de la UE, nacionals i regionals, així com les inversions 
públiques i privades. 
 

Vist que, en aquest marc, en la sessió del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses del 
Baix Llobregat, celebrada el dia 5 de juny de 2013, es va decidir que com a comarca del Baix 
Llobregat era necessari definir aquesta especialització intel·ligent del territori, per tal de poder 
incorporar aquesta estratègia dins de la definició que el govern de la Generalitat de Catalunya està 
realitzant pel conjunt del país. 
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Vist que d’aquest treball conjunt, que es va iniciar a partir de la reunió del Consell 

d’Alcaldes i Alcaldesses, es va acordar iniciar els treballs tècnics per definir i aprofundir en la 
definició de l’estratègia territorial del Baix Llobregat en el marc del RIS3, i aprofundir en la 
mecànica i l’oportunitat que el RIS3 significa pel Baix Llobregat.  

 
Vist que per acord de la Junta de Govern de 8 de juliol de 2013 es va aprovar la 

subscripció de sengles convenis de col·laboració amb els ajuntaments de la comarca per al 
desenvolupament del projecte RIS 3. 

 
Vist que en diferents reunions de treball es va acordar que per assumir els costos 

econòmics d’aquesta fase, ja que caldrà comptar amb el suport extern en les polítiques de cohesió 
de la Comissió Europea i més concretament de l’estratègia RIS 3, es va plantejar que les diferents 
administracions locals així com entitats rellevants de la comarca en matèria d’innovació 
estratègica, fessin una aportació econòmica, que en el cas de l’associació Innobaix és de 1000€.   

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

d’aquesta entitat en data 10 de juny de 2014, que s’incorpora a l’expedient. 
 
Vist que per acord de Ple celebrat en data 22 de juliol de 2012, s’ha procedit, 

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

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat i l’associació Innobaix per a la definició de l’estratègia del Baix 
Llobregat en el marc de les estratègies RIS3 (Research and Innovation Strategies for Smart 
Specialisation) mitjançant el qual l’associació Innobaix farà una aportació de 1000 €; de 
conformitat amb la minuta de conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament.  
 
  SEGON.- Facultar a la Presidència d’aquest Consell Comarcal, per a la signatura 
dels documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 
  TERCER.- Comunicar el present acord a l’associació Innobaix perquè en tinguin 
coneixement i als efectes. 
 

QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri per a la seva ratificació.” 
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h) Aprovar l’actualització de sengles convenis subscrits amb les AMPAs de diferents 
centres escolars, de col·laboració en la prestació del servei de transport escolar 
corresponent al curs 2013-2014. 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern de 3 de febrer de 2014  es va aprovar 

la subscripció de sengles convenis de col·laboració amb les AMPA’s de l’Escola La Roureda de 
Sant Esteve Sesrovires, de l’Escola La Vinya del Sastret de Sant Esteve Sesrovires, de l’Escola La 
Olivera de Vallirana, de l’IES Vall d’Arús de Vallirana, de l’IES Mestres Busquets de Viladecans i 
de l’IES Lluís de Requesens de Molins de Rei per a la prestació del servei de transport escolar no 
obligatori per al curs escolar 2013-2014. 

 
Atès que des del moment de l’aprovació dels referits convenis fins a la data d’avui 

s’han produït diverses variacions en les necessitats de l’alumnat (altes i baixes), que suposen que 
s’hagi de regularitzar les aportacions recollides en els convenis subscrits amb les AMPA’s l’IES 
Lluís de Requesens, Escola La Vinya del Sastret de Sant Esteve Sesrovires, l’Escola La Olivera 
de Vallirana i l’IES Vall d’Arús de Vallirana  segons consta a l’expedient. 
              

Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials en data 10 de juny de 2014, que s’incorpora a l’expedient. 

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

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

ACORDS 
 

  PRIMER.- Aprovar la modificació dels sengles convenis de col·laboració subscrit 
amb les amb les AMPA’s l’IES Lluís de Requesens, Escola La Vinya del Sastret de Sant Esteve 
Sesrovires, l’Escola La Olivera de Vallirana i l’IES Vall d’Arús de Vallirana per a la prestació del 
servei de transport escolar no obligatori durant el curs escolar 2013-2014, de conformitat amb les 
minutes de modificació de conveni que s’incorporen a l’expedient i s’aproven simultàniament, en el 
sentit d’actualitzar les contraprestacions econòmiques que hauran d’aportar les referides AMPA’s 
d’acord amb l’aplicació dels criteris fixats pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya i la corresponent regularització abans de la finalització del present curs escolar, segons el 
que es detalla:  
 
- Modificar l’aportació  del l’AMPA de l’IES Lluís de Requesens per la incorporació d’un alumne de 
Batxillerat, des del dia 3 de febrer d’enguany fins a la finalització del curs escolar, el que 
representa un increment en el conveni de 135 euros, sent la totalitat de l’aportació de 2.025,00 
euros. 
 
- Modificar l’aportació de l’AMPA de l’escola Vinya del Sastret per la incorporació de dues altes, el 
que representa un increment en el conveni de 175 euros, sent la totaliat de l’aportació de 
8.298,00 euros. 
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- Modificar l’aportació de l’AMPA de l’Escola l’Olivera  per la baixa d’un alumne, amb efectes del 
dia 3 de febrer, el que representa un descompte de 136,50 euros en l’aportació del conveni, sen 
la totalitat de l’aportació de 6.235,50 euros. 
 
- Modificar l’aportació de l’AMPA de l’IES Vall d’Arús de Vallirana, per les baixes de dos alumnes, 
el que representa un descompte de 297,00 euros, sent la totalitat de l’aportació de 12.388,00 
euros 
 

SEGON.- Facultar a la Presidència d’aquesta entitat per a la signatura dels 
documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 
  TERCER.- Comunicar el present acord a les AMPA’S esmentades, en la part que 
els afecta, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 
  QUART- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri.” 
 

i) Aprovar l’actualització del contracte del servei de neteja dels edificis del Consell 
Comarcal subscrit amb l’empresa La Bruixa, Neteges generals i manteniments s.l. 

 
"Vist que per acord de la Junta de Govern de data 20 de febrer de 2012 es va 

aprovar l’adjudicació a l’empresa LA BRUIXA, Neteges generals i manteniments, S.L., amb NIF B-
61399408, del contracte de serveis de neteja dels edificis del Consell Comarcal del Baix Llobregat 
ubicats al recinte de Torreblanca, que tindrà una durada de quatre anys a comptar des de la data 
real d’inici del servei que va ser l’1 de març de 2012. 

 
Atès que la clàusula 27 del Plec de clàusules administratives particulars regulador 

d’aquest contracte estableix que els preus no es revisaran durant les dues primeres anualitats del 
contracte i que a partir de la tercera anualitat del contracte els preus es revisaran anualment de 
conformitat amb el 85% de l’IPC nacional que publica l’Institut Nacional d’Estadística (INE). 

 
Vist l’informe emès pel Coordinador Serveis Tècnics d’aquesta entitat en data 29 

de maig de 2014, que s’incorpora a l’expedient, proposant la revisió dels preus del contracte de 
referència, amb efectes des de l’01 de març de 2014.  

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

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

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

següents 
ACORDS 

 
PRIMER.- Revisar, amb efectes des de l’1 de març de 2014 i fins al 28 de febrer 

de 2015, el preu del contracte del servei de neteja dels edificis del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat ubicats al recinte de Torreblanca adjudicat a l’empresa LA BRUIXA, Neteges generals i 
manteniments, S.L., amb NIF B-61399408 , aplicant el 85% de l’IPC nacional que publica l'Institut 
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Nacional d'Estadística (INE) en la seva pàgina web (http://www.ine.es/varipc/index.do) del període 
d’1 any immediatament anterior, que en aquest cas ha estat del 0,0%; resultant una facturació 
mensual per import de 2.833,95 € + 595,13 € d’IVA = 3.429,08 €/mes IVA inclòs, que no suposa 
cap variació amb el que es pagava durant el període immediatament anterior. 

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

documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 

TERCER.- Comunicar el present acord a l’empresa LA BRUIXA, Neteges 
generals i manteniments, S.L perquè en tingui coneixement i als efectes. 
 

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

 
j) Informar favorablement una modificació de franja horària comercial del municipi de 

Martorell. 
 

“Vist que l’Ajuntament de Martorell ha presentat una sol·licitud de modificació de 
la franja horària d’obertura per tal que les botigues adherides a la Nit de rebaixes, que tindrà lloc el 
dia 12 de juliol de 2014, puguin estar obertes fins a les 24:00 hores; i que en compliment del que 
disposa l’article 1.4 de la Llei 3/2014, de 19 de febrer, d’horaris comercials i de mesures per a 
determinades activitats de promoció, i per tal de què l’Ajuntament de Martorell sol·liciti a la Direcció 
General de Comerç de la Generalitat de Catalunya l’autorització de modificació de la franja horària 
establerta a l’apartat 2.a)  de l’article 1 de l’esmentada llei, aquest Consell ha d’emetre l’informe 
sobre l’esmentada modificació. 
 

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

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

modificació de la franja horària d’obertura sol·licitada per l’esmentat Ajuntament, d’acord amb 
l’informe emès pel Secretari de l’entitat en data 11 de juny de 2014, que s’incorpora a l’expedient. 

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

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

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Informar favorablement la modificació de la franja horària d’obertura 
comercial establerta a l’apartat 2a) de l’article 1 de la Llei 3/2014, de 19 de febrer, d’horaris 
comercials i de mesures per a determinades activitats de promoció, per tal que les botigues 
adherides a la Nit de rebaixes del municipi de Martorell, que tindrà lloc el dia 12 de juliol de 2014, 
puguin estar obertes fins a les 24:00 hores. 

 
SEGON.- Comunicar el present Decret a l’Ajuntament de Martorell perquè en 

tinguin coneixement i als efectes previstos. 
 
  TERCER.- Donar compte del present acord en la propera sessió del Ple que se 
celebri.” 
 

k) Aprovar el tancament amb resultat favorable del procediment d’inspecció preceptiu 
obert a la instal·lació juvenil Casa de Colònies Can Mas del municipi de Torrelles de 
Llobregat. 

 
“Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat, mitjançant la subscripció d’un 

conveni amb la Direcció General de Joventut, té diferents competències delegades entre les que 
es troba l’autorització, la inspecció, la sanció  i la suspensió de les instal·lacions destinades a 
activitats amb infants i joves que regula les característiques i els requisits per a la realització 
d’activitats educatives en el temps lliure i activitats de lleure; en virtut del Decret 187/1993, de 27 
de juliol, de delegació de competències en matèria de joventut a les comarques.  
 

Atès que l’article 10.3 del Decret 140/2003, de 10 de juny, d’aprovació del 
Reglament d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves, estableix que, amb 
independència d’altres inspeccions puntuals, l’administració competent durà a terme cada dos 
anys, comptadors a partir de la data d’autorització o de presentació de la comunicació prèvia, una 
inspecció d’ofici de les instal·lacions del seu àmbit territorial, amb l’objectiu de verificar que 
continuen ajustant-se a la normativa. 
 

Vist que per acord de la Junta de Govern de data 17 de juny de 2013 es va 
aprovar, entre d’altres, l’inici de l’expedient per al procediment d’inspecció biennal de la casa de 
colònies Can Mas del municipi de Torrelles de Llobregat, per tal de requerir als titulars la 
documentació i verificar que les instal·lacions complien amb tots els requisits pertinents per a la 
realització de l’activitat; en el marc del Reglament d’instal·lacions destinades a activitats amb 
infants i joves, aprovat pel Decret 140/2003, de 10 de juny.  
 

Atès que en data 29 de maig de 2014 es va procedir a una segona visita per part 
dels tècnics d’aquest Consell Comarcal i que d’acord amb l’informe tècnic, que s’incorpora a 
l’expedient, no hi ha contravenció normativa que impedeixi el desenvolupament de l’activitat. 

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

per la Coordinadora del Departament de Joventut d’aquesta entitat en data 5 de juny de 2014, que 
s’incorpora a l’expedient. 
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Vist que per acord de Ple celebrat en data 22 de juliol de 2011, s’ha procedit, 
entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord 
amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en 
Catalunya, a favor de la Junta de Govern, i entre les que es troba la present. 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar el tancament de l’expedient per al procediment d’inspecció 
biennal de la instal·lació casa de colònies Can Mas del municipi de Torrelles de Llobregat  ja que 
la documentació i la comprovació tècnica que s’ha fet de la referida instal·lació compleixen amb 
tots els requisits pertinents per a la realització de l’activitat; en el marc del Reglament 
d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves, aprovat pel Decret 140/2003, de 10 de 
juny.  
 

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

TERCER.- Notificar el present acord a la casa de colònies Can Mas de Torrelles 
de Llobregat perquè en tinguin coneixement i als efectes.  
 

QUART.- Facultar al President d’aquesta entitat per tancar el referit expedient un 
cop s’hagi verificat que l’esmentada instal·lació compleix els requisits pertinents per la realització 
de l’activitat. 
 
  CINQUÈ- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri.” 
 

l) Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona 
per al funcionament d’un servei d’intermediació pels deutes de l’habitatge (SIDH) i 
del servei d’atenció ciutadana (SAC) 

 
“ Vist que la Diputació de Barcelona disposa d’un Servei d’Orientació Jurídica 

(SOJ) i d’un Servei d’Intermediació pels Deutes de l’Habitatge (SIDH) de manera conveniada, 
entre d’altres, amb els Col·legis d’Advocats de la demarcació de Barcelona. 
  

Vist que la Diputació de Barcelona i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya van 
signar en data 5 de desembre de 2012, un conveni per al funcionament del Servei 
d’Assessorament sobre el Deute Hipotecari (Ofideute), per prestar un servei d’atenció a les 
persones amb problemes de pagament dels préstecs hipotecaris dels seus habitatges habituals.  
 

Vist que la Diputació de Barcelona ha proposat a aquesta entitat la subscripció 
d’un conveni de col·laboració per a la prestació per part del Consell de suport a les persones amb 
problemes de pagament dels préstecs hipotecaris dels seus habitatges habituals, mitjançant un 
servei d’assessorament sobre deute hipotecari, i que és d’interès per aquesta entitat subscriure 
l’esmentat conveni, d’acord amb l’informe emès pel Coordinador de Serveis tècnics en data 12 de 
juny de 2014, que s’incorpora a l’expedient. 
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Vist la minuta de conveni, que s’incorpora a l’expedient. 
 
Vist que per acord de Ple celebrat en data 22 de juliol de 2011, s’ha procedit, 

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

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

següents 
ACORDS 

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

de Barcelona per al funcionament d’un servei d’intermediació pels deutes de l’habitatge (SIDH) i 
del servei d’atenció ciutadana (SAC) mitjançant el qual la Diputació de Barcelona farà una 
aportació econòmica per aquest any 2014 de 9.500€, de conformitat amb la minuta de conveni que 
s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament. 

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

documentació necessària per a la formalització del present acord. 
 

TERCER.- Aprovar la dedicació del personal i despeses generals adscrites a les 
tasques relatives a aquest conveni  d'acord amb la següent distribució de percentatges en relació 
a la seva jornada laboral, categoria, cost i tasca: 
 

Nom i cognoms Cost brut % Imputació 
Import 

projecte Categoria Concepte tasca i/o responsabilitat 
Montserrat 
Camprubí Casas 34.105,06 40,00% 13.642,02 Administrativa Atenció al públic i gestió administrativa 
Ana M. Maranillo 
Nogal 33.938,96 6,00% 2.036,34 Administrativa 

Atenció al públic i gestió administrativa des 
suport i/o substitució 

Rubén González 
Belloc 36.011,04 3,00% 1.080,33 Arquitecte tècnic Coordinació del servei 
Alfredo Santín 
Pérez 70.473,44 6,00% 4.228,41 Arquitecte tècnic Suport tècnic i/o substitució de coordinació 
Despeses generals 
13%  13% s/cost laboral 2.728,32     
Cost previst 
anualitat sencera     23.715,42     

 
La previsió específicament per a 2014 és que la tasca efectiva del Consell es realitzi durant el 
segon semestre de l’any. Per tant, les despeses per a 2014 serien 11.247,32 €, que correspon al 
50% del total anual previst per anualitat sencera. 
 

QUART.- Designar al Sr. Alfredo Santín Pérez, Coordinador de Serveis Tècnics 
d’aquesta entitat, com a representant del Consell Comarcal del Baix Llobregat, amb les funcions 
d’efectuar un seguiment efectiu del grau de compliment dels objectius i compromisos adquirits i 
resoldre les controvèrsies que puguin sorgir en la interpretació i el compliment d’aquest conveni. 
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CINQUÈ.- Designar com a persones a disposar d’autorització per utilitzar 
l’aplicatiu HABICAT als/les següents treballadors/es del Consell Comarcal del Baix Llobregat: 
 
Nom i cognoms Categoria Concepte tasca i/o responsabilitat 
Montserrat Camprubí Casas Administrativa Atenció al públic i gestió administrativa 

Ana M. Maranillo Nogal Administrativa 
Atenció al públic i gestió administrativa des suport i/o 
substitució 

Alfredo Santín Pérez 
Arquitecte 

tècnic Coordinació del servei 

Rubén González Belloc 
Arquitecte 

tècnic Suport tècnic i/o substitució de coordinació 
 

SISÈ.- En relació al conveni de referència prestar en la Seu del Consell Comarcal 
del Baix Llobregat el Servei d’Atenció Ciutadana, amb disponibilitat del servei els dilluns i els 
divendres (2 dies/setmana) en horari de 9.00 – 14.00 hores en visites concertades. 
 

SETÈ.- Comunicar els presents acords a la Diputació de Barcelona, Gerència de 
Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats, Àrea de Territori i Sostenibilitat per al seu coneixement 
i als efectes escaients. 

 
VUITÈ.- Donar compte del present acord en al propera sessió plenària que se 

celebri.” 
 

m) Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb el Departament de 
Governació i Relacions Institucionals per a l’encàrrec de gestió  del Pla únic d’obres 
i serveis de Catalunya 2008 – 2012, amb efectes des de l’1 de gener de 2013 i fins al 
tancament del PUOSC 2008 – 2012, previst per a 31 de desembre de 2017. 

 
“ Vist el Decret 400/2000, de 27 de desembre, d’aprovació del Pla únic d’obres i 

serveis de Catalunya, any 2000, i les bases d’execució per al quadrienni 2000 – 2003 que en la 
base 6.1 de les d’execució establia que les funcions d’ens gestors corresponen als consells 
comarcals que actuen com a entitats col·laboradores de l’Administració de la Generalitat i, si 
escau, a les diputacions provincials o a les delegacions territorials del Govern” 
 

Vist que per acord de la Junta de Govern de 17 de març de 2003 es va aprovar la 
subscripció d’un conveni de cooperació entre el Departament de Governació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix Llobregat per regular 
l’encàrrec de la gestió del Pla Únic d’obres i Serveis i l’actualització de la informació de l’Enquesta 
d’Infrastructures i Equipaments Locals, conveni que s’ha prorrogat cada primer any de manera 
automàtica, si no es produïa denúncia per cap de les parts, actualitzant-se la seva dotació 
econòmica. 
 

Vist que en desembre de 2013 el Departament de Governació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat de Catalunya va denunciar el conveni de referència.  
 

Atès que continua en execució el PUOSC 2008-2012, el Departament de 
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, per mitjà de la Direcció 
General d’Administració Local ha proposat a aquesta entitat la subscripció d’un conveni amb 
l’objectiu de què el Consell mantingui la seva funció d’entitat col·laboradora en la gestió del 
PUOSC fins al tancament del programa. 
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Atès que l’aportació econòmica al Consell per part de la Direcció General 
d’Administració Local ascendeix a 7.436,32 €,/any per a tots els anys de vigència del conveni, amb 
vigència des de 1 de gener de 2013 fins a 31 de desembre de 2017.  
 

Atès que el Consell Comarcal del Baix Llobregat ha continuat i continuarà 
realitzant les funcions d’entitat col·laboradora en el PUOSC 2008-2013 fins al tancament del 
programa, es proposa, de conformitat amb l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics en 
data 13 de juny de 2014, que s’incorpora a l’expedient, la subscripció del conveni de col·laboració 
amb el Departament de Governació i Relacions Institucionals per a l’encàrrec de gestió del Pla 
únic d’obres i serveis de Catalunya 2008-2012. 

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

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

 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb el 
Departament de Governació i Relacions Institucionals per a l’encàrrec de gestió  del Pla únic 
d’obres i serveis de Catalunya 2008 – 2012, amb efectes des de l’1 de gener de 2013 i fins al 
tancament del PUOSC 2008 – 2012, previst per a 31 de desembre de 2017, de conformitat amb la 
minuta de conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament. 

 
SEGON.-  Facultar a la Presidència per a la signatura dels documents que siguin 

necessaris per a la formalització del present acord. 
 

TERCER.- Acceptar les subvencions previstes en aquest conveni per import de 
7.436,32 € per cadascun dels anys 2013 i 2014. 
 

QUART.- Comunicar els presents acords a la Direcció General d’Administració 
Local per al seu coneixement i als efectes escaients. 

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

celebri.” 
 

Sessió del 7 de juliol 
 

n) Aprovar la subscripció d’un conveni amb el Consorci del Parc Agrari del Baix 
Llobregat i els Ajuntaments de Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí i Sant Just 
Desvern, de col.laboració en la realització de la Mostra de productes de pagès. 

 
“Vist el conveni subscrit amb la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona, actual Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), i els Ajuntaments de 
Sant Joan Despí, Sant Just Desvern i Sant Feliu de Llobregat per l’establiment del servei de 
manteniment i conservació del Parc Torreblanca, aprovat per acord del Ple d’aquesta entitat 
celebrat el 27 de maig de 1998. 
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Atès que, d’acord amb el que preveu el pacte vuitè de l’esmentat conveni, 

correspon al Consell Comarcal del Baix Llobregat, com a propietari del Parc, l’atorgament 
d’autoritzacions per a la realització d’actes públics dins el recinte. 

 
Vist que el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, d’acord amb els objectius 

a desenvolupar establerts als articles 4 i 6 dels seus Estatuts, té entre les seves finalitats 
específiques, per donar resposta a l’objectiu general del Parc Agrari, la d’impulsar accions de 
foment de les activitats agràries orientades a la seva modernització i adaptació a les exigències 
agroambientals, així com a la millora de la renda agrària.  

 
  Vist que per Decret de Presidència núm. 81/2013, de 7 de juny, es va aprovar la 
subscripció d’un conveni de col·laboració amb el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat i els 
Ajuntaments de Sant Joan Despí, Sant Feliu de Llobregat i Sant Just Desvern, per a la realització 
de la “Mostra de productes de pagès del Parc Agrari del Baix Llobregat” com a prova pilot de 
difusió de l’agricultura de la comarca al Parc de Torreblanca. 

 
Vist que el conveni establia l’autorització al Consorci del Parc Agrari de la 

utilització del Parc Torreblanca els diumenges a partir del dia 9 de juny de 2013 i per un període 
de sis mesos per a la realització de la “Mostra de pagès” en règim de prova pilot, prorrogables sis 
mesos més, i que es va prorrogar per Decret de Presidència núm. 218/2013, de 12 de desembre, 
fins el 9 de juny de 2014. 

  
Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat, els ajuntaments i la resta de 

membres del Consorci valoren positivament l’experiència i consideren interessant continuar 
desenvolupant aquesta Mostra de productes de Pagès al Parc de Torreblanca, introduint alguns 
canvis a partir de l’experiència d’aquest període inicial. 

 
Vist que es proposa que la ‘Mostra de Pagès’ continuï sent un espai, localitzat a la 

Plaça de la Torre del Parc de Torreblanca, composat per un màxim de set parades de pagesos i 
dos parades d’elaboradors artesans del Parc Agrari del Baix Llobregat i/o de la comarca del Baix 
Llobregat, que podran exhibir i comercialitzar els seus productes, amb els compromisos que 
s’estableixin en el document de participació entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat, el 
Consorci del Parc Agrari i els pagesos i elaboradors que hi participin.  
 

Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat autoritzarà als productors 
(pagesos i elaboradors artesans) a la utilització de l’espai que es destini per a tal finalitat, els 
diumenges amb efectes des del 15 de juliol de 2014, excepte el 17 i 24 d’agost de 2014, aplicant 
les condicions i taxes establerts en l’Ordenança fiscal reguladors dels preus públics per a l’ús i 
ocupació dels diferents espais del Parc Torreblanca i la captació d’imatges. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics d’aquesta entitat en data 
3 de juliol de 2014, que s’incorpora a l’expedient, proposant la subscripció del conveni de 
referència. 

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

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat, el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, els ajuntaments de 
Sant Joan Despí, Sant Feliu de Llobregat i Sant Just Desvern per a la realització de la “Mostra de 
productes de Pagès del Parc Agrari del Baix Llobregat” com a prova pilot de difusió de l’agricultura 
de la comarca al Parc de Torreblanca per al període del 15 de juliol de 2014 fins al 14 de juliol del 
2016, de conformitat amb la minuta de conveni que s’adjunta a l’expedient i s’aprova 
simultàniament.   

 
SEGON.- Aprovar la valoració de les aportacions econòmiques anuals no 

dineràries, de les parts subscriptores del conveni , que ascendeixen a un total de 23.473,95 €/any 
distribuïts de la següent manera: 
 
10.560,00 €/any  per part del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat 
4.113,93  €/any, per part del Consell Comarcal del Baix Llobregat 
2.933,34 €/any, per part de l’Ajuntament de Sant Joan Despí 
2.933,34 €/any, per part de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 
2.933,34 €/any, per part de l’Ajuntament de Sant Just Desvern 
 

TERCER.- Aprovar els imports de la taxa anual per ocupació de l’espai d’acord 
amb l’Ordenança fiscal reguladora dels preus públics per a l’ús i ocupació dels diferents espais del 
Parc Torreblanca i la captació d’imatge, que en aquest cas han d’abonar els paradistes de forma 
efectiva, d’acord amb el següents barems.  

 
Taxa per 
ocupació espai       
Parada 4,50 x 
4,00 metres longitud (m) amplada (m) €/m2 €/mes €/any  
 4,50 4,00 2,26 40,68 488,16  
     6 Parades 4,50 x 4,00 metres 2.928,96  
Despeses 
repercutibles    A repercutir entre 6 parades 603,17  
    Total import de les 6 parades de 4,50 x 4,00 metres 3.532,13  
       
Taxa per 
ocupació espai       
Parada 3,00 x 
4,00 metres longitud amplada €/m2 €/mes €/any  
 3,00 4,00 2,26 27,12 325,44  
    2 Parades 3,00 x 4,00 metres 650,88  
Despeses 
repercutibles    A repercutir entre 2 parades 134,04  
    Total import de les 2 parades de 3,00 x 4,00 metres 784,92  
       
Taxa per 
ocupació espai       
Parada 1,80 x 
4,00 metres longitud amplada €/m2 €/mes €/any  
 1,80 4,00 2,26 16,27 195,26  
    1 Parada 1,80 x 4,00 metres 195,26  
Despeses 
repercutibles    A repercutir entre 1 parada 40,21  
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    Total import de 1 parada de 1,80 x 4,00 metres 235,48  
    Subtotal 4.552,53  
    IVA 21% 956,03  

   Total import efectiu dels paradistes 5.508,56 

€/any 
IVA 
inclòs 

Per tant, l’aportació €/any IVA inclòs per cada tipus de parada és:  

Tipus de parada €/any IVA 21% Total €/any IVA inclòs per parada 
Parada 4,50 x 4,00 
metres 588,69 123,62 712,31 
Parada 3,00 x 4,00 
metres 392,46 82,42 474,88 
Parada 1,80 x 4,00 
metres 235,48 49,45 284,93 

 
El preu públic és liquidarà trimestralment ( en quatre parts iguals).  
 
QUART.- Aprovar la configuració general de que la ‘Mostra de Pagès’ que es 

realitzarà el diumenges i que serà un espai, localitzat a la Plaça de la Torre del Parc de 
Torreblanca, composat per un màxim de 7 parades de pagesos i 2 parades d’elaboradors artesans 
del Parc Agrari del Baix Llobregat i/o de la comarca del Baix Llobregat, que podran exhibir i 
comercialitzar els seus productes, amb els compromisos que s’estableixin en el document de 
participació entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat, el Consorci del Parc Agrari i els pagesos 
i elaboradors que hi participin, que s’adjunta com a annex a aquest acord. L’entrada dels 
paradistes per al muntatge es farà a partir de les 9.00 hores i s’estableix l’horari de mercat de 
10.00 – 14.00 hores; procedint els paradistes al desmuntatge i retirada dels seus estris i 
mercaderies immediatament a partir de les 14.00 hores. 
 

CINQUÈ.- L’atorgament de les autoritzacions per a la disposició de parades en la 
“Mostra de Pagès” es farà prèvia presentació pels interessats d’una instància presentada en el 
Registre General del Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
 

SISÈ.- Comunicar el present acord al Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat i 
als Ajuntaments de Sant Joan Despí, Sant Feliu de Llobregat i Sant Just Desvern, perquè en 
tinguin coneixement i als efectes escaients. 
 

SETÈ.-  Ratificar el present acord en la propera sessió del Ple que se celebri.” 
 

o) Aprovar la subscripció d’un conveni amb el Servei d’Ocupació de Catalunya i una 
empresària unipersonal, de col.laboració en la realització de pràctiques no laborals 
dins el programa Joves per a l’ocupació 2013-2015. 

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

4 de novembre de 2013, de modificació de l’Ordre EMO/293/2012, de 25 de setembre, per la qual 
s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del 
Programa d'Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’ocupació” i 
s’obre la convocatòria pe a l’any 2013 i la convocatòria anticipada per a l’any 2014. 

 
Vist que el programa “Joves per a l’ocupació” és un programa innovador de suport 

a l’experiència pràctica de les persones joves desocupades que combina accions d’orientació, 
tutorització i seguiment individualitzat, formació i adquisició d’experiència professional en 
empreses i que facilita la seva inserció laboral a les empreses i fomenta el seu retorn al sistema 
educatiu. 
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Vist que per acord de la Junta de Govern de 18 de novembre de 2013, es va 

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

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

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

Atès que l’actuació d’experiència professional en empreses es podrà realitzar 
mitjançant qualsevol modalitat contractual, d’acord amb la normativa laboral vigent, que els 
contractes hauran de tenir una durada mínima de sis mesos i que l’empresa estarà obligada a 
retribuir la persona jove contractada d’acord amb el conveni col·lectiu o disposició salarial 
d’aplicació i en funció de la jornada de treball realitzada.  
 

Atès que les empreses que realitzin un contracte en el marc del programa “Joves 
per l’ocupació” i compleixin tots els requisits fixats per aquest, rebran un ajut econòmic per part del 
Servei d’Ocupació de Catalunya per un import equivalent al salari mínim interprofessional o la part 
proporcional en funció de la jornada parcial prevista, pels mesos de durada del contracte i amb un 
màxim de 6 mesos. 
 

Atès que les empreses participants hauran de subscriure un conveni de 
col·laboració amb l’entitat local gestora del programa, i que l’empresària individual Laia Torrelló 
Abril ha manifestat el seu interès en subscriure l’esmentat conveni. 

 
Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de desenvolupament estratègic 

d’aquesta entitat en data 30 de juny de 2014, que s’incorpora a l’expedient, proposant la 
subscripció d’un conveni de col·laboració amb l’empresària individual Laia Torelló Abril i el Servei 
d’Ocupació de Catalunya per a la realització de pràctiques no laborals en el programa 
d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya-Joves per a l’ocupació 2013-2015.  

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

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

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat, l’empresària individual Sra. Laia Torelló Abril amb DNI 46770613K i 
el Servei d’Ocupació de Catalunya per a la realització de pràctiques no laborals del curs de 
formació “Operari/a-dependent/a de fleca”  en el marc del Programa d'Experiència Professional per 
a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’ocupació” 2013-2015; de conformitat amb la minuta 
de conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament.  
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SEGON.- Facultar a la Presidència d’aquesta entitat, per a la signatura dels 
documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 
  TERCER.- Comunicar el present acord a l’esmentada empresària i al Servei 
d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, perquè en tinguin coneixement i als 
efectes. 

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

p) Aprovar la subscripció d’un conveni amb el Consorci Administració Oberta de 
Catalunya, de col.laboració en la prestació de serveis públics mitjançant les 
tecnologies de la comunicació per l’any 2014.  

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern de data 1 de desembre de 2008 es van 

aprovar, entre altres, els acords relatius a aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb 
el Consorci d’Administració Oberta Electrònica de Catalunya (Consorci AOC) i el Consell Comarcal 
del Baix Llobregat en la prestació de serveis d’assistència tècnica a les administracions locals de 
la comarca per a la millora de la prestació dels serveis públics mitjançant la utilització de les TIC. 
 

Vist que és d’interès per enguany col·laborar amb el Consorci AOC en la 
prestació d’aquests serveis d’assistència tècnica a les administracions locals de la comarca  

 
Vista que d’acord amb el conveni vigent de col·laboració entre el Consorci 

d’Administració Oberta Electrònica de Catalunya (Consorci AOC) i el Consell Comarcal en la 
prestació de serveis d’assistència tècnica a les administracions locals de la comarca per a la 
millora de les prestació dels serveis públics mitjançant la utilització de les TIC, que s’incorpora a 
l’expedient, i que preveu una aportació econòmica per part del Consorci de 14.100€ (catorze mil 
cent euros) per participar en els serveis d’assistència i fixats en l’annex I del conveni. 

 
Atès que el Sr. Xavier Farré Perisé, tècnic superior d’aquest Consell Comarcal, és 

la persona designada per aquest a entitat com a tècnic referent davant del Consorci AOC i qui 
desenvolupa les tasques vinculades a la consecució dels objectius establerts a l’addenda del 
conveni de col·laboració entre ambdues entitats, seguint les prioritats que des del propi consorci 
s’estableixen cada anualitat. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals en data 2 de juliol de 
2014, que s’incorpora a l’expedient. 

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

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

PRIMER.- Aprovar la subscripció per a l’any 2014 d’un conveni amb el Consorci 
d’Administració Oberta Electrònica de Catalunya (Consorci AOC), de col·laboració en la prestació 
de serveis d’assistència tècnica a les administracions locals de la comarca per a la millora dels 
serveis públics mitjançant les TIC, i que preveu una aportació econòmica per part del Consorci a 
aquesta entitat de 14.100€ (catorze mil cent euros) per participar en els serveis d’assistència, de 
conformitat amb la minuta de conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament. 

 
SEGON.- Aprovar la imputació de costos del personal del Consell Comarcal del 

Baix Llobregat adscrit a les tasques a desenvolupar dins del conveni de col·laboració entre aquest 
Consell Comarcal i el Consorci AOC de l’any 2014 en els següents termes: 
 

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

documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 
  QUART.- Comunicar el present acord al Consorci AOC així com al Departament 
d’Intervenció i a l’Àrea de Serveis Centrals d’aquesta entitat, perquè en tinguin coneixement i als 
efectes. 
  
  CINQUÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri.” 
 

q) Aprovar la pròrroga per l’any 2014 dels convenis subscrits amb els ajuntaments de 
la comarca reguladors del finançament dels Equips d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència.   

 
“Vist que des de l’any 1993 el Consell Comarcal del Baix Llobregat ha subscrit un 

conveni de col·laboració amb els municipis de la comarca, regulador del finançament de la 
contractació del personal destinat a cadascun dels Equips d’Atenció a la Infància i Adolescència 
del Baix Llobregat, que s’ha anat renovant i actualitzant en cada exercici. 
 

Vist que en sessió plenària del dia 26 de febrer de 2007 es va aprovar 
definitivament la constitució del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat com 
a organisme autònom local de caràcter administratiu creat pel Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, amb personalitat jurídica pública pròpia i patrimoni independent, per tal de gestionar els 
serveis de Transport Adaptat per a persones amb mobilitat reduïda, els Equips d’Atenció a la 
Infància i Adolescència, i el Programa d’Atenció Primària. 

 
Vist que per acord de la Junta de Govern del Patronat Comarcal de data 19 de 

març de 2012 es va aprovar el desdoblament del Sector 2 de l’Equip d’Atenció a la Infància i 
Adolescència-I (EAIA-I) i del Sector 1 de l’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència-II (EAIA-II) 
com a Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència-V (EAIA-V) i Equip d’Atenció a la Infància i 
Adolescència-VI (EAIA-VI. 

 

PERSONAL CONCEPTE Percentatge 
dedicació Període 

Xavier Farré i Perisé Tècnic Superior 40 % 01/01/2014 a 31/12/2014 
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Atesa la necessitat de continuar prestant el servei que els Equips d’Atenció a la 
Infància i Adolescència donen a la població dels diferents municipis, així com compensar les 
despeses produïdes per la seva gestió, és necessari prorrogar i actualitzar els corresponents 
convenis de col·laboració per al present exercici 2014 entre el Consell Comarcal i els diferents 
municipis del territori, que regulen el finançament de les despeses generades per la contractació i 
el funcionament dels Equips d’Atenció a la Infància i Adolescència del Baix Llobregat, i que no són 
imputables al Contracte Programa 2012-2015 del Departament de Benestar Social i Família de la 
Generalitat de Catalunya.  
 
  Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals en data 17 de juny de 
2014, que s’incorpora a l’expedient. 

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

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

 
ACORDS 

 
  PRIMER.- Aprovar, per a l’exercici 2014, la pròrroga al conveni de col·laboració 
regulador del finançament de l’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència I (EAIA I) del Baix 
Llobregat, subscrit entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i els ajuntaments de Cornellà de 
Llobregat i Sant Just Desvern, d’acord amb la minuta de pròrroga del conveni que s’incorpora a 
l’expedient i s’aprova simultàniament. 
 

SEGON.- Aprovar, per a l’exercici 2014, la pròrroga al conveni de col·laboració 
regulador del finançament de l’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència II (EAIA II) del Baix 
Llobregat, subscrit entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i els ajuntaments de Viladecans, 
Castelldefels, Sant Climent de Llobregat i Begues, d’acord amb la minuta de pròrroga del conveni 
que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament. 
 

TERCER.- Aprovar, per a l’exercici 2014, la pròrroga al conveni de col·laboració 
regulador del finançament de l’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència III (EAIA III) del Baix 
Llobregat, subscrit entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i els ajuntaments de Sant Boi de 
Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, Vallirana, Cervelló, Santa Coloma de Cervelló i Torrelles de 
Llobregat, d’acord amb la minuta de pròrroga del conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova 
simultàniament. 

 
QUART.- Aprovar, per a l’exercici 2014, la pròrroga al conveni de col·laboració 

regulador del finançament de l’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència IV (EAIA IV) del Baix 
Llobregat, subscrit entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i els ajuntaments de Molins de 
Rei, El Papiol, La Palma de Cervelló, Corbera de Llobregat, Pallejà, Sant Andreu de la Barca, 
Martorell, Sant Esteve Sesrovires, Castellví de Rosanes, Abrera, Olesa de Montserrat, 
Esparreguera i Collbató, d’acord amb la minuta de pròrroga del conveni que s’incorpora a 
l’expedient i s’aprova simultàniament. 
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CINQUÈ.- Aprovar, per a l’exercici 2014, la pròrroga al conveni de col·laboració 
regulador del finançament de l’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència V (EAIA V) del Baix 
Llobregat, subscrit entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i els ajuntaments de Sant Feliu de 
Llobregat, Esplugues de Llobregat i Sant Joan Despí, d’acord amb la minuta de pròrroga del 
conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament. 
 

SISÈ.- Aprovar, per a l’exercici 2014, la pròrroga al conveni de col·laboració 
regulador del finançament de l’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència VI (EAIA VI) del Baix 
Llobregat, subscrit entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i els ajuntaments del Prat de 
Llobregat i Gavà, d’acord amb la minuta de pròrroga del conveni que s’incorpora a l’expedient i 
s’aprova simultàniament. 
 

SETÈ.- Facultar a la Presidència del Consell Comarcal del Baix Llobregat, per a la 
signatura dels documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 

 
VUITÈ.- Comunicar el present acord als ajuntaments esmentats, perquè en 

tinguin coneixement i als efectes oportuns. 
 
NOVÈ.- 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 22 de juliol de 2011 de 
delegació de competències.” 
 

r) Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Molins 
de Rei i l’Ampa de l’Escola Castell Ciuró per a la realització del servei de transport 
escolar de la ruta NO 136 per al curs escolar 2014-2015. 

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

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

 

Vist que els Serveis Territorials d’Ensenyament del Baix Llobregat van informar, 
mitjançant les reunions de planificació territorial del transport escolar per al curs 2014-2015, que la 
ruta NO 136 no disposarà de finançament de la Generalitat de Catalunya per al curs 2014-2015 i 
successius, atès que finalitza l’acord de finançament que s’havia compromès per part del 
departament d’Ensenyament. 

 
Vist que l’ajuntament de Molins de Rei i el centre escolar Castell Ciuró han 

manifestat el seu interès en què el Consell Comarcal liciti el servei de transport escolar per a la 
realització del servei de transport escolar de la ruta NO 136 per al curs escolar 2014-2015. 

 
Vist que l’ajuntament de Molins de Rei i l’AMPA de l’Escola de Castell Ciuró 

assumiran el cost total derivat del servei del transport que es derivi de la ruta  NO136 i que 
s’adreça als alumnes d’educació obligatòria  
 

Vist que els alumnes d’educació obligatòria de l’Escola Castell Ciuró del municipi 
de Molins de Rei que, així ho sol·licitin i tinguin cabuda en el vehicle contractat, podran utilitzar el 
servei de transport escolar del Consell Comarcal, d’acord amb el cofinançament que s’estableixi. 
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Vist que l’import total de la contractació per part del Consell Comarcal del servei 
de transport escolar NO136, serà de 36.408,90 euros IVA inclòs per al curs escolar 2014-2015, 
que inclou el servei de transport, el servei d’un/a acompanyant i l’Iva.  
 
  Vist que és necessari regular les condicions de prestació d’aquest servei de 
transport escolar de la ruta NO 136 per al proper curs escolar pel que es proposa, de conformitat 
amb l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques Socials en data 
16 de juny de 2014, que s’incorpora a l’expedient, la subscripció del corresponent conveni de 
col·laboració. 

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

ACORDS 
 

  PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament 
de Molins de Rei i l’AMPA de l’escola Castell Ciuró de Molins de Rei per la prestació del servei de 
transport escolar de la ruta NO 136 per al curs escolar 2014-2015; d’acord amb la minuta de 
conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament. 
 
  SEGON.- Aprovar els següents imports que les esmentades entitats hauran 
d’aportar a aquest Consell en el marc d’aquest conveni: 
 
-AMPA del centre Castell Ciuró de Molins de Rei                                           26.643,90€  
-Ajuntament de Molins de Rei          9.765,00 € 
 

TERCER.- Facultar a la Presidència d’aquesta entitat per a la signatura dels 
documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 
  QUART.- Comunicar el present acord a l’Ajuntament de Molins de Rei així com a 
l’AMPA de l’Escola Castell Ciuró de Molins de Rei, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 
  CINQUÈ- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri.” 
 

s) Aprovar el tancament amb resultat favorable del procediment d’inspecció preceptiu 
obert a la instal·lació Aula de Natura Can Palós del municipi de Sant Boi de 
Llobregat 

 
“Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat, mitjançant la subscripció d’un 

conveni amb la Direcció General de Joventut, té diferents competències delegades entre les que 
es troba l’autorització, la inspecció, la sanció  i la suspensió de les instal·lacions destinades a 
activitats amb infants i joves que regula les característiques i els requisits per a la realització 
d’activitats educatives en el temps lliure i activitats de lleure; en virtut del Decret 187/1993, de 27 
de juliol, de delegació de competències en matèria de joventut a les comarques.  
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Atès que l’article 10.3 del Decret 140/2003, de 10 de juny, d’aprovació del 
Reglament d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves, estableix que, amb 
independència d’altres inspeccions puntuals, l’administració competent durà a terme cada dos 
anys, comptadors a partir de la data d’autorització o de presentació de la comunicació prèvia, una 
inspecció d’ofici de les instal·lacions del seu àmbit territorial, amb l’objectiu de verificar que 
continuen ajustant-se a la normativa. 
 

Vist que per acord de la Junta de Govern de data 18 de novembre de 2013 es va 
aprovar l’inici de l’expedient per al procediment d’inspecció inicial de la instal·lació juvenil Aula de 
Natura Can Palós, del municipi de Sant Boi de Llobregat, per tal de requerir al titular la 
documentació i verificar que l’instal·lació compleix amb tots els requisits pertinents per a la 
realització de l’activitat; en el marc del Reglament d’instal·lacions destinades a activitats amb 
infants i joves, aprovat pel Decret 140/2003, de 10 de juny  
 

Atès que en data 6 de juny de 2014 es va procedir a una segona visita per part 
dels tècnics d’aquest Consell Comarcal i que d’acord amb l’informe tècnic, que s’incorpora a 
l’expedient, no hi ha contravenció normativa que impedeixi el desenvolupament de l’activitat. 

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

per la Coordinadora del Departament de Joventut d’aquesta entitat en data 19 de juny de 2014, 
que s’incorpora a l’expedient. 

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

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar el tancament de l’expedient per al procediment d’inspecció 
inicial de la instal·lació Aula de Natura Can Palós del municipi de Sant Boi de Llobregat  ja que la 
documentació i la comprovació tècnica que s’ha fet de la referida instal·lació compleixen amb tots 
els requisits pertinents per a la realització de l’activitat; en el marc del Reglament d’instal·lacions 
destinades a activitats amb infants i joves, aprovat pel Decret 140/2003, de 10 de juny.  
 

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

TERCER.- Notificar el present acord a l’Aula de Natura Can Palós  així com a la 
Direcció General de Joventut del Departament de Benestar Social i Família perquè en tinguin 
coneixement i als efectes.  
 

QUART.- Facultar al President d’aquesta entitat per tancar el referit expedient un 
cop s’hagi verificat que l’esmentada instal·lació compleix els requisits pertinents per la realització 
de l’activitat. 
 
  CINQUÈ- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri.” 
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4.- Aprovar el Compte General corresponent a l’exercici 2013. 
 

Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu: 
 
“Atès que la Comissió Especial de Comptes, en sessió celebrada el dia 14 de 

maig de 2014, va informar favorablement el Compte General del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, integrat pel compte general del Consell Comarcal i el del seu únic organisme autònom, 
Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat, corresponents a l’exercici 2013. 

 
Atès que l’expedient i documentació integrant del Compte General han estat 

exposats al públic, mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 26 
de maig de 2014 (CVE-Núm. de registre: 022014012713), durant el termini legalment establert en 
el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals. 

 
Atès que durant l'esmentat termini d’exposició pública no s’ha presentat cap 

reclamació, al·legació o observació al Compte General. 
 
Per tot això, el President del Consell Comarcal, d’acord amb el que preveu l’article 

212.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, sotmet a consideració del Ple el Compte General de 2011 i  
proposa l’adopció dels següents 

 
 A C O R D S  
 
PRIMER.- Aprovar el Compte General del Consell Comarcal del Baix Llobregat, 

integrat pel Compte General del Consell Comarcal i el del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona 
del Baix Llobregat, corresponent a l’exercici de 2013, integrat pels següents estats financers i 
comptables: 

 
 -balanç. 
 -compte de resultats econòmic-patrimonial. 
 -estat de liquidació del pressupost. 
 -memòria. 
 
  SEGON.- Remetre el Compte General a la Sindicatura de Comptes 

de Catalunya, d’acord amb el que disposa l’article 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en concordança 
amb l’article 43 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel que s’aprova el Text refós de la 
Llei d’Organització Comarcal de Catalunya.” 
 
Els presents aproven per majoria el present acord amb el vot a favor dels membres presents dels 
grups comarcals del PSC, IC, CIU i ERC, i el vot en contra dels membres presents del grup 
comarcal de del Partit Popular. 
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5.- Deixar sense efecte l’acord d’autorització de nomenament de personal eventual amb 
funcions d’assessorament específic d’àrea i aprovar la conseqüent modificació de la 
plantilla. 

Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu: 
 
“Vist que en sessió plenària de data 22 de juliol de 2011 es va establir que el 

Consell Comarcal pogués disposar de quatre places de personal eventual amb funcions 
d’assessorament especial d’àrea, en el marc de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic, d’acord amb el qual és personal eventual el que en virtut de nomenament i amb 
caràcter no permanent, realitza funcions expressament qualificades com de confiança o 
assessorament especial retribuïdes amb càrrec als crèdits pressupostaris de l’entitat. 

 
Atès que en aplicació d’aquest acord, i sent en aplicació de la normativa de règim 

local competència de la Presidència el nomenament d’aquest personal, es van dictar successius 
Decrets de nomenament (177/2011, 8/2012, 127/2013) d’acord amb els qual actualment existeixen 
al Consell Comarcal quatre assessors/es especials amb funcions d’assessorament específic 
d’àrea: els Srs. Jordi Mas Zaballos i Victor Puntas Alvarado i les Sres. Francisca Soriano Raigón i 
Candela López Tagliafico. 

 
Vista la Ley 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalización y Sostenibilidad de 

la Administración Local, que al seu article primer modifica i incorpora diverses articles a la Llei 
reguladora de les Bases de Règim Local i en concret, en relació al personal eventual de les 
entitats locals introdueix un nou article, el 104 bis, que en els seus apartats 2 i 3 inclou la següent 
redacció: 
 
Artículo 104 bis LRBRL . Personal eventual de las entidades locales 
 
 2. El número de puestos de trabajo cuya cobertura corresponda a personal eventual en las 
Diputaciones provinciales será el mismo que el del tramo correspondiente a la Corporación del 
Municipio más poblado de su Provincia. En el caso de los Consejos y Cabildos insulares, no podrá 
exceder de lo que resulte de aplicar el siguiente criterio: en las islas con más de 800.000 
habitantes, se reduce en 2 respecto al número actual de miembros de cabildo, y, en las de menos 
de 800.000 habitantes, el 60% de los cargos electos en cada Cabildo o Consejo Insular.  
 
3. El resto de Entidades Locales o de sus organismos dependientes no podrán incluir en sus 
respectivas plantillas, puestos de trabajo cuya cobertura corresponda a personal eventual.  

 
Vist l’informe emès per la Secretaria i la Intervenció, que s’incorpora a l’expedient. 
 
Vist que per Decret de Presidència núm. 103/2014, de 8 de juliol, es va revocar el 

nomenament dels Srs/es. Jordi Mas Zaballos, Victor Puntas Alvarado, Francisca Soriano Raigón i 
Candela López Tagliafico com assessors/es especials específics d’àrea, amb efectes 31 de juliol 
de 2014. 

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

  PRIMER.- Deixar sense efecte l’acord de 22 de juliol de 2011 relatiu a establir 
quatre places de personal eventual amb funcions d’assessorament especial d’àrea, amb efectes 
31 de juliol d’enguany. 
 

SEGON.- Aprovar la modificació de la plantilla de personal del Consell Comarcal 
del Baix Llobregat integrada per la relació detallada de les places de funcionaris, personal laboral i 
eventual d’aquest Consell Comarcal del Baix Llobregat així com la relació de llocs de treball en el 
sentit d’amortitzar les quatre places de personal eventual esmentades amb efectes del 31 de juliol 
de 2014, d’acord amb el document de modificació de plantilla que s’adjunta a l’expedient i s’aprova 
simultàniament. 

 
TERCER.- Procedir a la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat i en el 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, trametent simultàniament còpies de la mateixa al 
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació de Govern de 
Barcelona, als efectes previstos per l’article 283 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.” 

 
ANNEX 
 

PLANTILLA DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT 
  

CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT 
PLANTILLA 2014 (modificació juliol 2014) 

 
Places 

    
 

 
Grup 

 
Ocupades 

 
Vacants 

EVENTUAL  
Gerent A1 1  
FUNCIONARIS  
Funcionaris d'habilitació estatal   
Secretari A1  1 
Interventor A1  1 
Tresorer A1 1  
Escala d'administració general  
Subescala tècnica A1 3 1 
Subescala administrativa C1 2  

Escala d'administració especial 
 
 

Subescala tècnica  
Tècnics superiors A1 2  
 
LABORALS: INDEFINITS O TEMPORALS 

 
 

Tècnics superiors A1 6 3 
Tècnics mitjans A2 5 3 
Tècnics auxiliars C1 1 2 
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Prospectors C1 6 0 
Administratives C1 8 0 
Auxiliars administratives C2 6 4 
Personal d'oficis no qualificat A.PROF 1 2 

 
 
El Sr. President dóna la paraula al Sr. Luis Ortega, portaveu del grup comarcal del Partit Popular,. 
que diu: 
 
Nosaltres no hem pogut comptar amb cap assessor evidentment ni vam donar suport quan es van 
nomenar aquests assessors, així que evidentment ara expressarem el nostre vot a favor del punt. 
 

Els presents aproven per unanimitat el present acord. 
 

6.- Revocar la dedicació exclusiva assignada al conseller Sr. Jordi Milà i Egea, del grup 
comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya, per renúncia a la mateixa. 
 

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

“Vist que en sessió plenària de data 22 de juliol de 2011 es va aprovar, entre 
d’altres, la dedicació exclusiva del Conseller de l’Àrea de Mobilitat, Sr. Jordi Milà i Egea del grup 
comarcal  d’Esquerra Republicana de Catalunya. 
 
  Atès que en data 30 de juny de 2014, amb número d’entrada 2791 del Registre 
General d’aquesta entitat, el Sr. Jordi Milà i Egea ha presentat la seva renúncia a la referida 
dedicació. 
 
  Per tot això, aquesta Presidència proposa al Ple d’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 

  PRIMER.- Prendre compte de la renúncia efectuada a la dedicació exclusiva del 
Conseller de Mobilitat Sr. Jordi Milà i Egea del grup comarcal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya. 
 
  SEGON.- Revocar la dedicació exclusiva del conseller Sr. Jordi Milà i Egea, del 
grup comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya, sense altre afectació en la seva situació de 
Conseller. 
 
  TERCER.- Comunicar el present acord a l’esmentat Conseller així com a l’Àrea de 
Recursos Humans perquè en tingui coneixement i als efectes 
 
El Sr. President dóna la paraula al Sr. Jordi Albert, portaveu del grup comarcal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya que diu: 
 
És una qüestió de caràcter personal, ha entrat a treballar en una empresa i per tant doncs la 
retribució comarcal la deixa de percebre; ha sol.licitat la renúncia per tal de deixar de rebre 
aquesta retribució per part del Consel Comarcal. 
 

Els presents aproven per unanimitat el present acord. 
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7.- Aprovar la subscripció de sengles convenis amb el Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya, relatius a la delegació de competències quant a la gestió del 
servei escolar de transport, del servei escolar de menjador i altres prestacions en matèria 
d’ensenyament, així com per al seu finançament per al curs escolar 2013-2014, 
respectivament.   
 

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 el temps transcorregut des de la signatura del conveni, el nombre 
d’addendes incorporades per ajusts, observacions i modificacions i la publicació de nova 
normativa, especialment la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, el Departament 
d’Ensenyament ha proposat l’aprovació d’un nou conveni marc relatiu a la delegació de 
competències quan a la gestió del servei escolar de transport, del servei escolar de menjador i 
altres prestacions en matèria d’ensenyament. 
 
  Vistes les propostes de conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant el Departament d’Ensenyament i el Consell Comarcal del Baix Llobregat relatius a la 
delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de transport, del servei escolar de 
menjador i altres prestacions en matèria d’ensenyament, així com per al finançament de les 
competències delegades relatives a la gestió de les mateixes per al curs escolar 2013-2014. 
 
  Vistos els informes emesos per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i 
Polítiques Socials en dates 11 de juliol de 2014, respectivament, que s’incorporen a l’expedient. 
 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció de sengles convenis de col·laboració entre el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat relatius a la delegació de competències en quant a la gestió del servei escolar de 
transport, del servei escolar de menjador i altres prestacions així com per al seu finançament per 
al curs escolar 2013-2014, respectivament, de conformitat amb les minutes de conveni que 
s’incorporen a l’expedient i s’aproven simultàniament. 

 
SEGON.- Facultar a l’Il·lm. Sr. President per a la signatura dels documents que 

siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
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TERCER.- Fer constar que el Consell Comarcal del Baix Llobregat a data d’avui 

no ha rebut comunicació per part de la Generalitat de Catalunya de la dotació de transport escolar 
no obligatori per import de 1.154.400€ no inclosa en el conveni de col·laboració per al finançament 
de les competències delegades relatives a la gestió del servei de transport i menjador escolar i 
altres prestacions en matèria d’ensenyament per al curs escolar 2013-2014 i que s’ha destinant a 
aquest curs. 
 

QUART.- Comunicar el present acord al Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, perquè en tingui coneixement i als efectes oportuns.” 

 
Els presents aproven per unanimitat el present acord. 

 
8.- Aprovar la modificació de crèdits 5/2014. 
 

Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu: 
 
Vista la Resolució de la Presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la 

Diputació de Barcelona, de data 16 de juny de 2014, que aprova un ajut econòmic de 4.000,00€  per a 
la realització del IV congrés de dones del Baix Llobregat (EXP 14/Y/108487). 

 
Vist l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 10 d’abril de 

2014, que aprova la concessió del fons de prestació “ Finançament de l’àmbit de benestar social”, 
segons la distribució i quanties  que es relacionen, en el marc del règim regulador del Catàleg de 
serveis 2014 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 

 
Àrees Bàsiques supramunicipals Baix Llobregat  32.933,40 
14/Y/101731 
 
Vist l’informe de la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques Socials 

que posa de manifest la necessitat d’incrementar la partida 231 22699 en 8.000,00€  per 
desenvolupar aquests projectes subvencionats per la Diputació de Barcelona  

 
Vist l’acord de la Junta de Govern d’aquest Consell Comarcal de data 7 de juliol 

d’enguany que accepta  la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per import de 
27.588,79€ del fons de prestació “ Millora de competitivitat  d’empreses de productes alimentaris 
locals i de qualitat de l’any 2014, en el marc  del Catàleg de serveis de l’any 2014 del pla Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015 

 
Atès que es necessari generar crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb 

romanent de tresoreria per despeses generals per tal de poder incorporar al pressupost d’aquest 
exercici transferències corrents a favor del Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat  i de 
l’Associació Cluster de Salut Mental de Catalunya i incrementar el 741,58€ el crèdit previst al 
pressupost inicial a favor de l’AMTU. 

 
Vist l’informe del Departament de Recursos Humans d’aquest Consell Comarcal que 

posa de manifest la necessitat d’incrementar en 4.900,00€ les partides destinades a despeses de 
personal del Servei de Control de Mosquits per fer front a les contractacions  extraordinàries per 
necessitats del servei que s’han de realitzar. 
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Vist l’acord de la Junta de Govern d’aquest  Consell Comarcal, de data 7 de juliol 
d’enguany, que aprova la subscripció d’un conveni de col.laboració amb l’Ajuntament de Molins de 
Rei  i l’AMPA del Centre Castellciuró de Molins de Rei per la prestació del servei de transport escolar 
de la ruta NO 136 per al curs escolar 2014-15 i que preveu les següents  aportacions  

 
- AMPA del Centre Castell Ciuró de Molins de Rei         26.643,90€ 
- Ajuntament de Molins de Rei                                           9.765,00€ 
 
 Atès el que estableix l’article 177 i següents del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, 

que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i les Bases d’execució del 
Pressupost. 

Vist l’informe de la gerent. 
 
Vist l’informe d’intervenció. 
 
Per tot això, aquesta Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
    ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació de crèdits 5/2014  de crèdits generats per 

compromisos d’ingressos i crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat per romanent líquid 
de tresoreria,d’acord al que  s’estableix l’article 179 i següents  del Reial Decret 2/2004, de 5 de 
març, que aprova el text refós de Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
 
1. CRÈDITS GENERATS    
DESPESES  Crèdit inicial Altes  Crèdit final 
     

231 22699 
Altres despeses- Gent gran-Consell de 
dones – IV Congrés dones 15.000,00 8.000,00 23.000,00 

324 22300 Serveis de transport escolar 3.490.646,01 36.408,90 3.527.054,91 
410 46701 Consorci del Parc Agrari 0,00 19.542,06 19.542,06 
 Total despeses 3.505.646,01 63.950,96 3.569.596,97 
    
INGRESSOS Crèdit inicial Altes  Crèdit final 
46110 Diputació- serveis socials 45.000,00 4.000,00 49.000,00 
46111 Diputació IV Congrés de dones 0,00 4.000,00 4.000,00 
46112 Diputació- Xarxa productes de la terra 0,00 19.542,06 19.542,06 
46214 Ajuntaments transport escolar 183.012,00 9.765,00 192.777,00 
48001 AMPA –Transport escolar 62.242,80 26.643,90 88.886,70 
 Total ingressos 290.254,8 63.950,96 354.205,76 

 
2. CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈDITS 
 
     
DESPESES  Crèdit inicial Altes Crèdit final 
920 48903 Centre d’Estudis Comarcals 1.500,00 13.000,00 14.500,00 
920 48909 AMTU 3.000,00 741,58 3.741,58 
920 48902 Cluster Salut Mental 0,00 1.500,00 1.500,00 
313 13100 Retribució peons SCM 33.558,10 4.900,00 38.458,10 
 Total despeses 38.058,1 20.141,58 58.199,68 
     
INGRESSOS Crèdit inicial Altes  Crèdit final 
     
87000 Romanent de tresoreria per despeses 

generals 
1.500,00 20.141,58 21.641,58 

 Total ingressos 1.500 20.141,58 21.641,58 



 
49 

 
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 Locals. 

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

no hi ha cap reclamació en contra del mateix. 
 
Intervé el Sr. Luis Ortega, portaveu del grup comarcal del Partit Popular,. que diu: 
 
Nosaltres com que no participem en les decisions  de govern evidentment no participarem amb el 
nostre suport, votarem que no. 

 
Els presents aproven per majoria el present acord amb el vot a favor dels membres presents dels 
grups comarcals del PSC, IC, CIU i ERC, i el vot en contra dels membres presents del grup 
comarcal de del Partit Popular. 
 
9.- Prendre compte dels informes sobre el compliment de terminis de pagament, en el 
marc de la Llei 15/2010, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en 
operacions comercials. 
 

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

“Atès que la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, en el seu article 4.3 disposa que els tresorers o, en el seu defecte, interventors de les 
corporacions locals elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis 
previstos en la referida llei per al pagament de les obligacions pendents en les que s’estigui 
incomplint el termini. 

 
Vist els informes del segon trimestre de l’exercici 2014 del Consell Comarcal del 

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

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

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

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

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

 
PRIMER.- Prendre compte dels informes del segon trimestre de l’exercici 2014 del 

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

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

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

TERCER.- Comunicar el present acord al Ministerio de Economía y 
Competitividad, i al Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya 
adjuntant els referits informes, perquè en tinguin coneixement i als efectes.”  
 
10.- Precs i preguntes. 
 
No se’n formulen. 
 
 

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


