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CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT 

 
PLE 

 
ACTA NÚM. 3/2017 

 
 

A la ciutat de Sant Feliu de Llobregat, el dia 29 de maig de 2017, quan són les divuit hores es 
reuneixen a la sala de sessions del Consell Comarcal del Baix Llobregat, els i les membres integrants 
del Ple del Consell Comarcal que a continuació es relacionen. Aquesta sessió, de caràcter ordinari, se 
celebra sota la Presidència de l’Il·lm. Sr. Josep Perpinyà i Palau i assistits pel  Secretari Accidental  de 
l’entitat, Sr. Lluís Gonzalez Roig. 
 
ASSISTENTS 
 
PRESIDENT 
 
JOSEP PERPINYÀ I PALAU (PSC-CPM) 
Alcalde de Sant Just Desvern 
 
VICEPRESIDENTS/ES 
 
RAQUEL SÁNCHEZ JIMÉNEZ (PSC-CP) 
Alcaldessa de Gavà 
 
LÍDIA MUÑOZ CÁCERES (ICV-CE) 
Regidora de Sant Feliu de Llobregat 
 
LLUÍS FABRÉS I PÉREZ (ERC-AM) 
Regidor de Sant Joan Despí  
 
XAVIER FONOLLOSA COMAS (CiU) 
Alcalde de Martorell  
 
CONSELLERS/ES ASSISTENTS 
 
PSC – CPM    
 
MARIA MIRANDA CUERVAS  
Regidora de Castelldefels 
 
JESÚS NAHARRO RODRIGUEZ 
Alcalde d’Abrera 
 
CRISTINA MARTINEZ RODRIGUEZ  
Regidora de Cervelló 
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XAVIER PAZ PENCHE 
Regidor de Molins de Rei 
 
MIQUEL COMINO HARO 
Regidor de Sant Vicenç dels Horts 
 
MARIA MAS BORRÁS 
Regidora d’Esparreguera 
 
JOAN CARLES MARTINEZ ROMERO 
Regidor de Torrelles de Llobregat 
 
ENRIC CARBONELL JORBA 
Regidor de Sant Esteve Sesrovires 
 
JOSÉ ÁNGEL CARCELÉN  LUJÁN  
Regidor de Sant Boi de Llobregat 
 
LOURDES RUIZ DOMINGUEZ 
Regidora de Santa Coloma de Cervelló 
 
VICTORIA CASTELLANOS NUÑEZ  
Regidora de Castellví de Rosanes 
 
COALICIÓ ENTESA 
      
LLUIS MONFORT PELIGERO 
Regidor de Sant Just Desvern 
 
JORDI GIL DORADO 
Regidor de Sant Vicenç dels Horts  
 
JOAN PARERA GARCÍA 
Regidor de Pallejà 
 
JESÚS BLANCO FLÓREZ 
Regidor de Santa Coloma de Cervelló  
 
JORDI MARTÍNEZ VALLMITJANA 
Regidor d’Olesa de Montserrat 
 
ALBA MARTÍNEZ VÉLEZ  
Regidora de Sant Boi de Llobregat 
 
ERC-AM   
 
JAUME OLIVELLA I RIBA 
Regidor de Begues 
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ANDREU PÉREZ I LORITE 
Regidor de Gavà 
 
ORIOL BOSSA I PRADAS 
Regidor de Sant Feliu de Llobregat 
 
MIREIA MONFORT I SÒRIA 
Regidora d’Olesa de Montserrat 
 
BÀRBARA LLIGADA I MUÑOZ   
Regidora de Viladecans  
 
CiU    
 
LAIA FLOTATS BASTARDES 
Regidora de Sant Just Desvern 
 
IMMACULADA LLOPIS CLIMENT 
Regidora del Prat de Llobregat 
 
CIUTADANS 
 
JOSÉ LUIS CERRO FERNÁNDEZ 
Regidor de Sant Joan Despí 
 
ANNA CLARA MARTÍNEZ FERNÁNDEZ 
Regidora de Cornellà de Llobregat 
 
SARAY CANTERO GARCIA 
Regidora de Sant Andreu de la Barca  
 
JOSEP MARIA GONZÁLEZ MURT 
Regidor d’Esparreguera 
 
PP 
 
MARIA JOSÉ DIAZ ALGARÍN  
Regidora de Viladecans 
 
SONIA MOTOS PÉREZ  
Regidora de Castelldefels 
 
FERNANDO MOYA CANTARERO 
Regidor de Begues 
 
CUP-PA 
 
MIQUEL ALTADILL ROVIRA 
Regidor d’Esparreguera 
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CONSELLERS/ES QUE EXCUSEN ASSISTÈNCIA 
 
JORDI GARCÍA I MAS (CiU) 
Regidor de Sant Boi de Llobregat 
 
SECRETÀRIA ACCIDENTAL  
 
Lluís González Roig  
 
INTERVENTOR 
 
Francesc Roldan Burgos 
 
1. Aprovar l’esborrany d’acta núm. 2/17, corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 20 
de març 

 
Els presents aproven per unanimitat l’acta núm. 2/17, corresponent a la sessió celebrada el dia 

20 de març. 
 
El Sr. President dóna la paraula al Sr. Fernando Moya, conseller del grup comarcal del PP, que diu: 
 
Jo crec que en l’acta s’hauria de recollir el debat que es va donar entre el representant del Partit 
Popular i el representat de la Coordinadora de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca. Crec que va 
ser un debat una mica dur, però jo crec que el més important és que es van dir coses interessants, que 
potser hauríem de treure conclusions tots,aprendre una miqueta del que es va dir i crec que va ser 
interessant. 
 
Intervé el Sr. Secretari, que diu: 
 
En principi les intervencions en aquest cas s’han de considerar com de membres del públic i segons el 
règim de funcionament dels òrgans col·legiats, en teoria no haurien d’haver intervingut  en aquest 
moment; se’ls hauria d’haver donat la paraula  desprès de la sessió. Per tant, és per aquest motiu que 
no es va recollir la totalitat de les intervencions, que com ja recordareu van ser força llargues. 
  
El que es va fer és incloure les seves declaracions, igual que les del altres consellers i consellere, 
refermant l’acord i el contingut  de l’acord que s’aprovava; evidentment quedem a la vostra disposició 
per si voleu fer-ho constar expressament. 
 
 
A continuació pren la paraula la Sra. Mª Jose Diaz, portaveu del grup comarcal del PP, que diu: 
 
Referente a lo que dice mi compañero es que en las actas conste literalmente lo que se dice, hay 
veces que falta lo que se dice porque no interesa. De todas formas yo creo que los afectados por la 
hipoteca, a pesar de que yo no estuviera en el pasado Pleno, todos saben que estamos con ellos. 
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El debate yo considero que no fue duro, conociendo a mi compañero, y las ideas del Partido Popular y 
ellos saben lo que se ha luchado desde el Consell Comarcal y desde el Partido Popular de todos los 
municipios, incluso desde el Gobierno Central, lo que se ha hecho por todos los miembros afectados 
por la hipoteca y repito y reitero que lo que mi compañero quiere decir es que si se ha de tomar una 
intervención literalmente, se tomen todas. 
 
Intervé el Sr. Secretari, que diu: 
 

Dos cosas, la primera es que en general las intervenciones se reproducen lo más literalmente 
posible, intentamos que lo único que corrijamos sean las incorrecciones sintácticas que todos hacemos 
al hablar y que luego escritas quedan mal, pero por supuesto intentamos que la literalidad de las 
intervenciones sean siempre las más cercanas al cien por cien posible, ya que tenemos grabadas 
todas las intervenciones, y la voluntad del Departamento es que se reproduzca lo más literalmente 
posible.  

 
De fet, també aprofito ja que surt això, ens estem plantejant també la possibilitat en un futur més o 
menys proper  introduir les vídeo actes, amb el que tots aquest problemes -entre cometes- 
desapareixerien. 
 
2. Aprovar la renúncia del conseller Sr. Jesús Arévalo Bravo, del grup comarcal de 
Convergència i Unió (actual PDeCat), i demanar a la Junta Electoral Central l’extensió de la 
credencial de conseller comarcal a favor del suplent Sr. Xavier Amate Paz.  
 

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

“Vist l’escrit de renúncia, amb número d’entrada 2201 del Registre General d’aquesta 
entitat de data 4 d’abril de 2017, del càrrec de conseller comarcal presentat pel Sr. Jesús Arévalo 
Bravo del grup comarcal de Convergència i Unió (actual PDCat). 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Acceptar la renúncia com a conseller comarcal del Sr. Jesús Arévalo Bravo 
del grup comarcal de Convergència i Unió (actual PDCat). 

 
SEGON.- Sol·licitar a la Junta Electoral Central, per cobrir l’esmentada vacant, 

l’extensió de la corresponent credencial a càrrec del suplent de la llista electoral comarcal de 
Convergència i Unió (actual PDCat), Sr. Xavier Amate Paz. 
 
  TERCER.- Comunicar aquest acord a la Junta Electoral Central als efectes de què 
expedeixi credencial acreditativa de la condició de conseller comarcal electe a favor del candidat 
esmentat.” 
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3. Donar compte de l’informe sobre el compliment de terminis de pagament als efectes del que 
disposa la Llei 15/2010 de modificació de la Llei 3/2004, per la qual s’estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials, referit al primer trimestre de l’exercici 
2017 del pressupost de les entitats que formen part del sector públic de l’entitat. 

 
“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. 

 
Vistos els informes del primer trimestre de l’exercici 2017 del Consell Comarcal del 

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

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

Atès que, d’acord al que disposa l’article 5.4 de l’esmentada llei, la intervenció o òrgan 
de l’entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat incorporarà a l’informe trimestral al Ple 
regulat a l’article 4 de la referida llei una relació de les factures o documents justificatius respecte als 
quals hagin transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el referit registre i no s’hagin 
tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l’obligació o s’hagi justificat per l’òrgan 
gestor l’absència de tramitació dels mateixos.  
 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Prendre compte dels informes del primer trimestre de l’exercici 2017 del 
Consell Comarcal 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.” 

 
ANNEX 
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Pren la paraula el Sr. Interventor, que diu: 
 
Donem compte al Ple del Consell Comarcal que hem comunicat les dades del període mitjà de 
pagament i les dades del procediment de pagament a proveïdors, que aquestes dades es troben dintre 
del límit marcat per la normativa de morositat i concretament el període mitjà de pagament de les tres 
entitats que formen el Consell ha estat de 7,33 dies com a període mitjà de pagament. Això no vol dir 
que totes les factures es paguin a set però és el resultat del càlcul de la fórmula matemàtica que fem 
servir sempre. 
 
A continuació intervé el Sr. Fernando Moya, conseller del grup comarcal del PP, que diu: 
 
Felicitats per aquests terminis, però jo també trobo a faltar si no haurien de passar-nos també, a part 
del compliment dels terminis, un informe sobre l’execució del pressupost trimestralment; també ens ho 
han de passar. Algú dirà que està a la pàgina web,  jo no em refereixo a l’execució dels capítols sinó a 
les partides. 
 
Intervé el Interventor que diu: 
 
Té raó, en altres Plens semblants a aquest nosaltres hem portat també la posició d’estabilitat, el que 
passa és que a l’hora de fer l’ordre del dia no ho vem comptar i va ser un error i demano disculpes, 
llavors en el pròxim Ple probablement portarem l’execució del pressupost i la posició d’estabilitat del 
primer i del segon trimestre. 
 
4. Aprovar la rectificació de l’Inventari general de béns i drets de l’entitat  

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

 
“Vist que per acord de Ple, en sessió celebrada el 19 de juliol de 2010, es va aprovar 

l’Inventari General de béns i drets del Consell Comarcal del Baix Llobregat, actualitzat inicialment en 
data 19 de juliol de 2010 i posteriorment en les respectives sessions plenàries quan ha estat necessari, 
sent la darrera el 6 de juny de 2016, on es va aprovar la rectificació de l’Inventari General de béns i 
drets del Consell Comarcal del Baix Llobregat en data 31 de desembre de 2015. 
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Atès que l’inventari ha d’ésser objecte d’actualització continuada, sens perjudici de la 

seva rectificació i comprovació, que s’ha de fer cada any, en el primer cas, i cada cop que es renovi la 
corporació, en el segon, i que correspon al Ple de la corporació l’aprovació, la rectificació i la 
comprovació de l’inventari; segons el que disposa l’article 222 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.  

 
Atès que s’adjunten a l’expedient l’Annex I, que incorpora els informes anuals de 

rectificació de l’Inventari general de béns d’aquest Consell Comarcal a data 31 de desembre de 2016, 
l’Annex II, que incorpora el resum Patrimonial per llibres, epígrafs i subepígrafs, per classificació i per 
comptes a data 31 de desembre de 2016, i l’Annex III, que incorpora el resum d’altes, baixes i millores 
de l’inventari produïdes durant l’any 2016. 

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

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

Vist l’informe emès per la Lletrada de Secretaria i Serveis Jurídics d’aquesta entitat, en 
data 18 de maig de 2017 que s’incorpora a l’expedient. 
 
  Per tot això, aquesta Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la rectificació de l’Inventari General de béns i drets del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat, en data 31 de desembre de 2016, d’acord amb els Annexos I, II i III que 
s’adjunten a l’expedient i s’aproven simultàniament. 
 

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

TERCER.- Trametre al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la 
Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació del Govern el present acord de rectificació de l’Inventari 
de béns i drets del Consell Comarcal del Baix Llobregat i una còpia de la referida rectificació.” 
 
El Sr. Secretari fa un breu resum de l’Inventari General de béns i drets de l’entitat. 
 

Els presents aproven per majoria absoluta el present acord amb el vot a favor dels 
membres presents dels grups comarcals del PSC-CPM, COALICIÓ ENTESA, ERC-AM, CIU i 
CIUTADANS, i l’abstenció dels membres presents dels grups comarcals del  PP i la CUP. 
 
5. Aprovar una modificació de la Relació de llocs de treball. 
 

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

“Vist que per acord de Ple de data 30 de gener de 2017 es va aprovar, entre d’altres, 
la plantilla de personal del Consell Comarcal del Baix Llobregat per a l’exercici 2017, així com 
l’actualització de la Relació de llocs de treball d’aquesta entitat. 
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Atès que Gerència-Presidència d’aquesta entitat compta actualment amb el suport 
administratiu de tres treballadores, una de les quals ocupa el lloc de treball d’auxiliar administratiu de 
Serveis Centrals-Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental, i està contractada a temps parcial 
realitzant una jornada del 92,86%. 
 

Vist que, a més a més de les tasques habituals, des de Gerència-Presidència s’està 
impulsant la implementació de l’administració electrònica, garantint una correcta coordinació 
interdepartamental, alhora que es treballa en el compliment del que disposen la Llei 19/2013, de 9 de 
desembre, de transparència, i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència d’accés a la 
informació pública i bon govern, que obliguen a les administracions públiques de Catalunya i als seus 
òrgans associats a fer publicitat activa de les seves actuacions, i a donar resposta a la demandes 
actuals i promoure que els ciutadans i ciutadanes exerceixin, des de la transparència, el seu dret de 
control i avaluació dels afers públics. 
 

Vist que per motius organitzatius des de Gerència s’ha sol·licitat poder increment la 
jornada del referit lloc de treball a temps complet atès el volum de tasques que s’estan realitzant 
actualment des del Departament, i atès que hi ha dotació pressupostària suficient per a realitzar 
l’esmentada ampliació de jornada i que la treballadora que actualment ocupa la referida plaça ha 
demostrat la seva conformitat; segons consta a l’expedient. 
  

Vist l’informe emès per la Responsable del Departament de Recursos Humans i per la 
Coordinadora de l’Àrea de Serveis Centrals d’aquesta entitat en data 22 de maig de 2017, amb el v-i-p 
de l’Interventor i amb diligència de proposta de la Gerència, i que s’incorpora a l’expedient, proposant 
la modificació de la relació de llocs de treball en el sentit d’ampliar la dedicació del lloc de treball 
d’auxiliar administratiu/va (Serveis Centrals-Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental), actualment 
amb una dedicació del 92,86%, a una dedicació a temps complet, per adaptar-la a les noves 
necessitats de l’entitat, d’acord amb el que es detalla:  
 

CODI:   L.C2.1. 
LLOC DE TREBALL: AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA (Serveis Centrals - Ponència Comarcal d’Avaluació 

Ambiental)   
REQUISITS:  Graduat Escolar, FP 1er grau o equivalent 
FUNCIONS: 

- Tasques auxiliars de procediments de documentació mecànica. 
- Suport als processos de gestió propis de l’administració dintre de l’àmbit de gerència 

i presidència 
- Manipulació i suport informàtic i mecànic. 
- Atenció i informació telefònica. 
- Recepció, carteria i registre. 
- Qualsevol altres tasques d’anàlogues característiques. 

DEDICACIÓ:  Temps complet 
PROVISIÓ:  Concurs-oposició  
SITUACIÓ DE LA PLAÇA: Ocupada 
 

Atès el que disposa l’article 15 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la 
reforma de la funció pública; l’article 2.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local; els 
articles 126.4, 127, 129.3a del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text 
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local; els articles 29 a 32 del Decret 
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals; 
els articles 29 a 33, i 66 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un 
text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; 
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els articles 2, 7 i 8 del Decret 66/1999, de 9 de març, d’accés a la funció pública de les persones amb 
discapacitat i dels equips de valoració multiprofessional; els articles 52.2.j) i 283 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya; el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic; i l’article 41 del RDL 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.  
   

Vist l’article 90 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, 
l’article 126 del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i 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. 
 

Vist que d’acord amb els articles 22.2i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, l’article 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 14 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, que aprova el Text refós de la Llei d’Organització Comarcal de Catalunya, l’òrgan 
competent per a l’aprovació de la relació de llocs de treball correspon al Ple. 
 

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

ACORDS 
 

  PRIMER.- Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball del Consell Comarcal 
del Baix Llobregat per a l’any 2017 d’acord amb les modificacions que hi consten a la part expositiva 
del present acord, per adaptar-la a les noves necessitats de l’entitat, i d’acord amb el document que 
s’adjunta i s’aprova simultàniament.  
 

SEGON.- Comunicar el present acord a la persona interessada, així com a la 
representació dels treballadors d’aquest Consell Comarcal, pel seu coneixement i efectes. 
 
  TERCER.- Procedir a publicar la referida modificació al Diari Oficial de la Generalitat i al 
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.” 
 
El Sr. Secretari fa una breu explicació de la modificació de la relació de llocs de treball d’aquesta 
entitat. 
 

Els presents aproven per majoria absoluta el present acord amb el vot a favor dels 
membres presents dels grups comarcals del PSC-CPM, COALICIÓ ENTESA, ERC-AM, CIU, 
CIUTADANS i la CUP,  i l’abstenció dels membres presents del grup comarcal del  PP. 
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6. Moció dels grups comarcals del Partit dels Socialistes de Catalunya, Coalició Entesa, 
Esquerra Republicana de Catalunya, Convergència i Unió (actual PDeCat), Ciutadans i Partit 
Popular, d’aprovació de la Declaració per la millora de la sanitat pública de la comarca. 
 
El Sr. President pregunta al Sr. Miquel Altadill, conseller del grup comarcal de la CUP si s'afegeix a la 
Moció, ja que a la Junta de Portaveus, dimarts passat, va demanar reserva fins al mateix Ple. El Sr. 
Altadill contesta que si, per tant seria una Moció institucional per part de tots els grups. 
 
A continuació el Sr. President passa a llegir la Moció: 
 

“Atès que la comarca del Baix Llobregat, amb motiu de la crisi econòmica dels darrers 
anys, ha patit una important davallada dels recursos en serveis públics essencials en general, i en la 
sanitat, en particular. 
 

Vist que aquesta situació s’ha vist agreujada per una manca de planificació comarcal, 
pel sistema de priorització de recursos del Govern de la Generalitat de Catalunya al territori, així com 
per l’incompliment de diferents inversions previstes.  
 

Atès les insuficients polítiques de prevenció i promoció de la salut, l’increment de la 
cronicitat i de l’esperança de vida entre altres qüestions, han generat de forma inevitable més 
demandes d’atenció. 
 

Atès que aquesta situació ha impactat negativament en els nostres centres d’atenció 
primària, (CAPS) centres d’urgència d’atenció primària (CUAPS), i especialment en els centres 
hospitalaris i de les seves urgències, afectant directament a la qualitat d'atenció que reben els i les 
ciutadanes de la comarca,  malgrat el treball i l’esforç de les treballadores i treballadors sanitaris. 
 

Vist que entenem que l'atenció primària és la que sosté la salut dels nostres ciutadans 
i ciutadanes, que no poden convertir-se en víctimes d’aquesta pèrdua de recursos perllongada en el 
temps, afegint desigualtat i afectant la cohesió social, tal i com ens diuen els propis estudis del 
Departament de Salut. 
 

Vist que la situació de precarietat per la manca d’estabilitat del personal de les àrees 
bàsiques de salut, i la reducció d’horaris i de serveis dels centres, així com la manca de professionals 
que cobreixin totes les especialitats mèdiques, també ha afectat directament a l’atenció dels usuaris de 
les diferents poblacions. 
 

Atès que a tot això hi hem d’afegir també la davallada de recursos que han patit en els 
darrers temps els hospitals públics del Baix Llobregat: reduccions de la plantilla de personal, 
tancament de plantes i quiròfans, reduccions dels serveis d'urgència o atenció especialitzada, llistes 
d'espera, entre d’altres. Tot i que els pressupostos de la Generalitat de Catalunya d'enguany suposen 
un augment significatiu, i  que per primer cop en molt temps es comencen a revertir les retallades, 
queden lluny encara del que la comarca i la seva gent necessiten. 
 

Vist que a la comarca del Baix Llobregat, amb una població de més de 800.000 
habitants, només funcionen cinc Centres d'Urgència Ambulatòria (CUAPS) oberts les 24 hores, els 
quals estan situats a Castelldefels, Cornellà, El Prat, Sant Andreu de la Barca i Sant Vicenç dels Horts. 
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Atès que des del Baix Llobregat volem que la Salut estigui present en totes les 
polítiques. Així fem nostres les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut per tal de 
reorientar el sistema sanitari cap a la promoció de salut, salut comunitària, la lluita contra la desigualtat 
i la promoció de les polítiques públiques saludables en l’àmbit local. Així mateix és voluntat del Govern 
Comarcal escoltar i recollir les aportacions i propostes dels agents locals que treballin per la millora de 
la salut pública, especialment les del Forum Social del Baix Llobregat. 
 

Vist que el 9 de febrer d’enguany els alcaldes i alcaldesses del Baix Llobregat, reunits 
a la seu del Consell Comarcal, van expressar de forma conjunta la preocupació per la situació actual 
de la xarxa d’atenció sanitària el territori, preocupació que es va fer arribar al Departament de Salut de 
la Generalitat de Catalunya.  
 

Atès que amb posterioritat, el President i Vicepresidents han mantingut diferents 
reunions amb la Direcció General de CATSALUT i amb la Gerència de la Regió Metropolitana Sud, on 
s’ha traslladat aquesta situació, i la nostra preocupació i s’ha valorat la bona disposició per part dels 
responsables de CATSALUT de treballar per millorar la sanitat pública al Baix Llobregat, especialment 
en la seva planificació. 

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

 
ACORDS 

 
PRIMER.- Sol·licitar a la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya la creació 

del Consell Territorial de Salut del Baix Llobregat o altre tipus d’organisme o espai comarcal de diàleg i 
debat, amb l'objectiu d'analitzar conjuntament de les necessitats sanitàries comarcals o bé recuperar la 
proposta de crear el Consell Territorial de Salut del Baix Llobregat. 
 

SEGON.- Sol·licitar a la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya 
l’elaboració conjunta del Pla Territorial Sanitari 2017-2022, que planifiqui de forma específica i 
detallada els recursos i les inversions necessàries per pal·liar la situació actual de dèficit sanitari a curt 
i a mig termini, i que contempli, entre d’altres aspectes: 
 

- L’anàlisi dels actuals Centres d’Atenció Primària, fent menció especial als horaris d'atenció,  
els serveis d'urgències, les plantilles, les retribucions i les condicions laborals i la necessitat de 
planificar nous Centres a la comarca. 
- L’anàlisi dels actuals CUAPs amb els mateixos criteris dels Centres d’Atenció Primària 
esmentats en l’apartat anterior, fent esment especial a la necessitat de nous centres. 
-L’anàlisi de la situació actual dels 4 Centres Hospitalaris existents a la comarcal,  així com 
l’Hospital de Bellvitge i de l’Hospital General d’Hospitalet (Antic Hospital de la Creu Roja). Fent 
especial atenció a la reobertura de les unitats tancades actualment en els centres hospitalaris.  
-Que el Pla analitzi les poblacions de referència dels centres hospitalaris i distribueixi les 
atencions sanitàries en funció de la situació de la població de la comarca. 
-Que l’esmentat Pla Sanitari Comarcal contempli un calendari d’execució de la millora dels 
serveis sanitaris, i de les inversions a realitzar, amb valoració econòmica i compromisos 
pressupostaris. 

 
TERCER.- Que de forma urgent i sense esperar el Pla Territorial, es concreti i 

s’executi un pla de xoc de mesures urgents a curt termini dins de l’any 2017, per pal·liar aquelles 
necessitats més rellevants que s’estan produint en els CAPS, els CUAPS i els Centres Hospitalaris, 
posant especial atenció a les llistes d’espera i que abordi la situació de les urgències dels Hospitals de 
Martorell, Moisés Broggi, Sant Boi de Llobregat i Viladecans. 
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QUART.- Que el Govern de la Generalitat doti econòmicament el Pla Territorial 

Sanitari del Baix Llobregat 2017-20122, i que augmentin les seves dotacions pressupostàries i de 
recursos humans per millorar la qualitat de la xarxa sanitària, especialment en l’exercici 2018. 
 

CINQUÈ.- Que el Govern de la Generalitat exposi amb detall al Consell Comarcal el 
Pla de Salut de Catalunya 2016-2020 i les mesures anomenades “de xoc” per part de la Conselleria de 
Sanitat. 

 
SISÈ.- Sol·licitar de forma urgent una reunió amb el Conseller de Sanitat de la 

Generalitat de Catalunya, per expressar-li la col·laboració institucional d’aquest Consell Comarcal en la 
planificació i en les accions a realitzar en el territori. 
 

SETÈ.- Traslladar aquests acords al Departaments de Salut de la Generalitat de 
Catalunya, al Departament de Presidència, als ajuntaments del Baix Llobregat, als agents econòmics i 
socials, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l'Associació Catalana de Municipis, pel seu 
coneixement i efectes.” 

 
El Sr. President li dóna la paraula al Sr. Fernando Moya, conseller del grup comarcal del PP, que diu: 
 
Nosaltres demanarem dos coses, la primera que si en algun moment es crea el  Consell Territorial de 
Salut del Baix Llobregat en agradaria estar presents. I desprès demanar-li a la Presidència que a les 
reunions que es produeixin, que ens informi dels avenços que es vagin produint.  
 
Intervé el Sr. Xavier Fonollosa, Vice-president i conseller del grup comarcal de Convergència i Unió, 
que diu:  
 
Crec que des de la comarca s’hagin posat d’acord totes les forces polítiques per fer una declaració 
conjunta en un tema tant important com és el de la salut, això és producte de tota una sèrie d’accions 
que s’han fet des del Consell Comarcal en les quals jo he tingut el gust de poder participar en algunes 
d’elles, com les trobades que hem tingut amb responsables del Departament de Salut, tant el President 
com alguns Vice-presidents, també en el Consell d’Alcaldes on cadascú va aportar aquelles carències 
que creia que tenia el seu municipi, i el territori, allà si tenia un centre hospitalari, doncs el territori de 
referència. 
 
I això és una mica un recull de totes les necessitats que hi ha en la comarca, que evidentment s’ha de 
concretar després, però tal com deia el President des del Departament de Salut hi ha hagut molt bona 
predisposició per sentar-nos i crear aquesta Taula territorial de salut, per tant jo crec que hem fet una 
bona feina i que demostra una vegada més que si tots plegats anem units en defensa de coses que 
son molt transversals i que toquen absolutament a tothom dins del territori, doncs les coses poden 
arribar a bon port. 
 
A continuació pren la paraula el Sr. Lluís Fabrés, Vice-president i conseller del grup comarcal 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, que diu: 
 
Nosaltres creiem que és important destacar que a vegades no sols es tracta només d’aprovar mocions, 
intentar porta-les o dur-les a terme, i que aprovar mocions no vol dir que no exigim després el 
compliment de les mateixes i no vol dir tampoc que ens oblidem de les revindicacions que hi ha al 
carrer en aquest sentit. La propera quinzena hi ha dos actes preparats que s’estan movent des del 
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Fòrum Social del Baix Llobregat i la Plataforma en defensa de la sanitat pública de la comarca, en la 
que creiem que és molt important la compareixença de tots els sectors possibles, perquè una qüestió 
és reconèixer els avenços que s’han fet a nivell de sanitat, a nivell de planificació, als darrers mesos, al 
darrer semestre, per saber exactament on eren les mancances, on s’havien d’invertir els escassos 
recursos que tenim, quines son les prioritats perquè no és el mateix invertir en un ambulatori d’un barri 
com Sant Cosme o Can Vidalet que invertir en un ambulatori de Sarrià o Sant Gervasi, per exemple, i 
que per tant les inversions s’han de quantificar i invertir allà on més cal. Per tant creiem que és molt 
important  la feina que s’ha fet, però encara més important és no oblidar la part reivindicativa i com no 
cridar a tothom a participar en aquests dos actes que es faran al Centre Garcia Nieto  i a la posterior  
manifestació que tindrà lloc el dia disset des de l’Hospital Moisès Broggi  fins al CUAP de Sant Ildefons  
 
Intervé la Sra. Alba Martínez, portaveu del grup comarcal de Coalició Entesa, que diu: 
 
Des del grup d’Entesa creiem que en alguns aspectes la Moció podia haver anat una mica més enllà, 
però des del convenciment de que estem davant d’una Moció que efectivament recull en essència les 
problemàtiques relacionades amb la sanitat que viu la nostra comarca i que també recull doncs la 
preocupació compartida de millorar la sanitat pública en el Baix. És rellevant doncs que aquesta Moció 
tingui aquesta mirada de comarca, aquesta mirada global, hem passat per aquest Plenari diferents 
mocions que tractaven temes concrets i aquesta és d’agrair que faci aquesta mirada de conjunt i que 
cerqui solucions a curt o mig termini. 
 
Si que ens agradaria reconèixer els espais que preveu la Moció i una mica en la línea que comentava 
el portaveu d’Esquerra el paper d’espais de consens, d’acord, que es pot tenir també a la comarca i 
que pot devenir la Plataforma en defensa de la sanitat pública al Baix no només com un espai de 
revindicació sinó també com un espai de consens en el qual estan representades entitats, sindicats i 
partits polítics. Tot plegat doncs ens fa donar ple suport a aquesta Moció, així como qualsevol iniciativa 
comarcal dirigida millorar el nostre servei públic de salut comarcal. 
 
El Sr. President li dóna la paraula al Sr. José Ángel Carcelén, portaveu del grup comarcal del PSC, que 
diu: 
 
En primer lloc posar en valor la unanimitat i l’esforç que els grups comarcals han fet per tenir una 
posició conjunta en una política que per nosaltres és prioritària com és la salut i que també és un dret. 
Jo crec que la governança de les polítiques sanitàries i la salut requereix del contacte i del 
coneixement des de la proximitat amb els territoris, per això pensem que és molt important tenir un  
instrument, que pot ser un espai de diàleg, pot ser un consell territorial on analitzar conjuntament les 
necessitats del territori, però també per a l’elaboració del Pla territorial amb l'horitzó 2022. També no 
només fer aquest Pla territorial sinó anar més enllà i concretar en el pressupost, i en un calendari 
determinat aquelles accions que fruit de l’anàlisi i de l’elaboració d’aquest Pla doncs pensem que son 
prioritàries; sobretot posar en valor la unanimitat que això fa com a comarca més forta a l’hora 
d’implementar aquestes polítiques.  
 

Els presents aproven per unanimitat el present acord. 
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7. Moció dels grups comarcals de Ciutadans i Partit Popular, relativa a la revocació de l’adhesió 
de l’entitat al Pacte Nacional pel Referendum 
 
El Sr. President dóna la paraula al Sr. Fernando Moya, conseller del grup comarcal del PP, que diu: 
 
Gracias Sr. Presidente. Ambos grupos presentamos esta Moción para dejar sin efecto el punto número 
11 de la orden del día del Pleno del 20-03-2017, que instaba al Consell Comarcal del Baix Llobregat a 
adherirse al Manifiesto del Pacto Nacional por el Referéndum. Nosotros creemos que la aprobación de 
esa Moción no refleja el sentir real de esta sala, de este Pleno. Fueron circunstancias añadidas las que 
llevaron a que realmente se llegara a aprobar. 
 
A continuació passa a llegir la Moció: 
 

“Dado que el pasado 20 de marzo de 2017 se presentó en este pleno una moción del 
Grupo Coalició Entesa de adhesión al Manifiesto del Pacto Nacional para el Referéndum cuyo 
resultado se vio alterado por el siguiente motivo: 
- por urgencias laborales, dos consejeras del PPC y un consejero de C’s, no pudieron estar presentes 
en el Pleno en el momento de la votación, por lo que el resultado de la votación quedó alterado en su 
sustancia cuantitativa. 

 
Dado que no creemos que el resultado de la votación se ajuste a la realidad del sentir 

general de este Pleno ni de la mayoría de la ciudadanía de nuestra comarca, a la cual representamos. 
 

Visto que en consecuencia, la totalidad de miembros de los Grupos Comarcales del 
Partido Popular y Ciudadanos considera que como muestra de respeto a la ciudadanía de la Comarca 
del Baix Llobregat, el acuerdo plenario adoptado en el punto 11 del orden del día del Pleno celebrado 
el pasado día 20 de marzo de 2017 y votado a favor por los integrantes de los Grupos Comarcales de 
Coalició Entesa, ERC, CiU y la CUP‐PA debe ser dejado sin efecto. 
 

Per todo esto, los grupos comarcales del Partido Popular y de Ciudadanos proponen 
al Pleno la adopción de los siguientes 
 

ACUERDOS 
 
PRIMERO.- Revocar la adhesión del Consell Comarcal del Baix Llobregat al Pacto 

nacional para el Referendum, aprobada el 20 de marzo de 2017 mediante acuerdo en el que se 
instaba al Consell Comarcal del Baix Llobregat a: 
 

1.‐  Adherirse al Manifiesto del Pacto Nacional para el Referéndum 
2.‐  Suscribir el contenido del Manifiesto del Pacto Nacional para el Referéndum 
3.‐  Comunicar ese acuerdo a los representantes de los partidos políticos, 
entidades, sindicatos, gobiernos locales, agentes económicos y las diversas 
organizaciones sociales del Manifiesto del Pacto Nacional para el Referéndum. 

 
SEGON.- Comunicar este acuerdo a los representantes de los partidos políticos, 

entidades, sindicatos, gobiernos locales, agentes económicos y las diversas organizaciones sociales 
del Manifiesto del Pacto Nacional para el Referéndum, para su conocimiento y efectos.” 
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¿Por qué pedimos esto? Principalmente creemos que la votación no se corresponde con la realidad de 
lo que pensamos en este Pleno la gran mayoría en este tema en concreto. Posiblemente en cualquier 
otro tema se darán otras mayorías diferentes, nosotros incluso creemos que ustedes los que 
presentaron la Moción en su momento, incluso están llegando a legitimar nuestros propios 
argumentos, sobretodo si nosotros cogemos el acta del día del debate en que se aprobó este acuerdo, 
en la página 56 del acta se recogen las palabras del propio representante de Esquerra Republicana, 
Lluís  Fabrés, que dice “en tot cas, nosaltres, òbviament votem a favor de la Moció, lamentem que en 
un principi sembla ser no serà aprovada”, o sea ustedes mismos reconocen que no es el sentir de esta 
cámara. 
 
El Sr. President pren la paraula i diu: 
 
Avançar que s’ha demanat un informe a la Secretaria per aquest fet que s’ha donat, perquè no és 
habitual, si això era possible o no era possible i, malgrat pugui  sorprendre, doncs no hi ha cap article 
en el ROC, ni cap article que en normativa legal vigent prohibeixi o no permeti presentar aquesta 
moció, per tant es presentada. 
 
A continuació intervé el Sr. Secretari, que diu: 
 
Normalment, per contextualitzar això que deia el portaveu del PP, sobre el fet de deixar sense efecte i 
retirar de l’acta l’acord anterior, inicialment la Moció demanava única i exclusivament deixar sense 
efecte i retirada de l’acta de la sessió; com li vam comentar que això no era factible perquè l’acord 
anterior es va prendre amb una majoria, un quòrum de constitució d’aquella sessió plenària, amb una 
majoria vàlida; per tal efecte, l’acord reculli o no el sentir de la corporació el dia d’avui, aquell dia si que 
corresponia a la voluntat del Consell, per tant era perfectament legítim i no hi ha cap motiu legal i vàlid 
per treure’l de l’acta i deixar-lo sense efecte. El que s’està votant avui és si hi ha alguna modificació 
d’aquesta voluntat, per això se li va comentar als grups del PP i Ciutadans que si volien introduir 
aquest acord a l’ordre del dia no havien de demanar només deixar sense efecte l’acord anterior, sino 
alguna cosa substancia; en aquest cas la sortida del Pacte Nacional pel Referèndum, si es revoca 
l’adhesió. Vist el principi d’intervenció mínima amb els texts que presenten els grups, la Secretaria no 
va eliminar-lo directament, però evidentment la Moció que s’està votant és sense les referències a 
deixar sense efecte i retirada de l’acta l’acord anterior, ja que l’acord anterior és perfectament vàlid, 
avui el que es votaria és si s’ha canviat d’opinió, per entendre’ns.  
 
Pren la paraula el Sr. Josep Maria González, portaveu del grup comarcal de Ciutadans, que diu: 
 
Un parell o tres de coses, la primera és que el contingut de la Moció pel tema del Pacte pel 
Referèndum ja va ser debatut en el Ple anterior, per tan avui no ho farem. 
 
Ratificar les paraules del portaveu del PP, creiem que el resultat de la votació del Ple anterior és 
conseqüència de diverses casuístiques i sobretot en el nostre cas, que van ser  aprofitades per mitjans 
de comunicació nacionals, comarcals i locals, que no estaven aquí, que no saben el que va passar. Al 
dia següent a mi no en va trucar ningú per preguntar-me què havia passat i tothom sabia què havia 
passat, però ningú estava aquí, ni ningú em va preguntar ni a mi ni a cap dels meus companys, i en 
definitiva només volia fer aquest parell o tres de punts.  
 
Ç 
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Intervé el Sr. Miquel Altadill,  portaveu del grup comarcal de la CUP, que diu: 
 
Només dir que votarem en contra. Dues matitzacions, sé que aquest tema els hi preocupa molt i 
sempre insisteixen i estan pendents de tot el que pugui sortir i desprès diuen que són els que no 
podem parlar mai d’això. Si algun dia faltés per motius laborals, pot passar, soc autònom i sempre pot 
passar, no vindré al següent Ple a dir que anul·lin alguna cosa que s’hagi votat aquí, per no ser-hi jo, 
com comentava el Secretar. Acabarà sortint la majoria d’una altra manera. Veig que hi ha moltes 
cadires buides, no sé, pot ser que torni a perdre, pot ser que torni a guanyar, no sé si al següent Ple 
tornarem a ser i malgrat que en aquest Consell Comarcal pugui sortir que no, la voluntat de la majoria 
de ciutadans d’aquest país està per votar, per decidir i la millor manera per sortir d’aquest xoc que 
molts creiem que estem arribant, és votar, per tant jo els hi animo als del no a no perdre el temps si 
entra o no aquí al Consell comarcal, jo els hi animo a fer campanya pel “no”, perquè d’aquí a poc hi 
haurà referèndum i els hi animo a començar i fer la campanya pel “no” i de ben segur que tenen 
arguments per continuar i defensar que continuen dintre de l’Estat Espanyol, debatim això, aquí i on 
sigui, i no tants tecnicismes, que sempre estem amb el mateix. 
 
El Sr President li dóna la paraula al Sr. Xavier Fonollosa , Vice-president  i conseller del grup comarcal 
de Convergència i Unió, que diu: 
 
De fet jo pensava quant trigaríem en tornar a posar això sobre la taula, perquè el representat del PP ho 
ha expressat, jo crec que de manera poc afortunada, en el propi text quan parla de “considera que 
como muestra de respeto a la ciudadania de la comarca del Baix Llobregat”, quan va ser un punt 
debatut en aquesta institució, que és el Consell Comarcal, que és qui representa, a través de les 
diferents forces politiques representades en els ajuntaments, a tota la comarca del Baix Llobregat, es 
va sotmetre a votació i el resultat va ser el que va ser. 
 
Que a vostès no els hi agradi que es voti i es prenguin decisions per majoria dels que hi havien en 
aquell moment, això jo ho puc entendre perquè la seva trajectòria democràtica la coneixem, però en 
definitiva la nostra comarca era una comarca, com la major part de comarques del país, que es 
sumava al Pacte Nacional pel Referèndum, que si vostè s’ho ha llegit, que no ho dubto que ho ha fet, 
doncs veurà que en el Pacte Nacional pel Referèndum es parla entre altres coses d’intentar un 
referèndum pactat amb el Govern del Estat Espanyol; això és difícil, ja ho entenem, sobretot des de 
l’òptica del PP, però ens costa més entendre-ho, francament deixeu-me dir, amb l’òptica del PSC 
perquè sabem que hi ha municipis en la nostra comarca que també s’han adherit al Pacte Nacional pel 
Referèndum i en canvi aquí doncs som a temps i els hi demano que reconsiderin la seva posició i com 
mínim una abstenció, quedarien  molt bé, perquè faria que el resultat fos el mateix que en el Ple 
passat, de tota manera vostès tenen la paraula. No em sorprèn la postura de Ciutadans i PP, que són 
els que han presentat el text, i l’han presentat conjuntament, tot i que intueixo que la redacció és del 
PP. 
 
El Secretari els hi ha aclarit que quan es vota un acord en una institució, en tot cas aquest acord pot 
ser revisat, però el que no pot ser és deixar sense efecte quan s’ha votat per tots els òrgans i a més a 
més amb totes les garanties. Per tant no es pot deixar sense efecte i a més a més no es pot esborrar 
de l’acta, ja sé que a vostés els hi agradaria que no quedés ni rastre de que aquesta comarca s’ha 
sumat al Pacte Nacional pel Referèndum, en tot cas depenem de la votació d’avui que es revocarà 
aquell acord, però es va sumar i per tant èrem com la major part de les comarques de Catalunya, 
doncs una comarca que ens havíem sumat al Pacte Nacional pel Referèndum. No és res més que la 
gent d’aquest país pugui manifestar lliure, pacífica  i voluntàriament la seva opinió mitjançant el vot, i 
no hi ha res més democràtic que això. 



22 - 124 
 
 

 
A continuació intervé el Sr. Andreu Pérez, portaveu del grup comarcal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, que diu: 
 
Avui ens trobem davant d’una Moció rocambolesca, encapçalada per aquests grups o coalició 
antiurnes. El text que ens presenten parla de respecte a la ciutadania de la comarca i que no reflexa la 
majoria de la comarca, doncs hi ha un sistema molt fàcil per saber què pensa la comarca al respecte i 
evidentment el conjunt del país, i és col·locar les urnes. 
 
Què pensa el Sr. de Ciutadans que ningú li trucarà per preguntar-li  l’endemà, es que vostè  tampoc li 
pregunta a la gent moltes coses, de vegades tot té una certa incongruència per part del seu grup. 
M’afegeixo al cent per cent al company de la CUP i als seus comentaris, davant d’aquesta situació, 
rocambolesca, trista i penosa, de que una gent vulgui revocar un acta justament democràtica. 
 
Pren la paraula el Sr.Lluís Monfort, conseller del grup comarcal de Coalició Entesa, que diu: 
 
El Ple del Consell Comarcal del Baix Llobregat es va constituir de manera vàlida el passat 20 de març 
de 2017 i per tant els acords aprovats tenen total validesa. L'acord del Ple d’adhesió al Pacte Nacional 
pel Referèndum es va adoptar seguint el ROC d’aquest Consell. Es va produir el corresponent debat i 
votació de manera que no es va impedir al grup Popular i a Ciutadans exercir la representació 
atorgada pel mandat popular. Per tant no es lesiona el dret fonamental de participació política d'un 
grup municipal. 
 
La Moció estava correctament inclosa a l’ordre del dia del Ple i es va informar de manera correcta i en 
els terminis establerts. En cap cas es va comunicar a la Junta de Portaveus cap absència dels 
consellers i conselleres del PP i Ciutadans, ni es va demanar cap modificació en l’ordre dels punts si 
això podia haver afavorit la presència dels seus consellers i conselleres. Modificació que no haguéssim 
tingut cap problema a accedir, ja que el nostre grup no manifesta cap comportament filibuster en 
aquest sentit.  
 
Per tant quan a la Moció expressen que “el pleno quedó alterado en su sustancia cuantitativa”, no vam 
ser nosaltres ni la nostra voluntat que va propiciar que hi hagués menys representació de les seves 
formacions polítiques, i per tant si el resultat de la votació sobre el punt ara no el troben adient és 
plenament atribuïble als seus consellers i conselleres i a la seva organització interna. 
 
En cap cas es pot revocar un acord adoptat per un òrgan legalment constituït i molt menys retirar-lo de 
l’acta de la sessió plenària. Les paraules “revocació” i “deixar sense efecte”, incloses al text de la 
Moció, expressen de manera implícita la no-validesa dels acords adoptats en el seu moment, extrem 
en el qual no podem estar més en desacord per allò expressat anteriorment. La Moció conté a l’apartat 
d’acords d’una manera clara i precisa la retirada del punt 11 de l’acta de la sessió del passat 20 de 
març. No ho podem acceptar de cap manera, a més de ser il.legal, en cap cas es pot retirar de l’acta 
de la sessió.  
 
Creiem que la Moció té un defecte evident de validesa en aquests punts i per tant demanaríem la seva 
retirada de l’ordre del dia.  
 
Sobre l’afirmació “no creemos que el resultado de la votación se ajuste a la realidad del sentir general 
de este pleno ni de la majoria de la ciutadania de nuestra comarca, a la cual representamos”, 
l’expressió “del sentir general de la majoria de la comarca” es pot expressar i interpretar de diverses 
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formes.  Si els consellers i conselleres mantinguessin el vot que van emetre en els plens municipals 
dels seus respectius municipis, la Moció que vam presentar en el Consell Comarcal el passat 20 de 
març quedaria aprovada sense problemes. 
Per altra banda cal recordar que l’opció política majoritària de les eleccions del 26 de juny al Baix 
Llobregat va ser  favorable a abordar la qüestió plantejada a partir d’un Referèndum. 
 
També cal destacar la feina de la Taula Comarcal pel Referèndum, constituïda per diversos partits i 
nombroses organitzacions transversals a la comarca, com la Federació d’Associacions de Veïns i 
Veïnes del Baix (FAVBAIX), la Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes (FAPAC) o els sindicats 
UGT, CCOO, USOC, USTEC i CSC entre d’altres. 
 
No només això, com que ens agrada mirar les dades i contrastar les post-veritats que ens presenta 
aquesta Moció, com que la majoria de la comarca no vol el referèndum, ens hem entretingut a sumar 
els vots de les opcions polítiques a les passades eleccions del 26 juny, on el dret a decidir estava 
clarament explicitat en un sentit o un altre al programa electoral dels partits que hi van concórrer. 
Observem que els partits amb opcions favorables al Pacte Nacional pel Referèndum sumen més que 
la resta: 193730 vots contra 192582. 
 
El Grup d’Entesa es situa on ha estat sempre: la defensa del dret a l’autodeterminació del poble de 
Catalunya, una posició transversal, que suma sensibilitats i treballa per a una sortida democràtica per 
trobar l’encaix territorial que la ciutadania decideixi. 
 
En conclusió: denunciem el filibusterisme que persegueix aquesta Moció intentant revocar els acords 
d’un ple, i fins i tot demanant que sigui treta de l’acta la referència als mateixos. Una mostra més de la 
concepció de la política que tenen el PP i Ciutadans 
 
Apel·lem a la coherència del conjunt de consellers i conselleres a mantenir-se en la línia del vot emès 
als plens dels seus respectius municipis, i així facilitar el manteniment dels acords del passat 20 de 
març al Consell Comarcal. 

A continuació intervé el Sr. José Ángel Carcelén, portaveu del grup comarcal del PSC, que diu: 
 
Bé, dir tres coses, que el grup comarcal socialista accepta el resultat que es va produir, no pot ser 
d’una altra forma, les votacions i els punts es tracten amb un ordre del dia, en un moment determinat, 
amb un diàleg i amb la gent que en aquest moment hi és present, i això és legítim i això és democràtic, 
i acceptar els resultats és democràtic. Nosaltres com a grup van presentar el nostre posicionament, 
vam fer una Moció per explicar perquè volíem definir quin és el nostre posicionament en aquest tema. 
Dir també que sembla que som els interlocutors d’esquerra i de dreta, quan es parla d’aquest tema els 
socialistes som l’objectiu diana.  
 
Agraeixo l’esforç del portaveu de Convergència. Nosaltres tenim la posició i va ser explicada en la 
Moció que vam presentar en el darrer Ple. Acceptem democràticament la votació que es va produir en 
aquell moment. Clar que entenc que és fort per al PP i per a Ciutadans explicar que el Baix Llobregat 
s’ha sumat al Pacte Nacional pel Referèndum, perquè va haver-hi l’absència de tres consellers del PP i 
Ciutadans, s’entén que això és dur, explicar que el Baix Llobregat es suma al Pacte Nacional pel 
Referèndum, perquè no han vingut tres consellers, entenc que això és de difícil explicació, no? Però 
be, dit això nosaltres acceptem el resultat que es va produir, entenc que ells sentin que tenen que fer 
alguna cosa, explicar això davant de la seva representació és difícil d’entendre. Nosaltres ens 
ratifiquem en el nostre posicionament polític que va estar, jo crec que àmpliament explicat en el darrer 
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Ple, que no repetiré ni tornaré a argumentar, però si ens ratifiquem en el posicionament polític en 
aquell moment; tenim la nostra visió, les nostres propostes i no ens hem sumat al Pacte Nacional pel 
Referèndum. És legítim que un regidor, som un partit divers i plural, i surto en defensa també de les 
persones que en el seu àmbit municipal pugui tenir un posicionament i en l’àmbit comarcal un altre 
posicionament, perquè això passa en més temes i en més àmbits, a vegades aquestes coses, els 
interessos d’un municipi dintre d’un interès general, a vegades entren en contradicció i això també es 
legítim. Nosaltres dit tot això ens ratifiquem en el nostre posicionament polític de no sumar-nos al 
Pacte Nacional pel Referèndum.  
 
Pren la paraula el Sr. Lluís Fabrés, Vice-president i conseller del grup comarcal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, que diu: 
 
Per al·lusions al representant del PP dir-li que jo trenco una llança al seu favor, estic d’acord amb el 
que vostè  diu, en les democràcies hi ha un joc de majories i minories, la votació d’avui no fracturarà  la 
comarca igual que tampoc fractura la comarca i el país les votacions que es produeixin al Parlament de 
Catalunya fruit d’unes majories parlamentàries, que estic segur que els representants del PP accepten 
amb total democràcia i total respecte del món perquè saben que al Parlament de Catalunya hi ha una 
majoria independentista numèrica folgada i estic convençut que els representants del PP ho accepten 
amb tota normalitat i naturalitat del món.  
 
 
Intervé la Sra. Mª Jose Diaz, portaveu del grup comarcal del PP, que diu: 
 
Está claro que nosotros somos un grupo, somos tres defendiendo esta Moción con Ciutadans. 
Estoy escuchando lo que dice el resto de los partidos y no puedo salir de mi asombro, desde luego yo 
lo único que tengo que decir es que realmente somos humanos y las coincidencias existen, si no yo 
como consejera comarcal en esta legislatura y en la pasada lo tengo que creer, porque yo he asistido a 
este Consell Comarcal donde solamente estábamos diez representantes y entre ellos estábamos todos 
los miembros del Partido Popular. No voy a decir lo que les pasó al resto de mis compañeros, pero 
evidentemente no estaba ni de fiesta ni fumando porros, estaba en el hospital con un cólico nefrítico, 
cosa que puedo demostrar, también soy autónoma. Yo creo que todos los compañeros que están aquí, 
cuando no vienen, no es por irresponsabilidad, es porque lo pueden demostrar, que nosotros nos 
sentimos responsables. Evidentemente presentamos esta Moción porque nos sentimos y somos 
responsables de cualquier cosa que pase y se presente en este pleno aunque no hayamos podido 
venir, y repito yo he venido a este Consell Comarcal donde todos los miembros no han venido, éramos 
diez y no estábamos ni de fiesta ni fumando porros; por lo tanto consideramos que nuestra obligación 
es la de presentar la Moción que se presenta ahora. ¿Y por qué? Repito, porque somos y nos 
sentimos responsables de los ciudadanos que nos han votado y de los que no también.  
 
A continuació pren la paraula el Sr. Fernando Moya, conseller del grup comarcal del PP, que diu: 
 
En respuesta al compañero de la CUP, le diré, nos dice que él nunca pediría anular un acuerdo de 
Pleno, tu opción es legal, tanto como la nuestra de poderlo presentar. Tal y como dijo en su día Gil de 
Biedma “que la vida va en serio es una cosa que se aprende un poquito después de haber sido joven”.  
Os pido que dejéis de ser utópicos, que maduréis y que os toméis la vida en serio. 
 
Al representante portavoz de CiU, nos critica que hablemos de respeto a la ciudadanía del Baix 
Llobregat, cuando hablamos de respeto a la ciudadanía del Baix Llobregat que nosotros 
representamos, no decimos a toda, nosotros no representamos a todos y lo sabemos pero si que 
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debemos un respeto a los ciudadanos que representamos porque en ese momento nosotros, tengo 
que reconocer, fallamos y como fallamos creemos que les debemos un respeto. Luego nos acusan de 
falta de democracia, ¿quiénes, ustedes? Ustedes que se quieren saltar la legalidad vigente y la 
Constitución. 
 
Al representante de Esquerra Republicana, confunde bastante y mezcla peras con manzanas, por la 
falta y la muestra de respeto que nos tiene, creo que usted esta errado y en este momento no sabría 
decirle si con “h” o sin “h” . 
 
Al representante de Iniciativa per Catalunya, lo de sacar del orden del día realmente es un error, se 
nos coló, es una cosa que no tenía que haber llegado aquí y llego erróneamente y después se retira y 
ya está. Nosotros para nada queremos quitarlo del acta del orden del día, para nada, es una cosa que 
se coló. Y cuando hablas del sentir general de este pleno ahora la votación te demostrará cual es el 
sentir de este pleno en este caso en concreto, en otro tipo de temas las mayorías serán diferentes con 
toda seguridad pero en este caso no te quepa la menor duda, ni vosotros creíais que podía salir 
adelante, lo teníais más que asumido, ¿no? 
 
El Sr. President li dóna la paraula al Sr. Josep Maria González, portaveu del grup comarcal de 
Ciutadans, que diu: 
 
Tres cosetes molt ràpides. En primer lloc el representant de la CUP, dir-li que si no fos per aquet tipus 
de Moció que presenten vostès o que presentem nosaltres, li sentiríem poc la veu, gràcies a aquestes 
mocions sabem quina veu té, i a Esparreguera, ho afegeixo, també.  
 
Al representant d’Esquerra Republicana, han dit que som una coalició antiurnes, s’equivoca totalment; 
el PP no ho sé, nosaltres si volem les urnes, però les urnes per poder votar en unes eleccions al 
Parlament de Catalunya d’una vegada  ja,  per poder votar en tota aquesta història.  
 
Al portaveu d’Entesa, ha fet una gran feina contant vots, aquesta suma de vots i escons també valdrà 
per al Parlament de Catalunya on tenim un Parlament on hi ha un número d’escons que no 
corresponen als vots emesos en les eleccions del 27 de setembre, 42% de vots a favor del SI i dels 
partits que defensen JXSI i la CUP i 53% que no. 
 
Pren la paraula el Sr. Secretari,  que diu: 
 
Aclarir una al·lusió que ha fet el representat de Coalició Entesa a la Secretaria i volia recordar que la 
Secretaria és un organisme purament tècnic, no tutela les mocions de cap grup, bàsicament el que fa 
és analitzar-les i mirar si es poden incorporar  o no a l’ordre del dia. I això que es comentava de que si 
no s’hagués retocat es podria votar d’una altra manera, simplement aclarir que no podia ser. La Moció 
tal i com estava redactada no podia incloure’s en l’ordre del dia de cap de les maneres, perquè incloïa 
un redactat que venia a dir que l’acord anterior era contrari a l‘ordenament  jurídic, per tant no es podia  
sotmetre a votació i això és el que se li va dir als grups en la Junta de Portaveus. La Secretaria no ha 
retocat ni ho  farà mai, simplement tal com estava plantejada no es podia presentar i evidentment quan 
van preguntar perquè, se’ls va dir i s’ha modificat la redacció perquè pugui entrar en l’ordre del dia. 
 
I en relació a la Portaveu del PP, com anècdota, jo porto uns quants anys de Secretari i sempre han 
sigut 39 membres consellesr o conselleres, el quòrum mínim son 13 i mai en la vida ha hagut una 
sessió en el Consell Comarcal amb 10 membres. 
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Intervé el Sr. Xavier Fonollosa, Vice-President i conseller del grup comarcal de Convergència i Unió, 
que diu: 
 
A l’intervenció del representant del Partir Popular ha fet una referència a un conseller d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, crec que ha dit “creo que va herrado y no se si va con “h” o sin ”h”, això 
m’agradaria que ho retirés. Jo crec que és un improperi que no cal, sé que ferrat només van els 
animals de quatre potes, també els cavalls, “los machos”, las mulas i els ases. 
 
Per tant jo crec que això si que és una manca de respecte a un conseller i per tant m’agradaria que ho 
retirés. 
 
A continuació pren la paraula el Sr. Fernando Moya, conseller del grup comarcal del PP, que diu: 
 
Yo no tengo ninguna excusa para poderlo retirar, lo retiro, simplemente una cosa, por favor el 
representante de Esquerra Republica que también retire las palabras que ha dicho que han sido una 
falta de respeto hacia mi. 
 
Yo lo de herrado con “h” o sin “h” ha sido la reacción frente a su falta de respeto hacia nosotros. Si él 
continua en esa actitud yo no tengo porque retirar absolutamente nada, porque es lo que siento 
realmente. Si este señor no nos respeta nosotros tampoco lo vamos a respetar a él. 
 

Els presents aproven per majoria simple el present acord amb el vot a favor dels 
membres presents dels grups comarcals del PSC-CPM,  Ciutadans i PP, i en contra dels membres 
presents dels grups comarcals de COALICIÓ ENTESA, ERC-AM, CIU i la  CUP. 
 
 
II. PART DE CONTROL 
 
8. Donar compte dels Decrets de la Presidència del núm. 66/2017 i 72/17 al 126/2017. 
 
Intervé el Sr. Fernando Moya, conseller del grup comarcal del PP, que diu: 
 
Las dudas que tenemos sobre los Decretos las haremos por escrito, pero si nos gustaría que nos 
aclararan cuatro cosas, tres sobre los Decretos 75/17, 97/17 i 123/17, y una sobre un acuerdo. 
 
El Secretari procedeix a fer una breu explicació dels esmentats Decrets de Presidència.  
 

a) Decret núm. 66/17, de data 28 de febrer, relatiu a aprovar el RESULTAT PRESSUPOSTARI  
del Consell Comarcal del Baix Llobregat corresponent a l'exercici de 2016 

 
“Atès que en el tancament i liquidació de l'exercici econòmic 2016 del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, s'han complert les prescripcions de la llei 7/85 de Bases de Règim Local, el Reial Decret 
2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i Reial 
Decret 500/1990 de 20 d'abril pel que es regula el Capítol I i del Títol sisè del Reial Decret 2/2004. 
 
  Atès que s'ha emès informe favorable per la Intervenció General d'aquesta Administració 
General. 
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  Atès que en virtut d’allò que es disposa a l'article 191.3 del Reial Decret 2/2004, de 5 de 
març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la competència per l'aprovació 
de la Liquidació de Pressupost pertany a Presidència, vinc a disposar el següent: 

 
RESOLC 

 
  PRIMER.- Aprovar el RESULTAT PRESSUPOSTARI  del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat corresponent a l'exercici de 2016 amb la composició següent: 
 
A/ RESULTAT PRESSUPOSTARI 
 
CONCEPTES DRETS 

RECONEGUTS 
OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 

AJUSTOS RESULTAT 
PRESSUPOSTARI 

   a. Operacions  corrents 20.473.693,94 17.711.898,38  2.761.795,56 
   b. Altres operac.  no  financ. 1.674.479,68 1.966.142,82  -291.663,14 
1. Total operacions no financeres (a+b) 22.148.173,62 19.678.041,20  2.470.132,42 
2. Actius financers     
3. Passius financers     
RESULTAT PRESSUPOSTARI 22.148.173,62 19.678.041,20  2.470.132,42 
     
AJUSTOS    -2.375.299,51 
4. Despeses finançades amb romanent 
de tresoreria 

  103.418,96  

5. Desviacions de finançament 
negatives de l’exercici 

  864.757,22  

6. Desviacions de finançament positives 
de l’exercici 

  3.343.475,69  

RESULTAT PRESSUPOSTARI 
AJUSTAT 

   94.832,91 

 
  SEGON.- Aprovar  L'ESTAT DE LIQUIDACIÓ  DEL PRESSUPOST de l'exercici 2016: 
 

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

Descripció 
 

Pressupost 
Definitiu 

Drets  reconeguts Recaptació neta  Pendent de 
cobrament 

3. Taxes i altres 
 

292.343,54 300.666,02 241.969,55 58.696,47 

4. Transferències corrents 
 

20.999.521,27 19.927.001,87 12.329.802,72 7.597.199,15 

5.  Ingressos patrimonials 
 

559.000,00 246.026,05 216.761,24 29.264,81 

6.   Alienació d’inversions reals 
 

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

7. Transferències de capital 
 

2.664.316,80 1.674.479,68 675.502,32 998.977,36 

8. Actius financers 
 

1.287.084,98 0,00 0,00 0,00 

 TOTAL 25.802.266,59 22.148.173,62 13.464.035,83 8.684.137,79 
 

 
ESTAT DE DESPESES 
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Cap. 
 

Descripció 
 

Pressupost 
Definitiu 

Obligacions  
reconegudes 

Pagaments líquids Pendent de 
pagament 

1. Despeses de personal 
 

6.137.435,15 4.725.116,89 4.634.537,18 90.579,71 

2. Despeses bens corrents 
  

6.309.401,26 5.395.407,62 4.135.676,13 1.259.731,49 

3. Despeses financeres 
 

3.000,00 24,06 24,06 0,00 

4. Transferències corrents 
 

9.627.425,56 7.591.349,81 5.796.613,48 1.794.736,33 

 Total operacions corrents 22.077.261,97 17.711.898,38 14.566.850,85 3.145.047,53 
      
6. Inversions reals 

 
476.429,78 291.663,14 271.424,72 20.238,42 

7. Transferències de capital 
 

3.248.574,84 1.674.479,66 314.000,00 1.360.479,68 

 Total operacions de capital 3.725.004,62 1.966.142.80 585.424,72 1.380.718,10 
 TOTAL 25.802.266,59 19.678.041,18 15.152.275,57 4.525.765,63 
 
B/ ESTAT LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS 
 
INGRESSOS 
 

Exercici 
 

Drets reconeguts Rectificacions Recaptació neta  Pendent de cobrament 

2011 3.121,45   3.121,45 
2012 17.779,18 0,00  17.779,18 
2013 14.868,41 133.627,16 135.912,37 12.583,20 
2014 1.474.943,78 0,00 1.444.010,14 30.933,64 
2015 3.645.784,22 1.401,22 3.096.878,61 550.306,83 
TOTAL 5.156.497,04 135.028,38 4.676.801,12 614.724,30 
 

DESPESES 
 

Oblig. Pendents de 
pagament 

Exerc. 

Saldo inicial 

Rectificacions Pagaments 
realitzats  

Obligacions pendents 
de pagament 

2007 129.653,03 0 129.653,03 0 
2009 4.633,39 0 0 4.633,39 
2010 74.186,47 0 0 74.186,47 
2011 0,75 0 0 0,75 
2012 1.360,26 0 1.359,55 0,71 
2013 44,08 0 44,08 0 
2014 52.329,56 0 20.011,47 32.318,09 
2015 3.144.037,64 0 2.788.104,56 355.933,08 
TOTAL 3.406.245,18 0,00 2.939.172,69 467.072,49 
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  TERCER.- Aprovar EL ROMANENT DE TRESORERIA a 31 de desembre de 2016 en la 
composició següent: 
 
COMPONENTS   IMPORTS ANY IMPORTS ANY ANTERIOR 
1. Fons Líquids   29.823.066,46   29.458.425,04 
2. Drets pendents cobrament    9.305.239,53   5.164.754,54 
    + del pressupost corrent 8.684.137,79  3.645.784,22   
    + del pressupost tancat 614.724,30  1.510.712,82   
    + d’operacions no pressupost. 6.377,44  8.257,50   
3. Obligacions pendents de 
pagament 

  5.623.353,08   3.955.009,25 

    + del pressupost corrent 4.525.765,63  3.144.037,64   
    + del pressupost tancat 467.072,49  262.207,54   
    + d’operacions no 
pressupostàries 

630.514,96  548.764,07   

4, Partides pendents d'aplicació   13.447,03   10.425,99 
        -    cobraments pendents 
d'aplicació definitiva 

       

     +   pagaments pendents 
d'aplicació definitiva 

13.447,03  10.425,99   

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

  33.518.399,94   30.678.596,32 

II. Saldos de dubtós cobrament   167.277,19   383.683,73 
III. Excés de finançament afectat   23.764.341,14   20.618.833,18 
IV. Romanent de tresoreria per 
despeses generals (I-II-III) 

  9.586.781,61   9.676.079,41 

 
  QUART.- Aprovar L'ESTAT DE ROMANENT DE CRÈDITS a 31 de desembre de 2016: 
 
Romanent de crèdit      6.124.225,39 
 
  CINQUÈ.- Declarar crèdits incorporables per import 4.880.365,93 euros corresponents a 
despeses amb finançament afectat . 
 
  SISÈ.-  Iniciar la tramitació administrativa per formar els Estats i els Comptes de l'exercici 
de 2016. 
 
  SETÈ.-  Donar compte del present Decret i de l'expedient de liquidació al Ple del Consell 
Comarcal.” 
 

b) Decret núm. 72/17, de 6 de març, relatiu a autoritzar a l’Agrupament Escolta i Guia Sant 
Joan del municipi de Viladecans, per fer una acampada al paratge anomenat “Els 
campaments” de la finca Can Colomer del municipi de Sant Climent de Llobregat. 

 
“Vista la sol·licitud presentada a aquesta entitat, en data 9 de gener d’enguany i amb 

número d’entrada al registre general 102, pel Sr. Manel Galindo Fernández, en representació de 
l’Agrupament Escolta i Guia Sant Joan del municipi de Viladecans, per a l’autorització per fer una 
acampada els dies 8, 9 i 10 d’abril de 2017 a la zona anomenada “Els campaments” de la finca Can 
Colomer del municipi de Sant Climent de Llobregat. 
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Atès que la zona anomenada “Els campaments” de la finca Can Colomer, propietat 

d’aquest Consell Comarcal, és un espai d’esplanada amb equipament de mobiliari rústic per a picnic, i 
que és utilitzat per veïns i entitats de Sant Climent de Llobregat i municipis propers com a destí 
d’excursions, celebracions, etc. 
 

Atès que l’Agrupament Escolta i Guia Sant Joan durant els darrers anys ja havia 
utilitzat aquesta zona per acampar i que les activitats previstes s’inscriuen en l’habitual d’un 
agrupament escolta, consistents en activitats educatives i de lleure a la natura, i preveient l’assistència 
de 26 nois i noies, i 4 monitors; segons consta a l’expedient. 

 
  Vist l’informe emès per l’Enginyer Tècnic Agrícola d’aquesta entitat en data 3 de març 
de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència i que s’adjunta a l’expedient, proposant 
l’autorització sol·licitada per l’Agrupament Escolta i Guia Sant Joan. 
 

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

RESOLC 
   
PRIMER.- Autoritzar a l’Agrupament Escolta i Guia Sant Joan del municipi de 

Viladecans, sota la responsabilitat del Sr. Manel Galindo Fernández, per fer una acampada d’aquest 
Agrupament, amb un màxim de 30 persones, els dies 8, 9 i 10 d’abril de 2017 al paratge anomenat “Els 
campaments” de la finca Can Colomer del municipi de Sant Climent de Llobregat, propietat d’aquest 
Consell Comarcal. 
 

SEGON.- Condicionar aquesta autorització al compliment per part de l’Agrupament 
Escolta i Guia Sant Joan de les següents condicions:  
 
1.- Es respectaran les plantes, els elements del terreny, el relleu i el mobiliari del lloc i del seu entorn. 
2.- Es mantindrà un comportament responsable.  
3-  No es permet fer foc de llenya. Es permet l’ús de fogonet de gas per coure el menjar, sempre que el 
lloc on s’ubiqui tingui una franja de 5 metres al seu voltant lliure de vegetació arbustiva. Això sens 
perjudici de les disposicions que en matèria de prevenció d’incendis que arribat el cas es puguin 
adoptar excepcionalment per part de la Generalitat de Catalunya. 
4.- Els possibles vehicles relacionats amb l’acampada s’hauran d’aparcar de manera que no 
obstrueixin els pas de vehicles de bombers pels camins de la zona. 
5.- En acabar es deixarà el lloc en les condicions que s’hagi trobat i sense deixalles fora del contenidor 
existent. 
 

TERCER.- Responsabilitzar el Sr. Manel Galindo Fernández, amb DNI 53.317.756-F, i 
l’entitat que representa de les possibles incidències i danys de qualsevol tipus que es puguin derivar de 
la referida acampada i de les activitats que s’hi desenvolupin. 
 

QUART.- El Consell Comarcal del Baix Llobregat no es fa responsable de les 
possibles incidències de qualsevol tipus que es puguin produir com a conseqüència de les activitats 
desenvolupades en el decurs de la referida acampada. 
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CINQUÈ.- Comunicar el present Decret al Sr. Manel Galindo Fernández, en 
representació de l’Agrupament Escolta i Guia Sant Joan, i a l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat, 
perquè en tinguin coneixement i als efectes.” 
 

c) Decret num. 73/17, de data 7 de març, relatiu a adjudicar el contracte menor per a la 
realització del curs de formació “Mantenidor/a integral”, en el marc del programa 
d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya – “Joves per l’Ocupació 
2016”, a l’empresa Eines, Serveis socio-educatius S.C.C.L.,  

 
“Vist que en data 4 d’agost de 2016 va sortir publicada al DOGC número 7177 la 

Resolució TSF/1912/2016, d’1 d’agost, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2016 i la 
convocatòria anticipada per a l’any 2017, per a la concessió de subvencions destinades al Programa 
d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya, Joves per l’Ocupació. 

 
Vist que el programa “Joves per a l’ocupació 2016” és un programa de suport a 

l’experiència pràctica de les persones joves desocupades que combina accions d’orientació, 
tutorització i seguiment individualitzat, formació i adquisició d’experiència professional en empreses i 
que facilita la seva inserció laboral a les empreses i fomenta el seu retorn al sistema educatiu; i que és 
una continuació de la dinàmica de treball encetada en les edicions anteriors d’aquest programa i que 
va tenir el seu punt de partida en el programa SUMA’T l’any 2010.  
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 204/2016, de 29 de setembre, es va aprovar 
la sol·licitud de la referida subvenció al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, i que per Decret de 
Presidència núm. 265/2016, de 9 de desembre, entre d’altres, es va acceptar la referida subvenció. 
 

Atès que el referit projecte es va iniciar en data 19 de desembre de 2016, i que per a 
la realització dels cursos de formació que contempla el programa, el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat ha de contractar els serveis externs d’empreses de formació que s’encarreguin de fer la 
impartició dels continguts docents de cada curs. 
 

Vist que es tracta d’un contracte classificat com a menor, segons els criteris del vigent 
Text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 7 de març de 2017, amb el v-i-p de l’Interventor i de la Tècnica de l’Area de 
Secretaria i Serveis Jurídics, i diligència de proposta de la Gerència; que s’adjunta a l’expedient, 
proposant l’adjudicació del contracte de referència a l’empresa Eines, Serveis socio-educatius S.C.C.L. 

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

 
HE RESOLT 

 
PRIMER.- Adjudicar el contracte menor per a la realització del curs de formació 

“Mantenidor/a integral”, en el marc del programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a 
Catalunya – “Joves per l’Ocupació 2016”, a l’empresa Eines, Serveis socio-educatius S.C.C.L., amb 
NIF F65376329. 
 

SEGON.- El preu total d’adjudicació és de 17.550,00€, exempt d’IVA. 
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TERCER.- Aquesta adjudicació se subjectarà a les clàusules especificades en la 
minuta de contracte que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament. 

 
QUART.- La present despesa es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 

241.22681 del pressupost de despesa de l’exercici 2017 d’aquest Consell Comarcal. 
 
CINQUÈ.- Notificar aquest Decret a l’empresa Eines, Serveis socio-educatius 

S.C.C.L., al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i als ajuntaments participants en el programa de 
referència, pel seu coneixement i efectes. 

 
SISÈ.- Registre aquest contracte en el Registre Públic de contractes.” 

 
d) Decret núm. 74/17, de data 7 de març, relatiu a Resoldre favorablement la sol·licitud de 

la Sra. Sra.Helena Paredes Moure,  i atorgar-li el permís de compactació de la lactància. 
 
“Vist que la Sra. Helena Paredes Moure és funcionaria interina de programa, vinculada 

al projecte “Promoure l’ocupació a la indústria local al Baix Llobregat – 2a. Fase”, subvencionat per la 
Diputació de Barcelona, adscrita a l’Àrea de Desenvolupament Estratègic d’aquest Consell Comarcal. 
 

 
Atès que el dia 8 d’agost de 2016 la treballadora va tenir un fill i ha sol·licitat, 

mitjançant instància amb número de registre d’entrada 548 de 20 de gener d’enguany, poder gaudir del 
permís de lactància en jornades senceres de treball per tal de poder compaginar la seva vida familiar i 
laboral. 
 

Atès que la sol·licitud de la treballadora està efectivament prevista a l’article 11 de 
l’Acord regulador de les condicions de treball dels/de les empleats/des públics/ques del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat per als anys 2015-2019. 
 

Vist que la Sra. Paredes ha presentat la documentació acreditativa corresponent, 
còpia del llibre de família i ha comunicat que l’altre progenitor actualment no treballa. 

 
Atès que el còmput resultant de la compactació de les hores del permís de lactància 

en jornades senceres equival a 16 dies feiners. 
 

Atès que la petició de la Sra. Helena Paredes Moure s’ajusta a la normativa actual 
vigent i permet el normal desenvolupament de les tasques de l’Àrea en què està adscrita, tal i com 
consta en l’informe emès per la Responsable de Recursos Humans i per la Coordinadora de l’Àrea de 
Serveis Centrals d’aquesta entitat en data 7 de març de 2017, amb diligència de proposta de la 
Gerència i que s’adjunta a l’expedient. 
 

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

HE RESOLT 
 

PRIMER.- Resoldre favorablement la sol·licitud de la Sra. Sra.Helena Paredes Moure, 
amb DNI 47.659.774-W, i atorgar-li el permís de compactació de la lactància, que s’estableix en 16 
dies laborables, que es gaudiran com a màxim un dia a la setmana abans del dia 8 d’agost d’enguany.  
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SEGON.- La referida compactació es realitzarà com a màxim un dia a la setmana fins 
esgotar els 16 dies de permís, i la finalització del gaudiment d’aquests dies ha de ser abans del dia 8 
d’agost d’enguany, que el seu fill farà 1 any. 
 

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

e) Decret núm. 75/17, de data 7 de març, relatiu a adjudicar a l’empresa Senyum 
Management, S.L., el contracte menor d’adquisició del material. 

 
“Vist que el Departament d’Informàtica d’aquesta entitat té la comanda d’adquirir un 

telèfon mòbil i una tauleta per a la millora de la mobilitat i connectivitat del Departament de Premsa i 
Comunicació d’aquest Consell Comarcal. 
 

Atès que es va convidar a presentar oferta a les següents empreses: Senyum 
Management, S.L., Abast Systems, S.L. i Seidor Microsistemes, S.A.; segons consta a l’expedient. 
 

Vist que es tracta d’un contracte classificat com a menor, segons els criteris del vigent 
Text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
 

Vist l’informe emès pel Responsable d’Informàtica i Noves Tecnologies, i Membre de 
la Comissió d’Administració Electrònica, Transparència i Comunicació d’aquesta entitat en data 9 de 
març de 2017, amb el v-i-p de l’Interventor i la conformitat de la Tècnica de Secretaria, i amb diligència 
de proposta de la Gerència, que s’adjunta a l’expedient, proposant l’adjudicació del contracte de 
referència a l’empresa Senyum Management, S.L., atès el criteri d’oferta més baix. 
 

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

HE RESOLT 
 

PRIMER.- Adjudicar a l’empresa Senyum Management, S.L., amb NIF B65553844, el 
contracte menor d’adquisició del material que tot seguit es detalla per un import, IVA inclòs, de 1.757€, 
el qual s’haurà de lliurar en un termini de 15 dies des de la comunicació del present Decret 
d’adjudicació: 

 
- iPhone 7 plus 128Gb 
- iPad Pro 9,7 3G 128Gb 
 
SEGON.- La present despesa anirà a càrrec de la partida pressupostària 920.62600  

del pressupost de l’any 2017.  
  

TERCER.- Comunicar el present Decret a l’empresa Senyum Management, S.L., així 
com a la resta d’empreses que han presentat la seva oferta, pel seu coneixement i efectes. 

 
QUART.- Registrar aquest contracte en el Registre Públic de Contractes” 
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f) Decret núm. 76/17, de 10 de març, relatiu a aprovar la creació d’una borsa de treball de 
personal prospector del Servei de Control de Mosquits 

 
“Vist que aquesta entitat presenta anualment necessitats de personal temporal adscrit, 

entre d’altres, al Servei de Control de Mosquits per a la realització de les tasques que durant els mesos 
de la campanya de desinsectació anual s’han de dur a terme; i que aquest personal de suport per a la 
campanya anual està subvencionat a través de convenis amb la Diputació de Barcelona, Generalitat 
de Catalunya i Àrea Metropolitana, i puntualment també es poden realitzar actuacions concretes amb 
la corresponent aportació econòmica a través d’altres entitats.  
 

Vist que per acord de Junta de Govern de 15 de febrer de 2016 es va aprovar la 
declaració dels serveis prioritaris i essencials a efectes de poder cobrir les necessitats de contractació 
temporal durant el període de vigència de la limitació de contractació continguda inicialment al Reial 
Decret Legislatiu 20/2011 i posteriorment a la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals 
de l’Estat per a l’any 2016, actualment prorrogats; i que entre els serveis declarats com a prioritaris es 
troba el que es presta des del Servei de Control de Mosquits, en especial durant l’època de la 
campanya anual de desinsectació. 
 

Atès que enguany, i conjuntament amb el Servei de Control de Mosquits d’aquesta 
entitat, per tal de cobrir les necessitats del personal per a les campanyes de manera ràpida i àgil, es 
considera adient la creació de dues borses de treball per a aquells llocs de treball que es preveuen 
incorporar amb un nombre més elevat d’efectius i els que també poden presentar una major rotació de 
personal, com serien els de prospector/a i prospector/a auxiliar. 
 

Vist que la borsa de l’entitat s’utilitzaria per contractar o nomenar personal temporal 
per a tots els grups de classificació i per a totes les categories professionals entre aquelles persones 
que hagin superat els processos selectius convocats però no hagin obtingut la plaça o  lloc i hagin 
estat declarats com a reserves. 
 

Atès que les esmentades bases s’han elaborat tenint presents els principis que 
garanteixen l’accés a l’administració en igualtat de condicions i sota els principis de publicitat, mèrit i 
capacitat, establint proves que permetin la selecció de la candidatura més adient al lloc de treball a 
ocupar. 
 

Atès que es preveu la necessitat d’incorporar en el mes d’abril de 2017 un/a 
prospector/a auxiliar i quatre prospectors/es per iniciar les tasques previstes al conveni de col·laboració 
subscrit amb la Diputació de Barcelona que es formalitza anualment, coincidint amb l’inici de la 
campanya anual de desinsectació d’enguany, d’acord amb l’informe emès pel responsable del Servei i 
que s’incorpora. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals d’aquesta entitat en data 
10 de març de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència i que s’adjunta a l’expedient. 

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

procediment i requisits de contractació de personal. 
 

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

PRIMER.- Aprovar la creació d’una borsa de treball de personal prospector del Servei 
de Control de Mosquits d’aquesta entitat per a cobrir les necessitats de personal temporal laboral i/o 
funcionari d’aquest Consell Comarcal, dins dels termes legals establerts en referència a la incorporació 
del personal temporal durant el període de vigència de la limitació de contractació actualment vigent, 
així com les bases reguladores de la convocatòria. 

 
SEGON.- Aprovar la creació d’una borsa de treball de personal prospector auxiliar del 

Servei de Control de Mosquits d’aquesta entitat per a cobrir les necessitats de personal temporal 
laboral i/o funcionari d’aquest Consell Comarcal, dins dels termes legals establerts en referència a la 
incorporació del personal temporal durant el període de vigència de la limitació de contractació 
actualment vigent, així com les bases reguladores de la convocatòria. 
 

TERCER.- Publicar les referides bases al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i 
donar la màxima difusió a les convocatòries. 
 

QUART.-  Donar compte del present Decret a la propera sessió plenària que se 
celebri.” 
 

g) Decret núm. 77/17, de 10 de març, relatiu a Autoritzar a l’entitat Esquerra Republicana de 
Catalunya la utilització d’espais del Parc de Torreblanca per a la realització d’una 
activitat de caire social de proximitat a la ciutadania. 

 
“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. 

 
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 la sol·licitud presentada a aquest Consell Comarcal en data 9 de març de 2017, 

per l’entitat Esquerra Republicana de Catalunya per a la utilització de les instal·lacions i espais 
destinats a l’efecte del Parc Torreblanca per a la realització d’una activitat de caire social de proximitat 
a la ciutadania, el dia 19 de març d’enguany. 

 
Vist l’Ordenança de Preus Públics per a l’ús i ocupació dels diferents espais del Parc 

Torreblanca i la captació d’imatges, publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 129, 
de 30 de maig de 2007. 

 
Vist que per acord del Ple en sessió celebrada el dia 20 de febrer de 2012 es va 

aprovar inicialment l’actualització de l’esmentada Ordenança així com el llistat dels seus preus públics, 
i que es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona CVE-Núm. de registre 
022012008855 del dia 25 d’abril de 2012. 

 
Vist l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics d’aquesta entitat en data 10 

de març de 2017, que s’adjunta a l’expedient. 



36 - 124 
 
 

 
Vist que per acord de la Junta de Govern de data 19 de juliol de 2004 es va aprovar 

delegar en la Presidència les autoritzacions per a l’ús del Parc Torreblanca per a actes diversos. 
 

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

RESOLC 
 
PRIMER.- Autoritzar a l’entitat Esquerra Republicana de Catalunya la utilització 

d’espais del Parc de Torreblanca el dia 19 de març de 2017, entre les 11:00 hores (10:30 hores per al 
muntatge) i les 13:00 hores (desmuntatge a les 13:30 hores), per a la realització d’una activitat de caire 
social de proximitat a la ciutadania. 
 

Les condicions de l’autorització estan fixades en el document d’autorització que 
s’adjunta al present Decret i s’aprova simultàniament.  
 

SEGON.- L’entitat Esquerra Republicana de Catalunya queda exempta en aquesta 
autorització al pagament del preu públic especificat en l’Ordenança de Preus Públics per a l’ús i 
ocupació dels diferents espais del Parc Torreblanca i la captació d’imatges al tractar-se d’una activitat 
social oberta a la ciutadania, d’acord amb l’article 5 de l’esmentada Ordenança. 
 

TERCER.- Comunicar el present Decret als Ajuntaments de Sant Joan Despí, Sant 
Just Desvern i Sant Feliu de Llobregat, i a l’AMB en compliment de pacte vuitè del conveni, perquè en 
tinguin coneixement i als efectes escaients. 

 
QUART.- Comunicar el present Decret al sol·licitant fent constar que haurà de 

comparèixer davant la Secretaria de l’entitat per a la formalització de la present autorització. 
 
CINQUÈ.- Donar compte del present Decret en la propera sessió de la Junta de 

Govern que se celebri.” 
 

h) Decret núm. 78/17, de data 10 de març, relatiu a aprovar la modificació del pressupost 
1/2017. 

 
“Atès l’establert per la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i 

administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics de Catalunya. 
 

Atès el Decret 161/2013, de 30 d’abril, disposa les directrius d’actuació del Fons per al 
Foment del Turisme, que en el punt 6.5 disposa que el percentatge de Fons amb destí local el 
gestionen els respectius consells comarcals en substitució d’aquells ajuntaments en l’àmbit territorial 
dels quals la recaptació anual per exacció de l’impost no hagi superat el llindar dels 6.000 euros. 
 

Atès l’acord de la Junta de Govern del Consell Comarcal, de 17 de febrer de 2014, en 
què es va aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb el Consorci de Turisme del Baix 
Llobregat i ajuntaments de la comarca beneficiaris de la taxa turística, per la creació d’un fons 
comarcal per la realització d’un pla estratègic turístic comarcal. 
 

Atès l’acord de la Junta de govern, 17 de desembre de 2015, s’aprova l’addenda del 
conveni per l’any 2016. 
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Atès que la Generalitat de Catalunya ha efectuat dos ingressos, en data 28 de febrer 

de 2017, en concepte Fons pel Foment del Turisme, per imports de 3.386,90€ i 1.222,45€, 
respectivament. 
 

Atès que aquests recursos superen amb escreix la previsió inicial del pressupost de 
l’exercici 2016, i per tal d’efectuar la transferència al Consorci de Turisme del Baix Llobregat és 
preceptiu modificar el pressupost del Consell Comarcal, en concepte de generació de crèdits per 
majors ingressos. 
 

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

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

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

RESOLC 
  

PRIMER.- Aprovar la modificació del pressupost 1/2017, en concepte de generació de 
crèdits i de incorporació de romanents afectats, que es detalla a continuació: 
 

 Alta pressupost d’ingressos 
 

Concepte Descripció 
Previsió 
inicial 

Modificació 
proposada 

Previsió 
definitiva 

45080 
GENERALITAT - FONS DE 
FOMENT TURISME 2.500,00 2.108,45 4.608,45 

87010 

ROMANENT DE TRESORERIA 
DESPESA AMB FINANÇAMENT 
AFECTAT 0,00 172.233,27 172.233,27 

 
TOTAL MODIFICACIÓ 
PRESUPOST INGRESSOS  174.341,72  

 
 Alta pressupost de despeses 
 

Cl. 
Prog. Cl. _Econ. Descripció 

Crèdit 
inicial 

Modificació 
proposada 

Crèdit 
definitiu 

4320 46700 
CONSORCI TURISME BAIX 
LLOBREGAT 2.500,00 2.108,45 4.608,45 

2310 62200 
EDIFICIS I ALTRES 
CONSTRUCCIONS 0,00 138.865,57 138.865,57 

2310 62301 
MAQUINÀRIA I 
INSTAL·LACIONS 0,00  33.367,70 33.367,70 

  
TOTAL MODIFICACIÓ 
PRESSUPOST DESPESES  174.341,72  
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SEGON.- Avocar la competència i reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 

4.608,45€ al Consorci de Turisme del Baix Llobregat, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 432 
46700. 

 
TERCER.- El Consorci de Turisme haurà de justificar a la Generalitat de Catalunya. o 

a aquest Consell comarcal si així ho sol·licita, el destí efectiu dels crèdits obtinguts a la finalitat de 
promoció turística. 
 

QUART.- Comunicar el present Decret al Consorci de Turisme del Baix Llobregat, pel 
seu coneixement i efectes. 
 

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

i) Decret núm. 79/17, de data 10 de març, relatiu a modificar el Decret de Presidència núm. 
58/2017, de 23 de febrer, relatiu l’adjudicar el contracte menor per a la realització de les 
accions formatives professionalitzadores en el marc del programa Treball i Formació, 
convocatòria 2016 

 
 

“Vist que per Decret de Presidència núm. 58/2017, de 23 de febrer, es va adjudicar el 
contracte menor per a la realització de les accions formatives professionalitzadores del mòdul formatiu 
MF0973_1: Enregistrament de dades, dins del certificat de professionalitat (ADGG0508) Operacions 
d’enregistrament i tractament de dades i documents, amb una durada de 90 hores, en el marc del 
programa Treball i Formació, convocatòria 2016, promogut pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
de la Generalitat de Catalunya, a l’empresa Centre d’estudis de perfeccionament professional 1, S.L.  

 
Atès que preu total d’adjudicació per a la impartició dels tres grups del mòdul formatiu 

era de 16.632,00€, IVA exempt, i que s’ha de modificar el contracte de referència en el sentit de fixar 
un màxim de 42 alumnes i un preu d’adjudicació en funció del nombre de participants i les hores de 
formació impartides; d’acord amb l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament 
Estratègic d’aquesta entitat en data 10 de març de 2017, amb el v-i-p de l’Interventor i la conformitat de 
la Tècnica de Secretaria i Serveis Jurídics, amb diligència de proposta de la Gerència, i que s’adjunta a 
l’expedient. 
 

Per tot això, aquesta presidència, en virtut de les facultats que tinc conferides, 
 

HE RESOLT 
 

PRIMER.- Modificar el Decret de Presidència núm. 58/2017, de 23 de febrer, relatiu 
l’adjudicar el contracte menor per a la realització de les accions formatives professionalitzadores en el 
marc del programa Treball i Formació, convocatòria 2016, promogut pel Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya de la Generalitat de Catalunya, a l’empresa Centre d’estudis de perfeccionament 
professional 1, S.L., en el sentit de fixar un màxim de 42 alumnes i un preu d’adjudicació màxim de 
setze mil sis-cents trenta-dos euros (16.632,00€), exempt d’IVA, en funció del nombre d’alumnes 
participants a l’inici del curs i les hores de formació impartides, sent el preu per hora i per alumne de 
4,40€.  
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SEGON.- Notificar aquest Decret a l’empresa Centre d’estudis de perfeccionament 
professional 1, S.L., al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i als ajuntaments participants en el 
programa de referència, pel seu coneixement i efectes.” 
 

j) Decret núm. 80/17, de data 15 de març, relatiu a aprovar el pagament a l’empresa Sentits 
del Born, S.L. a compte de la subvenció aprovada 

 
“Vist que en data 24 de març de 2016 la Diputació de Barcelona va publicar al BOPB 

un anunci sobre la convocatòria 2016-2017 per a l'atorgament de subvencions en règim de 
concurrència competitiva per promoure l'ocupació a la indústria local, sent l’objecte finançar projectes 
locals de millora de l’ocupabilitat i d’inserció de persones que tenen especials dificultats d’inserció, 
preferentment joves, majors de 45 anys i aturats de llarga durada, en sectors d’activitat econòmica 
industrial fortament consolidats al territori i/o amb perspectives de creixement. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 69/2016, de 26 d’abril, es va aprovar la 
sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per a la realització del projecte “Promoure 
l’ocupació a la indústria local al Baix Llobregat – 2a. Fase”, dins la referida convocatòria de 
subvencions; i que per Decret de Presidència núm. 162/2016, de a 28 de juliol, es va acceptar la 
referida subvenció. 
 

Vist que en la fase 3 l’esmentat projecte contempla subvencionar a empreses que 
contractin a alguna de les persones participants en el projecte  i que per acord de la Junta de Govern 
de data 26 de setembre de 2016 es van aprovar  les bases de la convocatòria de les subvencions a 
empreses, entitats sense ànim de lucre i persones autònomes ubicades en la comarca del Baix 
Llobregat per a la contractació de persones participants en el projecte “Promoure l’ocupació a la 
indústria local del Baix Llobregat – 2a. Fase”, així com les “Bases reguladores per a la sol·licitud i 
l’atorgament de subvencions a empreses, entitats sense ànim de lucre i persones autònomes ubicades 
en la comarca del Baix Llobregat, que realitzin contractació en el marc del referit projecte que han de 
regir-la, que han estat publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 14 d’octubre 
d’enguany. 

 
Atès que per Decret de Presidència núm. 294/2016, de 22 de desembre, es va aprovar 

el pagament, entre d’altres, a l’empresa Sentits del Born, S.L. per un import de 4.800,00€ en concepte 
d’incentiu a la contractació, d’acord al que fixen les “Bases reguladores per a la sol·licitud i 
l’atorgament de subvencions a empreses, entitats sense ànim de lucre i persones autònomes ubicades 
en la comarca del Baix Llobregat, que realitzin contractació en el marc del projecte «Promoure 
l'ocupació a la indústria local del Baix Llobregat- 2ª fase”; un cop l’empresa realitzés la seva justificació. 

 
Vist que l’empresa Sentits del Born, S.L., d’acord amb el que disposen les referides 

Bases en el seu article 13, ha sol·licitat cobrar 3.600,00€ a compte dels 4.800,00€ aprovats i que 
l’esmentada empresa ha presentat els documents justificatius d’aquest període que cobreix la 
subvenció dels 3.600,00€ de manera correcte; segons consta a l’expedient. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 15 de març de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència i que 
s’adjunta a l’expedient. 
 

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

PRIMER.- Aprovar el pagament a l’empresa Sentits del Born, S.L. de l’import de 
3.600,00€ a compte de la subvenció aprovada per un import total de 4.800,00€ en concepte d’incentiu 
a la contractació, d’acord al que fixen les “Bases reguladores per a la sol·licitud i l’atorgament de 
subvencions a empreses, entitats sense ànim de lucre i persones autònomes ubicades en la comarca 
del Baix Llobregat, que realitzin contractació en el marc del projecte «Promoure l'ocupació a la 
indústria local del Baix Llobregat- 2ª fase”. 
 

SEGON.- Notificar aquest Decret a la Diputació de Barcelona i als ajuntaments 
participants en el referit projecte, així com a l’empresa Sentits del Born, S.L., perquè en tinguin 
coneixement i als efectes.” 
 

k) Decret núm. 83/17, de data 17 de març, relatiu a adjudicar el contracte menor per a la 
realització del curs de formació “Càlcul bàsic i excel aplicat a la indústria” en el marc 
del projecte “Promoure l’Ocupació a la Indústria Local al Baix Llobregat-2a Fase” a 
l’empresa CEPP1, S.L 

 
“Vista la convocatòria de la Diputació de Barcelona per a l'atorgament de subvencions 

en règim de concurrència competitiva per promoure l'ocupació a la indústria local, i que té per objecte 
finançar projectes locals de millora de l’ocupabilitat i d’inserció de persones que tenen especials 
dificultats d’inserció, preferentment joves, majors de 45 anys i aturats de llarga durada, en sectors 
d’activitat econòmica industrial fortament consolidats al territori i/o amb perspectives de creixement. 
 

Atès que el Consell Comarcal del Baix Llobregat, conjuntament amb 27 ajuntaments 
de la comarca (Abrera, Begues, Castelldefels, Castellví de Rosanes, Cervelló, Collbató, Corbera de 
Llobregat, Esparreguera, Esplugues de Llobregat, Gavà, Martorell, Molins de Rei, Olesa de Montserrat, 
Pallejà, la Palma de Cervelló, el Papiol, el Prat de Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de 
Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Sant Esteve Sesrovires, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan 
Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Vallirana i Viladecans) van acordar presentar un 
projecte a aquesta convocatòria anomenat “Promoure l’ocupació a la indústria local al Baix Llobregat – 
2a. Fase”, que es centrarà en les activitats econòmiques de les indústries alimentàries i de begudes, i 
amb els sector logístic vinculat a aquestes indústries, i que dóna continuïtat al projecte presentat en la 
convocatòria 2015 de la Diputació de Barcelona. 
 

Vist que en data 29 d’abril de 2016 aquest Consell Comarcal va presentar la sol·licitud 
de subvenció a la Diputació de Barcelona per a la realització de l’esmentat projecte i que en data 27 de 
juliol de 2016 la Diputació de Barcelona ha notificat la resolució d’atorgament de la referida subvenció 
a aquesta entitat. 
 

Atès que el projecte en la seva fase 3 contempla realitzar formació 
professionalitzadora i competencial per millorar l’ocupabilitat de les persones participants, d’acord a les 
necessitats manifestades per les empreses de les indústries alimentàries, de begudes i logística 
associada. 
 

Atès que per a la realització dels serveis de formació el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat contractarà a una empresa que serà l’encarregada de prestar el servei, entre els quals s’ha 
de realitzar el de ”Càlcul bàsic i excel aplicat a la indústria”. 
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Vist que es tracta d’un contracte classificat com a menor, segons els criteris del vigent 
Text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 17 de març de 2017, amb el v-i-p de l’Interventor i de la Tècnica de l’Àrea de 
Secretaria i Serveis Jurídics, i diligència de proposta de la Gerència; que s’adjunta a l’expedient, 
proposant l’adjudicació del contracte de referència a l’empresa CEPP1, S.L. 

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

 
HE RESOLT 

 
PRIMER.- Adjudicar el contracte menor per a la realització del curs de formació 

“Càlcul bàsic i excel aplicat a la indústria” en el marc del projecte “Promoure l’Ocupació a la Indústria 
Local al Baix Llobregat-2a Fase” a l’empresa CEPP1, S.L., amb NIF B58528977. 
 

SEGON.- El preu total d’adjudicació és de 2.250,00€, IVA exempt. 
 

TERCER.- Aquesta adjudicació se subjectarà a les clàusules especificades en la 
minuta de contracte que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament. 

 
QUART.- La present despesa es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 

241.22613 del pressupost de despesa de l’exercici 2017 d’aquest Consell Comarcal. 
 

CINQUÈ.- Notificar aquest Decret a l’empresa CEPP1, S.L., així com a la Diputació de 
Barcelona i als ajuntaments participants en el projecte de referència, pel seu coneixement i efectes. 
 

SISÈ.- Registre aquest contracte en el Registre Públic de contractes.” 
 

l) Dedret núm. 84/17, de data 20 de març, relatiu a aprovar l’adjudicació a l’empresa ExSer 
Outsourcing, S.L. del contracte menor del servei d’auxiliar de serveis per al Casal Cívic 
Prat de Llobregat – Delta del Llobregat, on està ubicat l’EAIA VI, 

 
“Vist que l’EAIA VI està ubicat a les dependències del Casal Cívic Prat de Llobregat – 

Delta del Llobregat. 
 

Atès que actualment l’horari d’obertura d’atenció al públic del Casal és de dilluns a 
dimecres a les 9.30h. i dijous i divendres a les 9h, però l’horari dels professionals de l’EAIA comença a 
les 8h., trobant-se l’edifici tancat i per tant no podent tenir accés al mateix. 
 

Atès que per tal de sistematitzar l’obertura de l’edifici i cobrir la recepció entre les 8 i 
les 9.30h els dilluns, dimarts i dimecres, i de les 8 a les 9h els dijous i divendres, és necessari 
encarregar a una empresa la responsabilitat d’assegurar l’obertura de l’edifici a primera hora i el control 
de recepció; segons consta a l’expedient. 

 
Atesa la proposta presentada per l’empresa ExSer Outsourcing, S.L., oferint el servei 

d’auxiliar de serveis els dies laborables durant l’any 2017, en els termes sol·licitats per aquesta entitat i 
oferint un preu de 13,00 €/hora sense IVA. 
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Atès que aquest contracte té la consideració de menor segons el que disposa l’article 
138.3 i 111 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei de Contractes del Sector Públic, per tractar-se de la contractació d’un servei amb un cost inferior 
a 18.000€ sense IVA. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora dels SEAIA del Baix Llobregat en data 20 de 
març de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència i que s’incorpora a l’expedient, proposant 
l’adjudicació del contracte de referència a l’empresa ExSer Outsourcing, S.L. 
 
  Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc conferides 
 

RESOLC 
 

PRIMER.- Aprovar l’adjudicació a l’empresa ExSer Outsourcing, S.L. del contracte 
menor del servei d’auxiliar de serveis per al Casal Cívic Prat de Llobregat – Delta del Llobregat, on 
està ubicat l’EAIA VI, que realitzi les següents funcions: obertura de l’edifici Casal Cívic Prat de 
Llobregat – Delta del Llobregat, ubicat al carrer del Riu Llobregat, 94 del Prat de Llobregat i suport a 
recepció els dilluns, dimarts i dimecres de 8 a 9.30h., i els dijous i divendres de 8 a 9h. 
 
La prestació del servei es farà els dies laborables i per un import de 13,00 €/hora, IVA exclòs, essent el 
cost màxim per l’any 2017 de 4.545,97€, IVA inclòs. 
 
La vigència del contracte serà amb efectes retroactius del 02/01/2017 al 29/12/2017 inclosos. 

 
Aquesta adjudicació se subjectarà a les clàusules especificades en la minuta de 

contracte que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament. 
 
  SEGON.- La present despesa anirà a càrrec de la partida pressupostària 231.122701 
del pressupost previst per a l’exercici 2017. 
 

TERCER.- Comunicar el present Decret a l’empresa ExSer Outsourcing, S.L., perquè en 
tingui coneixement i als efectes. 
 

QUART.- Registrar l’esmentada adjudicació en el Registre Públic de contractes.” 
 

m) Decret núm. 85/17, de data 20 de març, relatiu a aprovar l’atorgament de les beques per 
l’assistència i aprofitament, i el seu pagament 

 
“Vist que en data 24 de març de 2016 la Diputació de Barcelona va publicar al BOPB 

un anunci sobre la convocatòria 2016-17 per a l'atorgament de subvencions en règim de concurrència 
competitiva per promoure l'ocupació a la indústria local, sent l’objecte finançar projectes locals de 
millora de l’ocupabilitat i d’inserció de persones que tenen especials dificultats d’inserció, preferentment 
joves, majors de 45 anys i aturats de llarga durada, en sectors d’activitat econòmica industrial 
fortament consolidats al territori i/o amb perspectives de creixement. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 69/2016, de 26 d’abril, es va aprovar la 
sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per a la realització del projecte “Promoure 
l’ocupació a la indústria local al Baix Llobregat – 2a. Fase”, dins la referida convocatòria de 
subvencions; i que per Decret de Presidència núm. 162/2016, de a 28 de juliol, es va acceptar la 
referida subvenció. 
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Atès que dins de l’eix 3 l’esmentat projecte es contempla la possibilitat d’atorgar 

beques a les persones que participin en els diferents cursos de formació així com en la realització de 
pràctiques no laborals en empreses. 
 

Vist que per acord de la Junta de Govern de 24 d’octubre de 2016 es van aprovar les 
“Bases reguladores per l’atorgament de beques a les persones participants en el projecte Promoure 
l’ocupació a la indústria local del Baix Llobregat – Fase 2, per l’assistència i aprofitament als cursos de 
formació i la realització de pràctiques no laborals en empreses i entitats sense ànim de lucre”, que 
contemplen els requisits i les característiques que han de tenir les persones beneficiàries per poder 
optar a aquestes beques, així com el procediment per a la seva sol·licitud, i que tenen una dotació 
econòmica total de 17.000,00€; i que han estat publicades al BOPB de data 8 de novembre de 2016. 
 

Vist que a data d’avui s’han realitzat els cursos “Operador/a de carretons elevadors”, 
“Seguretat i Higiene Alimentària” i “Tècniques de venda aplicades a la indústria alimentària i de 
begudes” en les dates compreses entre el 13 i el 24 de febrer, el 22 i el 28 de febrer, i el 6 i el 10 de 
març de 2017, respectivament; segons consta a l’expedient. 
 

Vist els informes emesos pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 17 i 20 de març de 2017, amb el v-i-p de l’Interventor i amb diligència de 
proposta de la Gerència, i que s’incorporen a l’expedient. 
 

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

HE RESOLT  
 

PRIMER.- Aprovar l’atorgament de les beques per l’assistència i aprofitament, i el seu 
pagament a les següents persones que han assistit als cursos de formació que es detallen a 
continuació: 
 
- “Tècniques de venda aplicades a la indústria alimentària i de begudes”: 
 

3 
últimes 
xifres 

del DNI 

CURS 
SUPERAT 

DIES 
ASSISTENCIA 

IMPORT 
BECA/DIA 

TOTAL 
BECA 

646G SI 10 5 € 50€ 
078F SI 10 5 € 50€ 
470A SI 10 5 € 50€ 
416C SI 10 5 € 50€ 
360L SI 8 5 € 40€ 
192T SI 10 5 € 50€ 
539K SI 9 5€ 45€ 
016P SI 10 5€ 50€ 
389S SI 10 5 € 50€ 
766Q SI 10 5 € 50€ 

 
- “Seguretat i Higiene Alimentària”: 
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3 
últimes 
xifres 

del DNI 

CURS 
SUPERAT 

DIES 
ASSISTENCIA 

IMPORT 
BECA/DIA 

TOTAL 
BECA 

284F SI 5 5 € 25€ 
284N SI 5 5 € 25€ 
743G SI 5 5 € 25€ 
413F SI 5 5 € 25€ 
387Z SI 5 5 € 25€ 
975R SI 5 5 € 25€ 

 
- “Operador/a de carretons elevadors”: 
 

3 
últimes 
xifres 

del DNI 

CURS 
SUPERAT 

DIES 
ASSISTENCIA 

IMPORT 
BECA/DIA 

TOTAL 
BECA 

298R SI 5 5 € 25€ 
284F SI 5 5 € 25€ 
419D SI 5 5 € 25€ 
416C SI 5 5 € 25€ 
743G SI 5 5 € 25€ 
387Z SI 5 5€ 25€ 
359P SI 5 5€ 25€ 
907E SI 5 5€ 25€ 
743C SI 5 5€ 25€ 
528D SI 5 5€ 25€ 
496B SI 5 5€ 25€ 
139E SI 5 5€ 25€ 
853D SI 5 5€ 25€ 

 
Els imports a pagar estan calculats d’acord a les pautes fixades a les “Bases reguladores per 
l’atorgament de beques a les persones participants en el projecte Promoure l’ocupació a la indústria 
local del Baix Llobregat – Fase 2, per l’assistència i aprofitament als cursos de formació i la realització 
de pràctiques no laborals en empreses i entitats sense ànim de lucre”. 
 
Les dades completes de les persones beneficiàries d’aquestes beques estan contemplades dins de 
l’expedient del projecte que té custodiat el Departament de Promoció Econòmica d’aquest Consell 
Comarcal. 
 

SEGON.- Notificar aquest Decret a la Diputació de Barcelona i a les persones 
beneficiàries de les beques, perquè en tinguin coneixement i als efectes.” 
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n) Decret núm. 86/17, de data 21 de març, relatiu a aprovar la Memòria descriptiva de la 
subvenció atorgada al Consell Comarcal del Baix Llobregat en la línia de manteniment 
per a l’any 2016, 

 
“Vist que en data 14 de juliol de 2016 es va publicar en el DOGC núm. 7162 el Decret 

273/2016, de 12 de juliol, del Departament de Governació Administracions Públiques i Habitatge 
(DGAPH), pel qual s’aproven les bases reguladores de la línia de subvencions per a despeses de 
reparacions, manteniment i conservació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 
2016-2017, i s'obre la convocatòria per a aquest període.  
 

Atès que per Decret de Presidència núm. 166/2016, de 3 d’agost, es va concórrer a la 
convocatòria del Decret 273/2016, de 12 de juliol, sol·licitant una subvenció de 39.832,54€ per a l’any 
2016 i de 39.832,54€ per a l’any 2017, així com es va aprovar la Memòria descriptiva de les despeses 
que es finançaran a càrrec de les subvencions per a despeses de reparació, manteniment i 
conservació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2016 – 2017 regulades pel 
Decret 273/2016, de 12 de juliol, que corresponen a despeses relacionades a l’article 21 de l’annex III 
de l’Ordre EHA/2565/2008 de 3 de desembre, amb un import de:  

 
- Any 2016: 39.832,54€ 
- Any 2017: 39.832,54€ 

 
Vist que per Resolució GAH/2696/2016 el DGAPH va atorgar una subvenció per a 

l’any 2016 per un import de 36.092,24€ i el mateix import per a l’any 2017. 
 

Atès que les bases reguladores de la convocatòria de referència estableixen que les 
actuacions subvencionades amb càrrec a la subvenció de 2016 s’han d’haver executat dins del període 
01/01/16 – 31/12/16 i que el termini per a la presentació de la justificació finalitza el 31/03/17, 
mitjançant la plataforma EACAT. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics d’aquesta entitat en data 21 
de març de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència, que s’incorpora a l’expedient.  
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 151/2015, de 24 de juliol, la Presidència 
podrà exercir, per raons d’urgència, les competències de la Junta de Govern, donant compte a l’òrgan 
competent als efectes de ratificació. 
 

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

RESOLC 
 

PRIMER.- Aprovar la Memòria descriptiva de la subvenció atorgada al Consell 
Comarcal del Baix Llobregat en la línia de manteniment per a l’any 2016, d’acord amb el Decret 
104/2014, de 22 de juliol, que s’adjunta com a annex i que detalla la següent despesa i imputació:  
 
▪ La despesa total de les partides detallades ascendeix a 39.010,66€ 
▪ La despesa imputada a la subvenció ascendeix a 35.385,27€ 
▪ La despesa imputada a fons propis ascendeix a 2.054,71€ 
▪ La despesa imputada a altres fons ascendeix a 1.570,68€ 
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Totes les actuacions detallades estan incloses en la tipologia d’actuacions de reparació, manteniment i 
conservació en obres i serveis de competència municipal relacionades a l’article 21 de l’annex III de 
l’Ordre EHA/3565/2008 de 3 de desembre. 

 
SEGON.- Aprovar la relació de factures que constitueixen les despeses justificades 

per a la subvenció de la línia de manteniment per a l’any 2016, detallades en “Model justificatiu 
manteniment 2016” que s’adjunta com a annex, amb la següent despesa i imputació:  
 
▪ La despesa total de les partides detallades ascendeix a 39.010,66€ 
▪ La despesa imputada a la subvenció ascendeix a 35.385,27€ 
▪ La despesa imputada a fons propis ascendeix a 2.054,71€ 
▪ La despesa imputada a altres fons ascendeix a 1.570,68€ 
 
Formalitzant la documentació escaient i trametent-la via EACAT. 
 

TERCER.- Comunicar el present Decret al Departament de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, per al seu coneixement i als 
efectes escaients. 
 

QUART.- Ratificar el present Decret en la propera sessió de la Junta de Govern que 
se celebri.” 

 
o) Decret 87/17, de data 21 de març, relatiu a aprovar l’atorgament d’una subvenció a favor de 

l’Entitat Fundació Utopia . 
 
“Vist que aquest Consell Comarcal, mitjançant acord adoptat per la seva Comissió de Govern 

el dia 30 de gener de 1990, rectificat posteriorment mitjançant nou acord de 13 de març del mateix any, va 
aprovar la seva integració com a membre del Patronat de la Fundació Privada Utopia d’Estudis Socials del Baix 
Llobregat, donant el vist-i-plau als seus estatuts i realitzant una aportació inicial de 500.000 pessetes.  
 

Vist el projecte de la Fundació Utopia d'Estudis Socials del Baix Llobregat, del Centre 
de Documentació, que té com a objectius principals: 

 
 La creació d’un arxiu històric del moviment sindical i dels moviments socials, on es reculli la 

base documental sobre la realitat social, econòmica, política i sindical de la comarca i del seu 
entorn, sempre tenint en compte l’existència d’altres arxius comarcals.  

 La constitució d’un fòrum de debat plural i obert on es puguin conèixer i analitzar els nous 
desafiaments i canvis amb els que s’enfronta la Comarca del Baix Llobregat i el seu ento 

 
Atès que en data 16 de març de 2017 la Fundació Utopia ha presentat el conjunt 

d’activitats i treballs que desenvoluparan durant el 2017, així com ha sol·licitat a aquesta entitat una 
subvenció per al desenvolupament de les referides activitats; segons consta a l’expedient. 
 

Vist que en el Pressupost General del Consell Comarcal del Baix Llobregat del present 
exercici de 2017 s'ha previst l'atorgament d’una subvenció amb càrrec a la partida 920.48901 
Subvenció Fundació Utopia, per import de 5.000€. 
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Atès que el projecte ha estat considerat d'interès públic i social, donada la seva 
incidència en la vida cultural de la ciutat, el nombre de participants i el seu contingut, de conformitat 
amb l'article 25.2.m de la Llei de Bases i de Regim Local i l'art. 3 de la Llei 9/1993 de 30 de setembre 
de Patrimoni cultural de Catalunya. 
    

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

RESOLC 
 
PRIMER.- Aprovar l’atorgament a favor de l’Entitat Fundació Utopia de la subvenció 

que tot seguit es detalla: 
 

PROJECTE/ACTIVITAT DATA/PERÍODE 
D’EXECUCIÓ 

APORTACIÓ 
CONSELL 

COMARCAL 
PARTIDA 

· CENTRE DE DOCUMENTACIÓ 
(Fons documentació: consulta, 
catalogació i conservació) 
· FÒRUMS DE DEBAT OBERT 
(Fòrum Educació/Formació, 
Fòrum “El Treball al Segle XXI”) 
· PLA DE COMUNICACIÓ 
(Pàgina web de la Fundació) 
FUNDACIÓ UTOPIA 

Any 2017 5.000,00 Euros 920.48901 

 
SEGON.- Assabentar a l’entitat interessada del següent: 

 
1. Que haurà d’acceptar per escrit la subvenció atorgada dins el termini de 10 dies a partir de la 

notificació del present Decret, tal i com estableix l’article 20.2 de l’Ordenança de Subvencions del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat. 

2. Que la present subvenció serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. 
Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el 
cost total del projecte d’activitat a desenvolupar. 
Els beneficiaris hauran de comunicar la petició í/o obtenció de qualsevol subvenció pública 
concurrent que no s'hagi declarat amb la sol·licitud. 

 
TERCER.- Autoritzar i disposar la despesa de 5.000€ amb càrrec a la partida 

920.48901 Subvenció Fundació Utopia del present exercici 2017. 
 
QUART.- Aprovar que la forma de pagament de l'esmentada quantitat es realitzi de 

manera anticipada per una quantitat de 2.500€ en concepte de bestreta, i mitjançant transferència 
bancària amb càrrec a la partida assenyalada, no subjecte a garantía de cap tipus. El pagament de la 
quantitat restant de subvenció es produirà després d’haver-se produït la justificació de les activitats 
subvencionades. 
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CINQUÈ.- Assabentar a la indicada entitat que la justificació l'haurà de fer dins el 
termini de dos mesos, a comptar de la data de finalització de l'execució del projecte/realització de 
l'activitat, mitjançant la presentació d'una instancia signada pel/per la Secretari/ària o legal 
representant de la beneficiària, adreçada a la Presidència d’aquest Consell Comarcal aportant la 
següent documentació: 
 
1) Memòria del projecte/activitat subvencionat/da signat/da pel/per la Secretari/ària o legal 
representant, amb indicació de les activitats realitzades i deIs resultats obtinguts.  ANNEX A 
2)  Certificació emesa pel/per la Secretari/ària, del total de les despeses efectuades amb indicació deIs 
creditors, número de factura, import i data d'emissió, així com assenyalant quines són les factures que 
es justifiquen al Consell Comarcal per a la subvenció atorgada. (S'hauran de relacionar totes les 
factures del projecte i assenyalar amb una X les que s'imputen i s'adjunten a la justificació del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat). ANNEX B 
Juntament a aquest annex s’hauran d’adjuntar les factures originals degudament complimentades o 
fotocòpies compulsades amb justificant de pagament per un import igual o superior a la quantitat 
atorgada. 
En el cas que és presentin fotocopies compulsades, el Departament gestor posarà una estampilla en 
els documents originals on consti que la factura representativa de la despesa justificada s'ha aplicat a 
la justificació de la subvenció atorgada, als efectes del control de subvencions concurrents. 
Les factures hauran de contenir els requisits establerts a l'article 6 í demés concordants del Reglament 
pel que es regulen les obligacions de facturació, aprovat per Reial Decret 1619/2012, de 30 de 
novembre. 
3) Certificació signada pel/per la Secretari/ària deIs ingressos o subvencions que hagin finançat 
l'activitat subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència. ANNEX C 
4) Declaració sobre el compliment dels requisits pe ser beneficiari /a de l’ajut, segons les bases 
reguladores de les beques i l’article 13 de la Llei 38/2033, de 18 de novembre, general de subvencions 
i l’article 19 de l’Ordenança de Subvencions del Consell Comarcal del Baix Llobregat. ANNEX D 
5) Exemplar original o còpia compulsada de la publicitat editada per l’entitat del projecte/activitat 
subvencionat on es faci constar el logotip del Consell Comarcal de Baix Llobregat, així com la frase 
“amb el suport del Consell Comarcal del Baix Llobregat”. 
 

TERCER.- Comunicar el present Decret a la Fundació Utopia, per al seu coneixement 
i als efectes. 

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

Govern que se celebri.” 
 

p) Decret núm. 88/17, de data 22 de març, relatiu a aprovar l’atorgament de les beques per 
l’assistència i aprofitament i el seu pagament 

 
“Vist que en data 24 de març de 2016 la Diputació de Barcelona va publicar al BOPB 

un anunci sobre la convocatòria 2016-17 per a l'atorgament de subvencions en règim de concurrència 
competitiva per promoure l'ocupació a la indústria local, sent l’objecte finançar projectes locals de 
millora de l’ocupabilitat i d’inserció de persones que tenen especials dificultats d’inserció, preferentment 
joves, majors de 45 anys i aturats de llarga durada, en sectors d’activitat econòmica industrial 
fortament consolidats al territori i/o amb perspectives de creixement. 
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Vist que per Decret de Presidència núm. 69/2016, de 26 d’abril, es va aprovar la 
sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per a la realització del projecte “Promoure 
l’ocupació a la indústria local al Baix Llobregat – 2a. Fase”, dins la referida convocatòria de 
subvencions; i que per Decret de Presidència núm. 162/2016, de a 28 de juliol, es va acceptar la 
referida subvenció. 
 

Atès que dins de l’eix 3 l’esmentat projecte es contempla la possibilitat d’atorgar 
beques a les persones que participin en els diferents cursos de formació així com en la realització de 
pràctiques no laborals en empreses. 
 

Vist que per acord de la Junta de Govern de 24 d’octubre de 2016 es van aprovar les 
“Bases reguladores per l’atorgament de beques a les persones participants en el projecte Promoure 
l’ocupació a la indústria local del Baix Llobregat – Fase 2, per l’assistència i aprofitament als cursos de 
formació i la realització de pràctiques no laborals en empreses i entitats sense ànim de lucre”, que 
contemplen els requisits i les característiques que han de tenir les persones beneficiàries per poder 
optar a aquestes beques, així com el procediment per a la seva sol·licitud, i que tenen una dotació 
econòmica total de 17.000,00€; i que han estat publicades al BOPB de data 8 de novembre de 2016. 
 

Vist que s’ha realitzat el curs “Atenció al client (2a. Edició)” en les dates compreses 
entre el 13 i el 20 de març de 2017, segons consta a l’expedient. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 22 de març de 2017, amb el v-i-p de l’Interventor i amb diligència de proposta 
de la Gerència, i que s’incorpora a l’expedient. 
 

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

HE RESOLT  
 

PRIMER.- Aprovar l’atorgament de les beques per l’assistència i aprofitament i el seu 
pagament a les següents persones que han assistit al curs de formació de “Atenció al client (2a. 
Edició)”, d’acord amb el que es detalla: 
 

3 últimes 
xifres del 

DNI 
CURS 

SUPERAT DIES ASSISTENCIA IMPORT BECA/DIA TOTAL BECA 

416C SI 6 5 € 30€ 
413F SI 6 5 € 30€ 
384L SI 6 5 € 30€ 
496B SI 6 5 € 30€ 
572C SI 6 5 € 30€ 
662P SI 6 5 € 30€ 
879Y SI 6 5 € 30€ 
491J SI 6 5€ 30€ 
539K SI 6 5€ 30€ 

 
Els imports a pagar estan calculats d’acord a les pautes fixades a les “Bases reguladores per 
l’atorgament de beques a les persones participants en el projecte Promoure l’ocupació a la indústria 
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local del Baix Llobregat – Fase 2, per l’assistència i aprofitament als cursos de formació i la realització 
de pràctiques no laborals en empreses i entitats sense ànim de lucre”. 
 
Les dades completes de les persones beneficiàries d’aquestes beques estan contemplades dins de 
l’expedient del projecte que té custodiat el Departament de Promoció Econòmica d’aquest Consell 
Comarcal. 
 

SEGON.- Notificar aquest Decret a la Diputació de Barcelona i a les persones 
beneficiàries de les beques, perquè en tinguin coneixement i als efectes.” 
 

q) Decret 89/17, de data 23 de març, relatiu a aprovar l’adquisició de dos vehicles 
presentada per l’empresa Nissan Iberia, S.A., per al Servei de Control de Mosquits. 

 
“Vist que aquest Consell Comarcal exerceix les competències de prestacions de 

control de mosquits a la Comarca del Baix Llobregat, a l’Hospitalet, a l’Aeroport de Barcelona (AENA) i 
a la zona ZAL del Port de Barcelona; i que l’evolució de la situació ambiental al Baix Llobregat ha estat 
molt ràpida els darrers anys i a més, a causa de l’aparició del mosquit tigre, que ha tingut un fort 
impacte en les prestacions que realitza el Servei de Control de Mosquits, i de la incorporació constant 
de nous municipis, ha estat necessari de redimensionar les capacitats del Servei havent d’incrementar 
la mateixa. 

 
Atès que el parc mòbil, que des de fa més d’una dècada va haver de ser ampliat, ha 

anat envellint progressivament i que en aquests moments es disposa de tres vehicles destinats al 
transport de persones i material, clarament amortitzats ja que tenen més de 12 i 15 anys, i que 
representen una gran despesa en reparacions; segons consta a l’expedient. 
 

Atès que és necessari iniciar un procés de renovació del parc mòbil, d’acord amb 
l’informe emès pel Responsable del Servei de Control de Mosquits en data 16 de gener de 2017, amb 
la conformitat de la Tècnica de Secretaria i amb diligència de proposta de la Gerència, que s’adjunta a 
l’expedient, proposant l’adquisició de dos nous vehicles destinats a substituir els més vells que disposa 
el Servei de Control de Mosquits, a través de la Central de Compres de l’Associació Catalana de 
Municipis a la que aquesta entitat està adherit. 

 
Atès que el vehicle escollit ha de poder complir amb un seguit de requisits, com seria 

el de tenir 5 places de capacitat, ser 4x4 i disposar d’un maleter suficient pel transport de material 
divers, i que l’únic model que acompleix amb aquests requisits i necessitats del Servei de Control de 
Mosquits és el Nissan Qashqai 4x4 1,6 DCI Visia.  

 
Vist la factura proforma núm. 0001201489 de data 30 de gener de 2017 presentada 

per l’empresa Nissan Iberia, S.A., que s’incorpora a l’expedient. 
 

Vist que d’acord amb el Decret de la Presidència 151/2015, de 24 de juliol, aquesta 
adjudicació resta dins las competències de la Presidència en matèria de contractació pública. 
 
  Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc conferides 
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HE RESOLT 
 
PRIMER.- Aprovar l’adquisició de dos vehicles marca NISSAN model Qashqai 4x4 1,6 

DCI Visia, amb les característiques que es detallen a continuació i d’acord amb el que s’especifica a la 
factura proforma núm. 0001201489 de data 30 de gener de 2017 presentada per l’empresa Nissan 
Iberia, S.A., per al Servei de Control de Mosquits d’aquest Consell Comarcal mitjançant la Central de 
Compres de l’Associació Catalana de Municipis, per un import total IVA inclòs de 45.633,34€: 
 

- Motor:    Diesel TDI 
- Cilindrada:   1.598 cc 
- Potència:  130 CV 
- Consum Combinat:  4,9 l/100Km 
- Emissió CO2:   129 g/KM 

 
SEGON.- La present despesa es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 

311 62400 del pressupost de despesa de l’exercici 2017 d’aquest Consell Comarcal. 
 
TERCER.- Comunicar el present Decret a la Central de Compres de l’Associació 

Catalana de Municipis i a l’empresa Nissan Iberia, S.A., per al seu coneixement i als efectes 
escaients.” 

 
r) Decret núm. 90/17, de data 24 de març, relatiu a reconèixer a la Sra. Eva González 

Domínguez, tècnica d’administració general adscrita a l’Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics, 
l’increment de dos dies addicionals per assumptes particulars a gaudir a partir d’aquest any 
2017 i establir un dia addicional per cada trienni complit a partir del vuitè en còmput anual. 

 
“Vist que la Sra. Eva González Domínguez és treballadora funcionària de la plantilla 

d’aquest Consell Comarcal des del dia 1 de juliol de 2004, amb la categoria de tècnica d’administració 
general adscrita a l’Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics. 
 

Vist que en data 23 de febrer de 2017 l’esmentada treballadora va presentar una 
instància, amb núm. 1376 del registre d’entrada d’aquest Consell Comarcal, sol·licitant el 
reconeixement de gaudir de dos dies de lliure disposició al complir el sisè trienni. 
 

Vist que el Sr. Andrés Andrés Jara és personal laboral fix de la plantilla d’aquest 
Consell Comarcal, amb la categoria de tècnic adscrit a l’Àrea de Desenvolupament Estratègic, on 
desenvolupa les seves tasques com a Coordinador de la referida àrea. 
 

Vist que en data 28 de febrer de 2017 l’esmentat treballador va presentar una 
instància, amb núm. 1529 del registre d’entrada d’aquest Consell Comarcal, sol·licitant el 
reconeixement de gaudir de dos dies de lliure disposició al complir el sisè trienni. 
 

Vist que la Sra. González i el Sr. Andrés tenen reconeguts sis triennis com a serveis 
efectius prestats a l’Administració Pública, la primera des del dia 2 de març de 2017 i el segon des del 
dia 15 de març d’enguany; d’acord amb els informes del Departament de Recursos Humans, que 
s’adjunten. 

 



52 - 124 
 
 

 Atès que les sol·licituds de la Sra. González i del Sr. Andrés estan efectivament 
previstes a l’article 11 de l’Acord regulador de les condicions de treball dels/de les empleats/des 
públics/ques del Consell Comarcal del Baix Llobregat per al anys 2015-2019. 
 

Vist els informes emesos per la Responsable del Departament de Recursos Humans i 
la Coordinadora de Serveis Centrals d’aquesta entitat de data 24 de març de 2017, amb diligència de 
proposta de la Gerent, i que s’adjunten a l’expedient. 
 

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

HE RESOLT 
 

PRIMER.- Reconèixer a la Sra. Eva González Domínguez, amb DNI 77.629.753-S, 
tècnica d’administració general adscrita a l’Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics, l’increment de dos 
dies addicionals per assumptes particulars a gaudir a partir d’aquest any 2017 i establir un dia 
addicional per cada trienni complit a partir del vuitè en còmput anual. 
 

SEGON.- Reconèixer al Sr. Andrés Andrés Jara, amb DNI 44.009.408-N, Coordinador 
de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic, l’increment de dos dies addicionals per assumptes 
particulars a gaudir a partir d’aquest any 2017 i establir un dia addicional per cada trienni complit a 
partir del vuitè en còmput anual. 
 

TERCER.- Comunicar el present Decret, en la part que els hi correspon, als esmentats 
treballadors, perquè en tinguin coneixement i als efectes.” 
 

s) Dedret núm. 92/17, de data 29 de març, relatiu a sol·licitar al Consorci d’Administració 
Oberta de Catalunya (Consorci AOC) l’autorització per a l’accés, mitjançant l’aplicatiu 
corresponent, per a la consulta per part dels professionals tècnics dels Equips 
d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) i del Servei d’Integració Familiar en Família 
Extensa (SIFE) 

 
“Atès que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 

Catalunya va publicar la nota 1/2016, de 3 de febrer, de la Subdirecció General d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència, sobre l’exigència d’acreditar l’absència d’antecedents penals per delictes contra la 
llibertat i indemnitat sexual als acollidors en l’acolliment en família extensa. 
 

Atès que s’ha creat i regulat el Registre Central de Delinqüents Sexuals i el règim 
d’inscripció, consulta, certificació i cancel·lació de les dades contingudes a l’esmentat registre a través 
de l’entrada en vigor el dia 29 de febrer de 2016 del Reial Decret 1110/2015, d’11 de desembre; que 
aquesta regulació s’aplica a totes les activitats, siguin públiques o privades, que impliquin contacte 
habitual amb menors d’edat, i que aquest Consell Comarcal, a través de l’aplicatiu de l’EACAT 
corresponent, té accés al tràmit que permet consultar aquest requisit. 
 

Vist que l’acolliment en família extensa és una activitat que implica el contacte directe 
amb menors d’edat, per la qual cosa existeix el mateix fonament per exigir acreditar l’absència 
d’antecedents penals en els termes expressats en la normativa de referència. 
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Vist que l’article 127.4 de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i 
l’adolescència, determina que l’elecció dels familiars en l’acolliment simple o permanent en família 
extensa s’ha de fer tenint en compte, entre d’altres, que els que volen acollir l’infant o l’adolescent 
tenen la capacitat de preservar-los de les condicions que van generar la situació de desemparament i 
una aptitud educadora adequada i aquesta acreditació va dirigida a prevenir i protegir els infants i 
adolescents enfront els delictes contra la llibertat i indemnitat sexual. 

 
Atès els criteris d’actuació establerts per la Direcció General d’Atenció a la Infància i 

l’Adolescència. 
 

Vist que el Reial Decret 1110/2015, d’11 de desembre, pel qual es regula el Registre 
Central de Delinqüents Sexuals, preveu que poden obtenir certificació les Entitats Públiques de 
protecció de menors d’edat competents territorialment per via telemàtica, respecte a les dades que 
resultin necessàries de l’inscrit per valorar la situació de desprotecció d’un menor d’edat respecte qui 
sigui el seu progenitor, tutor, guardador o acollidor, malgrat no tingui el seu consentiment. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora del SEAIA del Baix Llobregat d’aquesta 
entitat, en data 14 de febrer de 2017, que s’incorpora a l’expedient. 
 

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

HE RESOLT 
 

PRIMER.- Sol·licitar al Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC) 
l’autorització per a l’accés, mitjançant l’aplicatiu corresponent, per a la consulta per part dels 
professionals tècnics dels Equips d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) i del Servei d’Integració 
Familiar en Família Extensa (SIFE) que es detallen a l’annex que s’incorpora a l’expedient i s’aprova 
simultàniament al present Decret, de l’existència d’antecedents per delictes sexuals de les persones i 
famílies acollidores extenses de les que els EAIA’s del Baix Llobregat tenen expedient obert dels 
menors i tenen l’encàrrec de fer l’estudi i/o seguiment dels infants/adolescents. 
 

SEGON.- Notificar aquest Decret al Consorci AOC, perquè en tingui coneixement i als 
efectes.” 
 

t) Decret núm. 93/17, de data 29 de març, relatiu a aprovar l’adjudicació a l’empresa 
AMBITO DIRECTO, S.L, del contracte menor del servei de correu postal per al Consell 
Comarcal del Baix Llobregat. 

 
"Atès la necessitat de mantenir en actiu de forma diària el servei de correu postal per 

al Consell Comarcal del Baix Llobregat pel bon funcionament de l’entitat. 
 
Vist els pressupostos presentats per diverses empreses, segons consta a l’expedient. 
 
Vist l’informe emès per l’Àrea de Registre i Recepció del Departament de Serveis 

Centrals d’aquesta entitat en data 27 de març de 2017, proposant l’adjudicació del contracte de 
referència a l’empresa AMBITO DIRECTO, S.L., i que s’adjunta a l’expedient. 
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Atès que aquest contracte té la consideració de menor segons el que disposa l’article 
138.3 i 111 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei de Contractes del Sector Públic, per tractar-se de la contractació d’un servei amb un cost inferior 
a 18.000€ sense IVA. 
 
  Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc conferides 
 

RESOLC 
 

PRIMER.- Aprovar l’adjudicació a l’empresa AMBITO DIRECTO, S.L., amb NIF B-
63693998, del contracte menor del servei de correu postal per al Consell Comarcal del Baix Llobregat, 
amb efectes a partir del dia 3 d’abril de 2017 i fins al 30 de setembre de 2017, ambdues dates 
inclusivament, i per un import del contracte com a màxim de 5.000 euros. 

 
Els preus unitaris d’aquest servei s’indiquen a continuació: 
 
-Recollida diària en correus, entrega en oficina i recollida : 245€/mes més IVA 
-Preparació carta certificada: 0,40€/un més IVA 
- Enviament postal nacional:  

carta nacional 20gr 0,50€/un exempt d’IVA 
carta nacional 50 gr 0,60€/un exempt d’IVA 
carta nacional 100 gr. 1,00€/ un exempt d’IVA 
carta nacional 500 gr. 2,20€/un exempt d’IVA 
 

-Certificat amb acús de rebut 
 

carta nacional 20gr  3,15€/un exempt d’IVA 
carta nacional 50 gr 3,25€/un exempt d’IVA 
carta nacional 100 gr. 3,65€/ un exempt d’IVA 
carta nacional 500 gr. 4,60€/un exempt d’IVA 

  Acús de rebut nacional 0,87 €/un IVA inclòs 
 

SEGON.- La present despesa anirà a càrrec de la partida pressupostària 920.22200 
del pressupost de l’any 2017.  
 

TERCER.- Comunicar el present Decret a l’empresa AMBITO DIRECTO, S.L., perquè 
en tingui coneixement i als efectes. 

 
QUART.- Registrar l’esmentada adjudicació en el Registre Públic de contractes.” 
 

u) Decret núm. 94/17, de data 30 de març, relatiu a aprovar provisionalment la llista de 
persones aspirants admeses i excloses 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern de data 6 de març de 2017, entre d’altres, 

es va aprovar l’inici del procés de selecció laboral temporal d’una plaça vacant de la plantilla del 
personal laboral d’aquest Consell Comarcal, corresponent al Grup A, subgrup A1, i adscrita al lloc de 
treball de la RLLT d’aquesta entitat, com a Tècnic/a Superior Pedagog/a pel Servei d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència del Baix Llobregat; així com l’inici del procés de selecció laboral temporal de 
dues places vacants de la plantilla del personal laboral d’aquest Consell Comarcal del Baix Llobregat, 
corresponents al Grup A, subgrup A2, i adscrites al lloc de treball de la RLLT d’aquesta entitat, com a 
Tècnic/a Mitjà/ana Treballador/a Social pel Servei d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Baix 
Llobregat. 
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Vist que d’acord a la base quarta, finalitzat el termini de presentació d’instàncies, el 
President dictarà resolució en el termini màxim d’un mes, en què declararà aprovada la llista 
provisional de persones admeses i excloses, que serà publicada DOGC i a la intranet corporativa, 
determinant també el lloc, la data i l’hora del començament de les proves i l’ordre d’actuació de les 
persones aspirants, si s’escau. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals d’aquesta entitat en data 
29 de març de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència, i que s’adjunta a l’expedient. 
 

Vist l’informe de la Secretaria general núm. 7/2016, de 15 de desembre, relatiu al 
procediment i requisits de contractació de personal. 
 

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

HE RESOLT 
  

PRIMER.-  Aprovar provisionalment la llista de persones aspirants admeses i excloses 
següents: 
 
· Lloc de treball: TÈCNIC/A SUPERIOR PEDAGOG/A de l’EAIA 
 
Aspirants admesos/es: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aspirants admesos/es provisionalment (per no haver presentat acreditació corresponent al requisit 
exigit a la base segona, punt k): 
 

Núm. identificació 
…190D 
…220T 

 
Aspirants exclosos/ses (per no complir requisit exigit base segona): 
 

Núm. identificació  
…151P base segona punt e 
…203L  base segona punt k 
…691J  base segona punt k 

 
· Lloc de treball: TÈCNIC/A MITJÀ/ANA TREBALLADOR/A SOCIAL de l’EAIA 

Núm. identificació 
(Darreres 3 xifres i lletra NIF) 

…162B 
…913X 
…458P 
…477Y 
…252Z 
…028G 
…357Z 
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Aspirants admesos/es: 

 
Núm. identificació 

(Darreres 3 xifres i lletra NIF) 
…590F 
…718R 
…372G 
…587W 
…357M 
…243P 
…938C 
…173B 
…775C 
…480L 

 
Aspirants admesos/es provisionalment (per no haver presentat  en el moment de la publicació 
d’aquest edicte, el requisit exigit a la base segona, punt k): 
 

Núm. identificació 
…121B 
…697F 

 
Aspirant exclòs/ses (per no complir requisit exigit base segona base segona punt e): 
 

Núm. identificació 
…015V 

 
SEGON.- Indicar que cap de les persones aspirants dels dos processos detallats 

anteriorment ha de realitzar la prova de coneixement de la llengua catalana, nivell de suficiència (antic 
nivell C de català), per haver-se acreditat formalment aquest requisit en seguiment de la Llei 30/92, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú i l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per al qual es refonen i actualitzen els títols, 
diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política 
Lingüística, i altres disposicions relacionades. 

 
TERCER.- Les reclamacions contra aquesta resolució es poden interposar de 

conformitat amb el que preveu l’article 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, en el termini de 10 dies, 
a partir de la publicació al DOGC. 
     

QUART.- Aquestes llistes s’elevaran com a definitives, sense necessitat d’una nova 
publicació, si en el termini que s’exposa en l’apartat tercer d’aquesta resolució, no s’ha presentat cap 
al·legació. 

 
CINQUÈ.- Convocar a les persones aspirants dels esmentats processos a la selecció 

el dia 21 d’abril de 2017, a les 14.00 h. a la seu del Consell Comarcal del Baix Llobregat, Ctra. 
Nacional s/n, Parc de Torreblanca, Sant Feliu de Llobregat, per a la realització de la primera prova. 
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SISÈ.- Publicar aquest Decret al DOGC, amb data fixada màxima de 4 dies hàbils des 
de l’enviament, al tauler d’anuncis i al web de l’entitat, i comunicar-ho a tots els membres del Tribunal 
així com a la representació del personal laboral del Consell Comarcal del Baix Llobregat.” 
 

v) Decret núm. 95/17, de data 30 de març, relatiu a aprovar la devolució al Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya  en concepte de subvenció 
rebuda indegudament, atès que no s’han efectuat la totalitat de les 19 contractacions 
aprovades.  

 
“Vist que en data 4 d’agost de 2016 va sortir publicada al DOGC número 7177 l’Ordre 

TSF/213/2016, d’1 d’agost, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del 
Programa de Garantia Juvenil a Catalunya i la Resolució TSF/1911/2016, d’1 d’agost, per la qual 
s’obre la convocatòria per a l’any 2016. 
  

Atès que en data 15 de setembre de 2016 es va presentar al Servei Públic d’Ocupació 
de Catalunya la sol·licitud de subvenció per un import total de 209.000,00€ per a la contractació de 19 
persones, i que en data 27 d’octubre de 2016 el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya va notificar al 
Consell Comarcal del Baix Llobregat la resolució d’atorgament de la subvenció pel mateix import que 
es va sol·licitar, la qual va ser aprovada per Decret de Presidència 228/2016, de 27 d’octubre. 
 

Atès que un cop realitzat tot el procés de selecció en funció dels requisits que havien 
de complir les persones joves inscrites al programa de Garantia Juvenil, d’acord  al que marca l’Ordre 
TSF/2013/2016 i la Resolució TSF/1911/2016, així com els criteris que l’entitat va fixar per la selecció 
de les persones joves a contractar, es va comunicar a l’Oficina de Treball del Servei Públic d’Ocupació 
de Sant Feliu de Llobregat la proposta de persones per a la seva validació. 
 

Vist que feta aquesta validació per part de l’Oficina de Treball, el número de persones 
joves contractades va ser d’un total de 9, deixant sense cobrir 10 contractes dels 19 aprovats pel 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, sent el motiu d’aquesta no contractació la manca de perfils de 
persones beneficiàries i inscrites al programa de Garantia Juvenil en funció de les ofertes definides per 
aquest Consell Comarcal.  

 
Vist que per Decret de Presidència núm. 259/2016, de 7 de desembre, es va aprovar 

la renúncia expressa a 110.000,00€ de la subvenció del programa de contractació de joves en 
pràctiques que no es destinaran a la contractació de persones joves beneficiàries del Programa de 
Garantia Juvenil a Catalunya 2016, sent les contractacions no cobertes d’un total de 10 i l’import de 
subvenció d’11.000,00€ per contracte laboral; comunicant-se el referit Decret al Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya en data 13 de gener de 2017. 

 
Atès que en data 30 de gener d’enguany, tot i la renúncia presentada per aquest 

Consell Comarcal, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya va fer un ingrés per import de 
167.200,00€ en concepte del 80% de la bestreta dels 209.000,00€ aprovats inicialment.  

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

d’aquesta entitat en data 30 de març de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència i que 
s’adjunta a l’expedient, proposant la devolució al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya de l’import de 
68.200,00€ en concepte de subvenció rebuda indegudament, atès que aquesta entitat només ha 
efectuat 9 contractes, per lo que només pot rebre una subvenció màxima de 99.000,00€. 
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Per tot això, aquesta Presidència, en ús de les facultats que legalment tinc conferides 

 
HE RESOLT 

 
PRIMER.- Aprovar la devolució al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya de la 

Generalitat de Catalunya per import de 68.200,00€ en concepte de subvenció rebuda indegudament, 
atès que no s’han efectuat la totalitat de les 19 contractacions aprovades.  

 
Realitzar la referida devolució mitjançant transferència bancària, fent constar la referència “Consell 
Comarcal del Baix Llobregat, 2016/JENP/SPOO/0211 – Ordre TSF/213/2016. Subvenció no justificada” 
al compte corrent restringit d’ingressos del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya: 
 
Compte corrent: 2100-1183-350200135636 
Codi IBAN: ES35 

 
SEGON.- Notificar aquest Decret al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, juntament 

amb el comprovant de l’ingrés a l’adreça de correu electrònic tresoreria.soc@gencat.cat adreçat al 
Servei de Pressupostos i Gestió Econòmica–Secció de Tresoreria, així com al servei de Programes 
d’Oportunitats d’Ocupació a l’adreça treballiformacio.soc@gencat.cat, perquè en tingui coneixement i 
als efectes. 
 

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

w) Decret núm. 96/17, de data 30 de març, relatiu a Aprovar l’adjudicació a l’empresa 
FALCK VL SERVICIOS SANITARIOS, S.L.,  del contracte menor per a la realització de 
dos serveis individuals de transport sanitari. 

 
“Vist el conveni subscrit 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 menjador i transport, i altres prestacions en matèria 
d’ensenyament. 
 

Vist que per acord de la Junta de Govern de 17 de març de 2014 es va aprovar l’inici 
de l’expedient per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert harmonitzat, del contracte de servei de 
transport escolar obligatori i no obligatori a centres docents d’ensenyament de la comarca del Baix 
Llobregat per als cursos escolars 2014-2015 i 2015-2016, el qual es va adjudicar per Decret de 
Presidència núm. 123/2014, de 25 de juliol; i que per Decret de Presidència núm. 176/2016, de 8 de 
setembre, es va aprovar la pròrroga del contracte de referència per al curs 2016-2017. 

 
Atès que al llarg del curs escolar es produeixen variacions en les necessitats de 

transport escolar col·lectiu de la comarca que afecten a l’itinerari, als horaris, al nombre d’alumnes a 
traslladar i/o als acompanyants; i que freqüentment les variacions en les rutes de transport escolar 
obligatori es refereixen als alumnes amb necessitats educatives especials que requereixen adaptació 
dels serveis de transport per atendre les noves necessitats. 

 
 

mailto:tresoreria.soc@gencat.cat
mailto:treballiformacio.soc@gencat.cat,
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Atès que en data 10 de març de 2017 el Departament d’Ensenyament va sol·licitar a 
aquest Consell Comarcal que es realitzin les gestions oportunes per a procedir a la contractació de dos 
serveis de transport sanitari, un des del municipi de Sant Esteve Sesrovires i un altre des del municipi 
de Gavà, amb destinació al CEE Balmes II del municipi de Sant Boi de Llobregat, per transportar a dos 
alumnes; segons consta a l’expedient. 
 

Atès que de les diverses empreses de transport sanitari a les que es va sol·licitar 
pressupost han presentat oferta econòmica les empreses AMBULÀNCIES CATALUNYA, S.C.C.L. i 
FALCK VL SERVICIOS SANITARIOS, S.L., en les que es detalla el preu/dia i on s’inclou el servei i 
un/una acompanyant, i que consten a l’expedient. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials d’aquesta entitat en data 30 de març de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència, i que 
s’incorpora a l’expedient, proposant adjudicar els serveis de referència mitjançant contracte menor a 
l’empresa FALCK VL SERVICIOS SANITARIOS, S.L. atès que és la que ha ofertat el preu més baix. 
 

Atès que aquest contracte té la consideració de menor segons el que disposa l’article 
138.3 i 111 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei de Contractes del Sector Públic, per tractar-se de la contractació d’un servei amb un cost inferior 
a 18.000€ sense IVA. 
 
  Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc conferides 
 

RESOLC 
 

PRIMER.- Aprovar l’adjudicació a l’empresa FALCK VL SERVICIOS SANITARIOS, 
S.L., amb NIF B58552712, del contracte menor per a la realització de dos serveis individuals de 
transport sanitari, un des del municipi de Sant Esteve Sesrovires i un altre des del municipi de Gavà, 
amb destinació al CEE Balmes II del municipi de Sant Boi de Llobregat, amb un cost diari, IVA exempt, 
per la ruta 503 de Sant Esteve Sesrovires al CEE Balmes II, anada i tornada, de dos-cents cinc euros 
(205,00 €/dia) i per a la ruta 504 de Gavà al CEE Balmes II, anada i tornada, de cent deu euros 
(110,00 €/dia), que inclou el servei i un/a acompanyant per ruta, tots els dies, segons el calendari 
escolar del centre; i amb un cost total estimat màxim de catorze mil cent setanta-cinc euros 
(14.175,00€), IVA exempt, sent el desglossament de 9.225,00€ per la ruta 503 i de 4.950,00€ per la ruta 
504.  
 
El servei es durà a terme del 18 d’abril al 21 de juny de 2017, sempre hi quan els alumnes assisteixin 
al centre.  

 
Al ser un transport individual sanitari es facturarà mensualment segons els dies en que l’alumne hagi 
assistit al centre, per a cada una de les rutes.  
 
Les condicions de prestació del servei estan regulades en la minuta de contracte, que s’adjunta al 
present Decret i s’aprova simultàniament. 
 

SEGON.- La present despesa anirà a càrrec de la partida pressupostària 32622300 
del pressupost previst per a l’any 2017. 
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TERCER.- Comunicar el present Decret a les empreses participants en aquesta 
licitació perquè en tingui coneixement i als efectes. 

 
QUART.- Registrar l’esmentada adjudicació en el Registre Públic de contractes.” 

 
x) Decret núm. 97/17, de data 30 de març, relaltiu a imposar a l’empresa UTE AGUAS DE INCIÓ 

S.A.U. I TRANSPORT GENERAL D’OLESA S.A.U., empresa adjudicatària del contracte de servei 
de transport escolar 

 
“Vist que per Decret de Presidència núm. 12/2017, de 18 de gener, entre d’altres, es 

va incoar expedient administratiu a l’empresa UTE AGUAS DE INCIÓ S.A.U. I TRANSPORT 
GENERAL D’OLESA S.A.U. per analitzar les incidències comunicades pel centre escolar SES Collbató 
i Taquígraf Garriga i pels usuaris en relació al servei de transport escolar del curs escolar 2016-2017 
de les rutes O127 i NO121, i, si s’escau, determinar la responsabilitat de l’esmentada empresa i 
aprovar amb posterioritat les corresponents sancions previstes al Plec de Clàusules, en el grau que es 
determini segons el resultat de l’expedient. 
 

Vist que en compliment de l’esmentat Decret, es va atorgar tràmit d’audiència a la 
referida empresa per tal que, en un termini màxim de deus dies hàbils a partir de la notificació del plec 
de càrrecs per part de la instructora, pogués exercir el seu dret de defensa i efectués les al·legacions 
que considerés adients a fi de justificar l’incompliment imputat. 

 
Atès que en el referit termini l’empresa UTE AGUAS DE INCIÓ S.A.U. I TRANSPORT 

GENERAL D’OLESA S.A.U. no ha presentat cap al·legació al plec de càrrecs de referència, segons 
consta a l’expedient. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials d’aquesta entitat en data 20 de març de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència i que 
s’incorpora a l’expedient. 
 

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

 
HE RESOLT 

 
PRIMER.- Imposar a l’empresa UTE AGUAS DE INCIÓ S.A.U. I TRANSPORT 

GENERAL D’OLESA S.A.U., empresa adjudicatària del contracte de servei de transport escolar de 
referència, una sanció econòmica per import del 0,5 % del pressupost del contracte, per les faltes que 
es detallen a continuació, d’acord amb el que disposa la clàusula 40.3 del plec de clàusules 
administratives particulars regulador d’aquest contracte:  

 
- Prestar el servei de la ruta SES Collbató O127 amb un vehicle que presenta manca de netedat, amb 
brutícia i restes de vòmits, segons comunica el Centre Escolar SES Collbató i els usuaris. 
 
El centre escolar comunica que al mes de desembre de 2016 existeix manca de neteja del vehicle i 
persisteix fins la setmana del 9 de gener al 13 de gener de 2017, tal i com s’observa  en les fotografies 
que aporta el centre relatives al servei de dia 9 de gener de 2017. 
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-La ruta NO121 presenta retards continuats des del mes de novembre de 2016 que persisteixen fins el 
mes de gener de 2017. 
 
Atès que el valor estimat del contracte de dos cursos escolars és de 463.481,58€, sense IVA, l’import 
de la sanció ascendeix a l’import de 2.317,41€. 
 
  SEGON.- Notificar aquest Decret a l’empresa UTE AGUAS DE INCIÓ S.A.U. I 
TRANSPORT GENERAL D’OLESA S.A.U., perquè en tingui coneixement i als efectes.” 
 

y) Decret núm. 98/17, de data 3 d’abril, relatiu a aprovar la contractació laboral temporal, a 
jornada parcial (50% de la jornada ordinària de l’entitat), mitjançant contracte de relleu 
vinculat a la jubilació parcial de la Sra. Carmen Pulido Sojo, 

 
“Vist que per Decret de Presidència 41/2017, de 7 de febrer, entre d’altres, es va 

aprovar l’inici del procés de selecció i les bases que han de regir la convocatòria d’un/a auxiliar 
administratiu/va per a la seva posterior contractació laboral temporal a jornada parcial (50% de la 
jornada ordinària), amb contracte de relleu vinculat a la jubilació parcial d’una treballadora laboral de la 
plantilla i adscrita als Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Baix Llobregat d’aquest Consell 
Comarcal; i que per Decret de Presidència núm. 71/2017, de 6 de març, entre d’altres, es va aprovar 
provisionalment la llista de persones aspirants admeses i excloses. 

 
Vist que per acord de la Junta de Govern del Consell Comarcal de data 15 de febrer 

de 2016 es va aprovar la declaració de serveis prioritaris i essencials del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat a efectes de poder cobrir les necessitats de contractació temporal durant el període de 
vigència de la limitació de contractació continguda inicialment al 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 posteriorment a la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat 
per a l’any 2016, prorrogats actualment; i que un dels serveis declarats com essencial i prioritari 
d’aquesta entitat amb l’objecte de possibilitar la contractació temporal és el que presta el que es presta 
des dels Equips d’Atenció a la Infància i Adolescència als menors i llurs famílies en situació de risc.  

Atès que el candidat proposat pel Tribunal, un cop efectuat el corresponent 
procés de selecció entre els dies 14, 15 i 30 de març d’enguany, atesa la seva puntuació final i 
disponibilitat, va ser el Sr. José Luis Ariza Luego; d’acord amb les actes del tribunal 
qualificador de l’esmentada convocatòria, que s’adjunten. 

 
Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals d’aquesta entitat en data 

3 d’abril de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència, i que s’adjunta a l’expedient. 
 

Vist l’informe de la Secretaria general núm. 7/2016, de 15 de desembre, relatiu al 
procediment i requisits de contractació de personal. 
 

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

HE RESOLT 
  

PRIMER.- Aprovar la contractació laboral temporal, a jornada parcial (50% de la 
jornada ordinària de l’entitat), mitjançant contracte de relleu vinculat a la jubilació parcial de la Sra. 
Carmen Pulido Sojo, treballadora laboral de la plantilla i adscrita als Equips d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència del Baix Llobregat d’aquest Consell Comarcal, del Sr. José Luis Ariza Luego, amb DNI 
46.816.345-Y, amb la categoria d’auxiliar administratiu, a partir del dia 5 d’abril de 2017 i amb data final 
com a màxim la corresponent a la data la sol·licitud de jubilació parcial al 50% de la jornada de la Sra. 
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Carmen Pulido Sojo, amb DNI 30.411.463-N,, prevista pel dia 31 de maig de 2020; i amb un salari brut 
mensual de 709,70€ per catorze mensualitats. 
 

SEGON.- Donar d’alta a l’esmentat treballador en el Règim General de la Seguretat 
Social amb el mateix efecte que el contracte, inscrivint aquest a l’Oficina de Treball corresponent. 
 

TERCER.-  Imputar la despesa mensual prevista a les partides habilitades a tal efecte 
en el pressupost de l’entitat, segons l’import especificat al Decret de Presidència núm. 41/2017, de 7 
de febrer. 
 

QUART.- Vincular la efectiva contractació i la data d’inici del contracte del Sr. José 
Luis Ariza Luengo a l’autorització explícita de l’INSS de l’acceptació de la jubilació parcial de la 
treballadora Sra. Carmen Pulido Sojo i al compliment dels requisits per formalitzar aquest tipus de 
contractació del Sr. Ariza, com a treballador rellevista, atesa la normativa vigent aplicable: 

 
 Estar a l’atur i inscrit en el servei públic d’ocupació o estar contractat en la mateixa empresa 

amb un contracte de durada determinada. 
 El lloc de treball del treballador rellevista podrà ser el mateix o similar. En tot cas, haurà 

d'existir una correspondència entre les bases de cotització del rellevista i del jubilat parcial, de 
manera que la base corresponent al treballador rellevista no podrà ser inferior al 65% de la 
mitjana de les bases de cotització corresponents als 6 últims mesos del període de base 
reguladora de la pensió de jubilació parcial.  

 
CINQUÈ.- Comunicar el present Decret a l’esmentat treballador, perquè en tingui 

coneixement i als efectes. 
 
SISÈ.- Informar d’aquest Decret a la representació del personal laboral d’aquest 

Consell Comarcal.” 
 

z) Decret núm. 100/17, de data 4 d’abril, relatiu a Adjudicar el contracte menor per a la 
realització del curs de formació “Gestor de magatzem” en el marc del projecte 
“Promoure l’Ocupació a la Indústria Local al Baix Llobregat-2a Fase” a l’empresa 
TREKFORM Servicios Integrales de la Empresa, S.L., 

 
“Vista la convocatòria de la Diputació de Barcelona per a l'atorgament de subvencions 

en règim de concurrència competitiva per promoure l'ocupació a la indústria local, i que té per objecte 
finançar projectes locals de millora de l’ocupabilitat i d’inserció de persones que tenen especials 
dificultats d’inserció, preferentment joves, majors de 45 anys i aturats de llarga durada, en sectors 
d’activitat econòmica industrial fortament consolidats al territori i/o amb perspectives de creixement. 
 

Atès que el Consell Comarcal del Baix Llobregat, conjuntament amb 27 ajuntaments 
de la comarca (Abrera, Begues, Castelldefels, Castellví de Rosanes, Cervelló, Collbató, Corbera de 
Llobregat, Esparreguera, Esplugues de Llobregat, Gavà, Martorell, Molins de Rei, Olesa de Montserrat, 
Pallejà, la Palma de Cervelló, el Papiol, el Prat de Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de 
Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Sant Esteve Sesrovires, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan 
Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Vallirana i Viladecans) van acordar presentar un 
projecte a aquesta convocatòria anomenat “Promoure l’ocupació a la indústria local al Baix Llobregat – 
2a. Fase”, que es centrarà en les activitats econòmiques de les indústries alimentàries i de begudes, i 
amb els sector logístic vinculat a aquestes indústries, i que dóna continuïtat al projecte presentat en la 
convocatòria 2015 de la Diputació de Barcelona. 
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Vist que en data 29 d’abril de 2016 aquest Consell Comarcal va presentar la sol·licitud 

de subvenció a la Diputació de Barcelona per a la realització de l’esmentat projecte i que en data 27 de 
juliol de 2016 la Diputació de Barcelona ha notificat la resolució d’atorgament de la referida subvenció 
a aquesta entitat. 
 

Atès que el projecte en la seva fase 3 contempla realitzar formació 
professionalitzadora i competencial per millorar l’ocupabilitat de les persones participants, d’acord a les 
necessitats manifestades per les empreses de les indústries alimentàries, de begudes i logística 
associada. 
 

Atès que per a la realització dels serveis de formació el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat contractarà a una empresa que serà l’encarregada de prestar el servei, entre els quals s’ha 
de realitzar el de ”Gestor de magatzem”. 
 

Vist que es tracta d’un contracte classificat com a menor, segons els criteris del vigent 
Text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 3 d’abril de 2017, amb el v-i-p de l’Interventor i de la Tècnica de l’Àrea de 
Secretaria i Serveis Jurídics, i diligència de proposta de la Gerència; que s’adjunta a l’expedient, 
proposant l’adjudicació del contracte de referència a l’empresa TREKFORM Servicios Integrales de la 
Empresa, S.L. 

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

 
HE RESOLT 

 
PRIMER.- Adjudicar el contracte menor per a la realització del curs de formació 

“Gestor de magatzem” en el marc del projecte “Promoure l’Ocupació a la Indústria Local al Baix 
Llobregat-2a Fase” a l’empresa TREKFORM Servicios Integrales de la Empresa, S.L., amb NIF 
B63695662. 
 

SEGON.- El preu total d’adjudicació és de 4.130,00€, IVA exempt. 
 

TERCER.- Aquesta adjudicació se subjectarà a les clàusules especificades en la 
minuta de contracte que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament. 

 
QUART.- La present despesa es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 

241.22613 del pressupost de despesa de l’exercici 2017 d’aquest Consell Comarcal. 
 

CINQUÈ.- Notificar aquest Decret a l’empresa TREKFORM Servicios Integrales de la 
Empresa, S.L., així com a la Diputació de Barcelona i als ajuntaments participants en el projecte de 
referència, pel seu coneixement i efectes. 
 

SISÈ.- Registre aquest contracte en el Registre Públic de contractes.” 
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aa) Decret núm 101/17, de data 5 d’abril, relatiu a aprovar la pròrroga de la contractació 
laboral temporal, mitjançant contracte per obra o servei determinat, a jornada completa, 
del Sr. Francesc Nicolau Embuena, amb la categoria d’auxiliar d’informàtica. 

 
“Vist que per Decret de Presidència núm. 132/2015, de 8 de juliol, es va aprovar l’inici 

del procés de selecció per a la contractació laboral temporal d’un/a auxiliar d’informàtica, a jornada 
parcial (80% de la jornada), vinculat a les tasques a desenvolupar en el marc del conveni de 
col·laboració subscrit amb el Consell Comarcal del Barcelonès pel desenvolupament d’un programa 
informàtic de gestió d’ajuts individuals de menjador (PIGAIM); així com les bases reguladores de la 
referida convocatòria.  

 
Vist que per Decret de Presidència núm. 149/2015, de 22 de juliol, es va aprovar la 

contractació laboral temporal, a jornada parcial del 80% de la jornada ordinària de l’entitat, mitjançant 
contracte per obra o servei determinat, del Sr. Francesc Nicolau Embuena amb la categoria d’auxiliar 
d’informàtica, vinculada a les tasques a desenvolupar en el marc del conveni de col·laboració subscrit 
amb el Consell Comarcal del Barcelonès pel desenvolupament d’un programa informàtic de gestió 
d’ajuts individuals de menjador (PIGAIM); per un període de 9 mesos des del dia 23 de juliol de 2015 i 
fins al 22 d’abril de 2016; i que per Decret de Presidència núm. 62/2016, de 21 d’abril, es va aprovar la 
pròrroga de la referida contractació des del dia 23 d’abril de 2016 i fins al dia 22 d’abril del 2017, així 
com passar d’una jornada parcial del 80% de la jornada ordinària de l’entitat a una jornada completa. 

 
Vist que per acord de la Junta de Govern de 3 d’abril de 2017 s’ha aprovat la 

subscripció d’una addenda al conveni de col·laboració subscrit amb el Consell Comarcal del 
Barcelonès pel desenvolupament d’un programa informàtic de gestió d’ajuts individuals de menjador 
(PIGAIM) per al curs escolar 2017-2018; i que en el marc de la referida addenda es procedirà a la 
continuació de l’eina informàtica PIGAIM i a la incorporació de les adaptacions que deriven dels canvis 
en els criteris i instruccions que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha 
establert per a la tramitació i atorgament dels ajuts individuals de menjador, i que seran els tècnics 
informàtics d’aquest Consell Comarcal els encarregats d’aquest desenvolupament i adequació. 
 

Vist que per acord de la Junta de Govern de data 15 de febrer de 2016 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, inicialment, i posteriorment de 
la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016, vigents 
actualment fins que no s’aprovin els Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017; 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 d’ajuts de menjadors i transport escolar i adaptat. 
 

Vist l’informe emès per la Responsable del Departament de Recursos Humans i per la 
Coordinadora de Serveis Centrals d’aquesta entitat en data 5 d’abril de 2017, amb el v-i-p de 
l’Interventor i diligència de proposta de la Gerència, i que s’incorpora a l’expedient, proposant la 
pròrroga de la contractació del Sr. Francesc Nicolau Embuena amb les mateixes condicions actuals 
atès que ha prestat els seus serveis durant aquest temps de manera satisfactòria, per tal de donar 
compliment a allò establert a l’addenda al conveni de col·laboració subscrit amb el Consell Comarcal 
del Barcelonès per al proper curs escolar 2017/2018, d’acord amb l’informe emès pel Responsable del 
Departament d’Informàtica i Noves Tecnologies d’aquesta entitat.  
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Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc conferides 
 

RESOLC 
 

PRIMER.- Aprovar la pròrroga de la contractació laboral temporal, mitjançant contracte 
per obra o servei determinat, a jornada completa, del Sr. Francesc Nicolau Embuena, amb DNI 
48.141.205-C, amb la categoria d’auxiliar d’informàtica, vinculada a les tasques a desenvolupar en el 
marc del conveni de col·laboració subscrit amb el Consell Comarcal del Barcelonès pel 
desenvolupament d’un programa informàtic de gestió d’ajuts individuals de menjador (PIGAIM) i de la 
seva addenda per al curs escolar 2017-2018, per un període de 6 mesos, des del dia 23 d’abril de 
2017 i fins al dia 22 d’octubre de 2017;i amb un salari brut mensual de 1.419,42€ per catorze 
mensualitats. 
 

SEGON.- Aprovar la despesa de 15.000,00€ que anirà a càrrec de les partides 
pressupostàries habilitades següents: 
 
- 920.13100 Retribució personal conveni PIGAIM (salari+indemnització)       11.500,00€ 
- 920.16001 Quotes socials personal conveni PIGAIM :         3.500,00€      
       

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

 
QUART.- Informar del present Decret a la representació del personal laboral d’aquest 

Consell Comarcal.” 
 

bb) Decret núm. 102/17, de data 6 d’abril, relatiu a adjudicar el contracte menor per a la 
realització del curs de formació “Protecció i preparació de superfícies de vehicles”, en 
el marc del programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya – 
“Joves per l’Ocupació 2016”, a l’empresa Talentagora S.L., 

 
“Vist que en data 4 d’agost de 2016 va sortir publicada al DOGC número 7177 la 

Resolució TSF/1912/2016, d’1 d’agost, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2016 i la 
convocatòria anticipada per a l’any 2017, per a la concessió de subvencions destinades al Programa 
d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya, Joves per l’Ocupació. 

 
Vist que el programa “Joves per a l’ocupació 2016” és un programa de suport a 

l’experiència pràctica de les persones joves desocupades que combina accions d’orientació, 
tutorització i seguiment individualitzat, formació i adquisició d’experiència professional en empreses i 
que facilita la seva inserció laboral a les empreses i fomenta el seu retorn al sistema educatiu; i que és 
una continuació de la dinàmica de treball encetada en les edicions anteriors d’aquest programa i que 
va tenir el seu punt de partida en el programa SUMA’T l’any 2010.  
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 204/2016, de 29 de setembre, es va aprovar 
la sol·licitud de la referida subvenció al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, i que per Decret de 
Presidència núm. 265/2016, de 9 de desembre, entre d’altres, es va acceptar la referida subvenció. 
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Atès que el referit projecte es va iniciar en data 19 de desembre de 2016, i que per a 
la realització dels cursos de formació que contempla el programa, el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat ha de contractar els serveis externs d’empreses de formació que s’encarreguin de fer la 
impartició dels continguts docents de cada curs. 
 

Vist que es tracta d’un contracte classificat com a menor, segons els criteris del vigent 
Text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 6 d’abril de 2017, amb el v-i-p de l’Interventor i de la Tècnica de l’Area de 
Secretaria i Serveis Jurídics, i diligència de proposta de la Gerència; que s’adjunta a l’expedient, 
proposant l’adjudicació del contracte de referència a l’empresa Talentagora S.L. 

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

 
HE RESOLT 

 
PRIMER.- Adjudicar el contracte menor per a la realització del curs de formació 

“Protecció i preparació de superfícies de vehicles”, en el marc del programa d’experiència professional 
per a l’ocupació juvenil a Catalunya – “Joves per l’Ocupació 2016”, a l’empresa Talentagora S.L., amb 
NIF B66422916. 
 

SEGON.- El preu total d’adjudicació és de 12.180,00€, exempt d’IVA. 
 

TERCER.- Aquesta adjudicació se subjectarà a les clàusules especificades en la 
minuta de contracte que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament. 

 
QUART.- La present despesa es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 

2410.22681 del pressupost de despesa de l’exercici 2017 d’aquest Consell Comarcal. 
 
CINQUÈ.- Notificar aquest Decret a l’empresa Talentagora S.L., al Servei Públic 

d’Ocupació de Catalunya i als ajuntaments participants en el programa de referència, pel seu 
coneixement i efectes. 

 
SISÈ.- Registre aquest contracte en el Registre Públic de contractes.” 

 
cc) Decret núm. 103/17, de data 6 d’abril, relatiu a aprovar el reconeixement de la  jubilació 

parcial al 50% de la jornada ordinària de l’entitat de la Sra. Carmen Pulido Sojo. 
 
“Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat compta actualment amb 6 Equips 

d’Atenció a la Infància i Adolescència, ubicats en diversos punts de la comarca, i formats per diferents 
professionals: psicòlegs, pedagogs, treballadors socials i educadors socials, a més del corresponent 
suport administratiu. 
 

Vist que la Sra. Carmen Pulido Sojo , administrativa  de l’EAIA-II del Baix Llobregat, va 
sol·licitar en data 31 d’agost de 2016, mitjançant instància amb número d’entrada 5155, poder gaudir 
d’una jubilació a temps parcial del 50% i en data 30 de setembre de 2016, mitjançant instància amb 
número d’entrada 6330, compactar aquesta reducció durant els dos primers anys  realitzant una 
jornada a temps complet. 
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Atès que la Sra. Pulido compleix els requisits per sol·licitar aquesta jubilació a temps 

parcial que disposa el Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text refós de 
la Llei General de la Seguretat Social, ja que actualment té més de 61 anys i 4 mesos, més de 38 anys 
cotitzats, més de 6 anys d’antiguitat a l’entitat i treballa a temps complert; segons consta a l’expedient. 

 
Atès que a l’any 2020 el/la treballador/a pot jubilar-se a l’edat de 65 anys si porta 

cotitzats un mínim de 37 anys, requisit que compleix la Sra. Pulido. 
 
Vist que per poder accedir a la jubilació a temps parcial s’ha de realitzar amb caràcter 

simultani un contracte de relleu en els termes que preveu l'article 12.7 del Text refós de la Llei de 
l'Estatut dels Treballadors, en aquest sentit, per Decret de Presidència núm. 41/2017, de 7 de febrer, 
es va aprovar l’inici del procés de selecció i les bases que han de regir la convocatòria d’un/a auxiliar 
administratiu/va per a la seva posterior contractació laboral temporal a jornada parcial (50% de la 
jornada ordinària), amb contracte de relleu vinculat a la jubilació parcial d’una treballadora laboral de la 
plantilla i adscrita als Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Baix Llobregat d’aquest Consell 
Comarcal; aprovant-se la corresponent contractació del Sr. José Luis Ariza Luego per Decret de 
Presidència núm. 98/2017, de 3 d’abril. 

 
Vist que per Decret de Presidència núm. 41/2017, de 7 de febrer, també es va aprovar 

la sol·licitud de jubilació parcial al 50% de la jornada de la Sra. Carmen Pulido Sojo amb la possibilitat 
d’acumular en jornades senceres els primers anys fins a la data de jubilació prevista actualment en el 
moment de complir els 65 anys d’edat, el 31 de maig de 2020. 

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

Coordinadora de Serveis Centrals d’aquesta entitat en data 5 d’abril de 2017, amb diligència de 
proposta de la Gerència, i que s’adjunta a l’expedient. 
 
  Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc conferides 
 

RESOLC 
 

PRIMER.- Aprovar el reconeixement de la  jubilació parcial al 50% de la jornada 
ordinària de l’entitat de la Sra. Carmen Pulido Sojo,  amb DNI 30.411.463-N, a partir del dia 7 d’abril 
d’enguany i fins al 31 de maig del 2020, data prevista de la seva jubilació al complir els 65 anys d’edat. 
 
El còmput de la jubilació parcial en jornades senceres anirà des del dia 7 d’abril de 2017 fins al dia 3 
de novembre de 2018. 
 

SEGON.- Vincular la efectiva reducció de jornada de la jubilació parcial de la Sra. 
Carmen Pulido Sojo i el contracte del rellevista Sr. José Luis Ariza Luego, amb DNI 46.816.345-Y, a 
l’autorització explicita de l’INSS confirmant que acompleixen tots els requisits d’acord amb la normativa 
vigent aplicable. 
 
  TERCER.- Comunicar el present Decret a l’esmentada treballadora, perquè en tingui 
coneixement i als efectes. 
 

QUART.- Informar del present Decret a la representació del personal laboral de 
l’entitat.” 
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dd) Decret núm. 104/17, de data 6 d’abril, relatiu a adjudicar el contracte menor per a la 

realització del curs de formació La cooperativa, un model per emprendre en el marc del 
projecte “Ateneu cooperatiu del Baix Llobregat”, a l’entitat Federació de cooperatives de 
treball de Catalunya. 

 
“Vist que en data 25 de novembre de 2016, en el DOGC número 7255, es va publicar 

l’Ordre TSF/315/2016, de 22 de novembre, per la qual s’aproven les bases que han de regir la 
convocatòria de subvencions per a projectes generadors d’ocupació i de creació de cooperatives i 
societats laborals, a través de la Xarxa d’ateneus cooperatius, de projectes singulars i de projectes de 
coordinació dins el marc del Programa aracoop, i que en data 28 de novembre de 2016, en el DOGC 
número 7256, es va publicar la Resolució TSF/2662/2016,de 22 de novembre, per la qual s’obre la 
convocatòria de subvencions per a projectes generadors d’ocupació i de creació de cooperatives i 
societats laborals, a través de la Xarxa d’ateneus cooperatius, de projectes singulars i de projectes de 
coordinació dins el marc del Programa aracoop, en l’exercici 2016. 

 
Vist que aquesta subvenció té com a finalitat posar en marxa dispositius per fomentar 

l’ocupació, mitjançant la creació d’empreses cooperatives i societats laborals, fomentar l’esperit 
emprenedor i generar nous llocs de treball; i el programa s’articula a través de tres línies de subvenció: 
- La línia 1: La creació de la Xarxa d’ateneus cooperatius, punts territorials del programa aracoop. 
- La línia 2: Projectes singulars de generació d’ocupació i creació de cooperatives i societats 
laborals. 
- La línia 3: Coordinació, promoció i difusió de projectes d’economia social i cooperativa. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 260/2016, de 7 de desembre, es va aprovar 
la sol·licitud de subvenció per al projecte “Ateneu cooperatiu del Baix Llobregat”, en el marc de la 
convocatòria de referència; i que per Decret de Presidència núm. 286/2016, de 19 de desembre, entre 
d’altres, es va acceptar la referida subvenció. 
 

Atès que el Consell Comarcal del Baix Llobregat per a realitzar algunes de les 
actuacions que té assignades dins del programa “Ateneu cooperatiu del Baix Llobregat” necessita 
contractar els serveis externs d’entitats i/o professionals que puguin col·laborar en la gestió de les 
activitats de referència, i que ha dissenyat una primera acció formativa, “La cooperativa, un model per 
emprendre”; segons consta a l’expedient. 
 

Vist que es tracta d’un contracte classificat com a menor, segons els criteris del vigent 
Text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 6 d’abril de 2017, amb el v-i-p de l’Interventor i de la Tècnica de l’Area de 
Secretaria i Serveis Jurídics, i diligència de proposta de la Gerència; que s’adjunta a l’expedient, 
proposant l’adjudicació del contracte de referència a l’entitat Federació de cooperatives de treball de 
Catalunya. 

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

PRIMER.- Adjudicar el contracte menor per a la realització del curs de formació “La 
cooperativa, un model per emprendre” que es realitzarà el proper 25 d’abril de 2017, en el marc del 
projecte “Ateneu cooperatiu del Baix Llobregat”, a l’entitat Federació de cooperatives de treball de 
Catalunya, amb NIF G62015789,  
 

SEGON.- El preu total d’adjudicació és de 170,00€, exempt d’IVA. 
 

TERCER.- Aquesta adjudicació se subjectarà a les clàusules especificades en la 
minuta de contracte que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament. 

 
QUART.- La present despesa es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 

2410.22700 del pressupost de despesa de l’exercici 2017 d’aquest Consell Comarcal. 
 
CINQUÈ.- Notificar aquest Decret a l’entitat Federació de cooperatives de treball de 

Catalunya, perquè en tingui coneixement i als efectes. 
 
SISÈ.- Registre aquest contracte en el Registre Públic de contractes.” 

 
ee) Decret núm. 105/17, de data 7 d’abril, relatiu a aprovar diverses liquidacions en relació 

per a la utilització del Parc Torreblanca per la mostra de productes de pagès del Parc Agrari del 
Baix Llobregat; 

 
“Vist que per Decret de Presidència núm. 128/2016, de 4 de juliol, es va autoritzar al 

Sr. Antoni Obiols Augé, al Sr. Sebastià Saladrigas i Molins, al Sr. Ernest Andreu Centelles, al Sr. 
Carles Cortès Amigó, a la Sra. Anna Rosa Asencio Sànchez, al Sr. Miquel Àngel Arrufat Àvila i al Sr. 
Jaime Gil Martínez, durant període 15/07/16 – 14/07/17, a la utilització d’espai per instal·lar una parada 
de 4,50 x 4,00 metres, i en el cas dels dos últims de 3,00 x 4,00 metres, en la “Mostra de productes de 
Pagès del Parc Agrari del Baix Llobregat”, inclòs muntatge i desmuntatge, a la plaça de la Torre del 
Parc Torreblanca, que tindrà una periodicitat setmanal, i que es durà a terme tots els diumenges, en 
horari de 10h00 a 14h00; i que les referides autoritzacions estaven subjectes i condicionades al 
pagament d’un preu públic d’un import anual de 712,31 €/any IVA inclòs, que podrà ser abonat en 
terminis trimestrals de 178,08€/trimestre IVA inclòs, i en el cas dels dos últims d’un import anual de 
474,88 €/any IVA inclòs, que podrà ser abonat en terminis trimestrals de 118,72 €/trimestre IVA inclòs. 
 

Vist els documents de liquidació amb núm. 2017/0010, 2017/0011, 2017/0012, 
2017/0013, 2017/14 i 2017/00015, de data 7 d’abril de 2017. 
 
  Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc conferides 
 

RESOLC 
 

PRIMER.- Aprovar la liquidació núm. 2017/0010, de data 7 d’abril de 2017, a nom del 
Sr. Sebastià Saladrigas i Molins, amb NIF 38.407.004-V, d’un import de 178,08€, IVA inclòs, 
corresponent al trimestre del 15 d’abril de 2017 al 14 de juliol de 2017, pel concepte 2.8 de 
l’Ordenança de preus públics “Ocupació de terrenys per l’execució d’altres activitats econòmiques o 
productives diferents de la captació d’imatges” del capítol 1 de l’annex de tarifes de l’ordenança fiscal, 
per a la utilització del Parc Torreblanca per la mostra de productes de pagès del Parc Agrari del Baix 
Llobregat; d’acord amb el document de liquidació que s’adjunta a l’expedient i s’aprova simultàniament. 
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SEGON.- Aprovar la liquidació núm. 2017/0011, de data 7 d’abril de 2017, a nom del 
Sr. Carles Cortès Amigó, amb NIF 46.667.108-Q, d’un import de 178,08€, IVA inclòs, corresponent al 
trimestre del 15 d’abril de 2017 al 14 de juliol de 2017, pel concepte 2.8 de l’Ordenança de preus 
públics “Ocupació de terrenys per l’execució d’altres activitats econòmiques o productives diferents de 
la captació d’imatges” del capítol 1 de l’annex de tarifes de l’ordenança fiscal, per a la utilització del 
Parc Torreblanca per la mostra de productes de pagès del Parc Agrari del Baix Llobregat; d’acord amb 
el document de liquidació que s’adjunta a l’expedient i s’aprova simultàniament. 

 
TERCER.- Aprovar la liquidació núm. 2017/0012, de data 7 d’abril de 2017, a nom del 

Sr. Ernest Andreu Centelles, amb NIF 46.662.965-J, d’un import de 178,08€, IVA inclòs, corresponent 
al trimestre del 15 d’abril de 2017 al 14 de juliol de 2017, pel concepte 2.8 de l’Ordenança de preus 
públics “Ocupació de terrenys per l’execució d’altres activitats econòmiques o productives diferents de 
la captació d’imatges” del capítol 1 de l’annex de tarifes de l’ordenança fiscal, per a la utilització del 
Parc Torreblanca per la mostra de productes de pagès del Parc Agrari del Baix Llobregat; d’acord amb 
el document de liquidació que s’adjunta a l’expedient i s’aprova simultàniament. 
 
 

QUART.- Aprovar la liquidació núm. 2017/0013, de data 7 d’abril de 2017, a nom de la 
Sra. Anna Rosa Asencio Sànchez, amb NIF 77.298.979-G, d’un import de 178,08€, IVA inclòs, 
corresponent al trimestre del 15 d’abril de 2017 al 14 de juliol de 2017, pel concepte 2.8 de 
l’Ordenança de preus públics “Ocupació de terrenys per l’execució d’altres activitats econòmiques o 
productives diferents de la captació d’imatges” del capítol 1 de l’annex de tarifes de l’ordenança fiscal, 
per a la utilització del Parc Torreblanca per la mostra de productes de pagès del Parc Agrari del Baix 
Llobregat; d’acord amb el document de liquidació que s’adjunta a l’expedient i s’aprova simultàniament. 

 
CINQUÈ.- Aprovar la liquidació núm. 2017/14, de data 7 d’abril de 2017, a nom del Sr. 

Antoni Obiols Augé, amb NIF 37.663.440-C, d’un import de 178,08€, IVA inclòs, corresponent al 
trimestre del 15 d’abril de 2017 al 14 de juliol de 2017, pel concepte 2.8 de l’Ordenança de preus 
públics “Ocupació de terrenys per l’execució d’altres activitats econòmiques o productives diferents de 
la captació d’imatges” del capítol 1 de l’annex de tarifes de l’ordenança fiscal, per a la utilització del 
Parc Torreblanca per la mostra de productes de pagès del Parc Agrari del Baix Llobregat; d’acord amb 
el document de liquidació que s’adjunta a l’expedient i s’aprova simultàniament. 
 

SISÈ.- Aprovar la liquidació núm. 2017/00015, de data 7 d’abril de 2017, a nom del Sr. 
Jaime Gil Martínez, amb NIF 35.056.595-H, d’un import de 118,72€, IVA inclòs, corresponent al 
trimestre del 15 d’abril de 2017 al 14 de juliol de 2017, pel concepte 2.8 de l’Ordenança de preus 
públics “Ocupació de terrenys per l’execució d’altres activitats econòmiques o productives diferents de 
la captació d’imatges” del capítol 1 de l’annex de tarifes de l’ordenança fiscal, per a la utilització del 
Parc Torreblanca per la mostra de productes de pagès del Parc Agrari del Baix Llobregat; d’acord amb 
el document de liquidació que s’adjunta a l’expedient i s’aprova simultàniament. 
 

SETÈ.- Comunicar les presents liquidacions a les esmentades persones, fent-les-hi 
constar que la no satisfacció de les liquidacions tindrà els efectes previstos en les autoritzacions de 
referència i la normativa vigent d’aplicació.” 
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ff) Decret núm. 106/17, de data 11 d’abril, relatiu a aprovar provisionalment la llista de 
persones aspirants admeses i excloses següents: 

 
“Vist que per Decret de Presidència núm. 76/2017, de 10 de març, entre d’altres, es va 

aprovar la creació d’una borsa de treball de personal prospector i una altra de personal prospector 
auxiliar ambdues del Servei de Control de Mosquits d’aquesta entitat per a cobrir les necessitats de 
personal temporal laboral i/o funcionari d’aquest Consell Comarcal, dins dels termes legals establerts 
en referència a la incorporació del personal temporal durant el període de vigència de la limitació de 
contractació actualment vigent; així com les bases reguladores de les referides convocatòries. 

 
Vist que d’acord a la base cinquena d’ambdues convocatòries, finalitzat el termini de 

presentació d’instàncies es publicarà al taulell d’anuncis de l’entitat i a la pàgina web el llistat de 
persones admeses i excloses; concedint-se un termini de deu dies hàbils per a esmenes i possibles 
reclamacions, les quals es resoldran en el termini dels 30 dies següents a comptar des de la data de 
presentació, transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat resolució les al·legacions s’entendran 
desestimades.. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals d’aquesta entitat en data 
11 d’abril de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència, i que s’adjunta a l’expedient. 
 

Vist l’informe de la Secretaria general núm. 7/2016, de 15 de desembre, relatiu al 
procediment i requisits de contractació de personal. 
 

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

HE RESOLT 
  

PRIMER.-  Aprovar provisionalment la llista de persones aspirants admeses i excloses 
següents: 
 
· Borsa de treball: PERSONAL PROSPECTOR 
 
Aspirants admesos/es: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aspirants exclosos/es: No hi ha cap candidatura exclosa. 
 
· Borsa de treball: PERSONAL PROSPECTOR AUXILIAR 

Darreres 3 xifres i 
lletra del NIF 

...606V 
...303J  
...208J 
...640F 
...460Y  
...032V 
...894Y 
...337H 
…517Y 
…414S 
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Aspirants admesos/es: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Aspirants exclosos/es: No hi ha cap candidatura exclosa. 
 

SEGON.- Indicar que la totalitat de les persones aspirants presentades a les referides 
convocatòries acrediten formalment el nivell de coneixement de la llengua catalana, de nivell de 
suficiència (antic nivell C de català). 

 
TERCER.- Les reclamacions contra aquesta resolució es poden interposar de 

conformitat amb el que preveu l’article 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, en el termini de 10 dies, 
a partir de la publicació al taulell d’anuncis i a la pàgina web de l’entitat. 
     

QUART.- Aquestes llistes s’elevaran com a definitives si en el termini que s’exposa en 
l’apartat tercer d’aquesta resolució, no s’ha presentat cap reclamació. 
 

CINQUÈ.- Convocar a les persones aspirants de les esmentades convocatòries el dia 
25 d’abril de 2017, a les 13.00h. per al personal prospector i a les 14.30h. per al personal prospector 
auxiliar, a la seu del Consell Comarcal del Baix Llobregat, Ctra. Nacional s/n, Parc de Torreblanca, 
Sant Feliu de Llobregat, per a la realització de la prova escrita. 
 

SISÈ.- Publicar aquest Decret al taulell d’anuncis i a la pàgina web de l’entitat, i 
comunicar-ho a tots els membres del Tribunal així com a la representació del personal del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat.” 
 

gg) Decret núm. 107/17, de data 11 d’abril, relatiu a aprovar la modificació del imports del lot 
núm. 17 especificats en l’Annex I del Plec de clàusules administratives particulars que 
regeixen el contracte de serveis de transport escolar pels cursos escolars 2017-2018 i 
2018-2019 

 
"Vist que per acord de la Junta de Govern de 20 de març de 2017 es va aprovar l’inici 

de l’expedient per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert harmonitzat, dels contractes dels 
serveis del transport escolar obligatori i no obligatori de la comarca del Baix Llobregat per als cursos 
escolars 2017-2018 i 2018-2019 i dues possibles pròrrogues per als cursos 2019-2020 i 2020-2021, 
amb un tipus màxim de licitació, IVA inclòs, de 15.133.573,44€, amb el desglossament següent: 
14.383.814,40€ pressupost net i 749.759,04€ en concepte d’Impost sobre el Valor afegit, al tipus del 
10% en rutes no exemptes; així com el Plec de Clàusules Econòmiques i Administratives Particulars i 
el Plec de Prescripcions Tècniques reguladors d’aquest contracte. 

 
 

Darreres 3 xifres i 
lletra del NIF 

...606V 
...303J  
...032V 
...894Y 
...208J 
…414S 
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Atès que s’ha detectat un error en els imports del lot núm. 17 de l’annex 1 del Plec de 
clàusules administratives particulars reguladors d’aquesta licitació, d’acord amb l’informe emès per la 
Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat i Polítiques Socials d’aquesta entitat en data 10 d’abril de 2017, amb 
diligència de proposta de la Gerència, que s’adjunta a l’expedient. 

 
Atès l’acord de la Junta de Govern de 24 de juliol de 2015 de delegació a la 

Presidència de l’exercici de les competències delegades a la Junta, per raons fonamentades 
d’urgència, donant compte als efectes de ratificació en la següent sessió que se celebri. 

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

RESOLC 
 
   
PRIMER.- Aprovar la modificació del imports del lot núm. 17 especificats en l’Annex I 

del Plec de clàusules administratives particulars que regeixen el contracte de serveis de transport 
escolar pels cursos escolars 2017-2018 i 2018-2019, i que es detallen a continuació: 

 

Lot Ruta  Centre escolar 
Municipi 
centre 

Cost màxim dia 
( acompanyant inclòs) 

Cost total màxim 
IVA dia 

Cost total 
màxim curs 

17 501 OSAN CEE BALMES II St Boi de Ll. 170,00 170,00 30.090,00 
17 502 OSAN CEE BALMES II St Boi de Ll. 170,00 170,00 30.090,00 
17 503 OSAN CEE BALMES II St Boi de Ll. 170,00 170,00 30.090,00 
17 504 OSAN CEE BALMES II St Boi de Ll. 170,00 170,00 30.090,00 

 
 
SEGON.- Publicar aquesta modificació en el perfil del contractant d’aquesta entitat 

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

Govern i del Ple que se celebrin.” 
 

hh) Decret núm. 108/17 de data 18 d’abril, relatiu a formular a la Diputació de Barcelona la 
proposta de priorització d’actuacions en el marc del Pla Zonal de Carreteres. 

 
“Atès que la Diputació de Barcelona està finalitzant el procés d’elaboració del Pla 

Zonal de Carreteres, instrument amb rang normatiu a través del qual es porta a terme l’anàlisi i la 
priorització d’actuacions per a la transformació de camins a carreteres locals i la definició de la xarxa 
local de carreteres.  
 

Atès que prèviament es va elaborar la Diagnosi Zonal de la Xarxa Local de Carreteres, 
que va determinar aquells camins que compleixen els requisits necessaris per incorporar-se a la Xarxa 
Local de carreteres, i que com a resultat dels treballs de la Diagnosi es van identificar un total de deu 
camins al Baix Llobregat susceptibles de transformar-se en carreteres i incorporar-se a la xarxa local, 
afegint-se conseqüentment al Pla Zonal de Carreteres. 
 

Atès que la Diputació de Barcelona ha sol·licitat a aquest Consell Comarcal la 
determinació d’aquells quatre camins, de entre els deu esmentats, que es consideren prioritaris per a 
l’inici d’actuacions. 
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Atès que s’han analitzat les dades d’intensitat mitjana diària (IMD) dels camins, així 
com l’impacte territorial, segons consta a l’expedient. 
 

Vist l’informe emès pel Tècnic de Mobilitat i infraestructuras d’aquesta entitat en data 
17 de març de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència, i que s’adjunta a l’expedient. 
 

Vist que no hi ha prevista sessió de Ple amb anterioritat a la data límit atorgada per la 
Diputació de Barcelona per formular la proposta de priorització d’actuacions en el marc del Pla Zonal 
de Carreteres, i que l’entitat provincial aconsella la seva aprovació plenària, cal procedir a l’aprovació 
per Decret de Presidència ratificant-lo en la propera sessió plenària que se celebri. 
 
  Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc conferides 
 

RESOLC 
 

PRIMER.- Formular a la Diputació de Barcelona la proposta de priorització 
d’actuacions en el marc del Pla Zonal de Carreteres que s’indica a continuació: 
 

Codi Denominació Origen Destí Longitud 
Km IMD 

BL017T Carretera de la Sentiu Gavà Castelldefels 2,93 5.583 
BL056 Camí de Fontpineda Pallejà Pallejà 2,38 2.796 
BL078 Carretera de Mas d’en Gall Esparreguera Esparreguera 2,65 2.298 

BL060T Camí de Corbera a Sant 
Andreu de la Barca Corbera Sant Andreu de 

la Barca 5,81 989 

 
SEGON.- Comunicar el present Decret a la Diputació de Barcelona, perquè en tingui 

coneixement i als efectes oportuns. 
 

TERCER.- Ratificar el present Decret en la propera sessió de Ple que se celebri.” 
 

ii) Decret núm. 109/17, de data 18 d’abril, relatiu a aprovar l’atorgament de les beques per 
l’assistència i aprofitament i el seu pagament a les  persones que han assistit al curs de 
formació de “Càlcul Bàsic i Excel Aplicat a la Indústria”. 

 
“Vist que en data 24 de març de 2016 la Diputació de Barcelona va publicar al BOPB 

un anunci sobre la convocatòria 2016-17 per a l'atorgament de subvencions en règim de concurrència 
competitiva per promoure l'ocupació a la indústria local, sent l’objecte finançar projectes locals de 
millora de l’ocupabilitat i d’inserció de persones que tenen especials dificultats d’inserció, preferentment 
joves, majors de 45 anys i aturats de llarga durada, en sectors d’activitat econòmica industrial 
fortament consolidats al territori i/o amb perspectives de creixement. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 69/2016, de 26 d’abril, es va aprovar la 
sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per a la realització del projecte “Promoure 
l’ocupació a la indústria local al Baix Llobregat – 2a. Fase”, dins la referida convocatòria de 
subvencions; i que per Decret de Presidència núm. 162/2016, de a 28 de juliol, es va acceptar la 
referida subvenció. 
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Atès que dins de l’eix 3 l’esmentat projecte es contempla la possibilitat d’atorgar 
beques a les persones que participin en els diferents cursos de formació així com en la realització de 
pràctiques no laborals en empreses. 
 

Vist que per acord de la Junta de Govern de 24 d’octubre de 2016 es van aprovar les 
“Bases reguladores per l’atorgament de beques a les persones participants en el projecte Promoure 
l’ocupació a la indústria local del Baix Llobregat – Fase 2, per l’assistència i aprofitament als cursos de 
formació i la realització de pràctiques no laborals en empreses i entitats sense ànim de lucre”, que 
contemplen els requisits i les característiques que han de tenir les persones beneficiàries per poder 
optar a aquestes beques, així com el procediment per a la seva sol·licitud, i que tenen una dotació 
econòmica total de 17.000,00€; i que han estat publicades al BOPB de data 8 de novembre de 2016. 
 

Vist que s’ha realitzat el curs “Càlcul Bàsic i Excel Aplicat a la Indústria” en les dates 
compreses entre el 28 de març i el 6 d’abril de 2017, segons consta a l’expedient. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 18 d’abril de 2017, amb el v-i-p de l’Interventor i amb diligència de proposta 
de la Gerència, i que s’incorpora a l’expedient. 
 

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

HE RESOLT  
 

PRIMER.- Aprovar l’atorgament de les beques per l’assistència i aprofitament i el seu 
pagament a les següents persones que han assistit al curs de formació de “Càlcul Bàsic i Excel Aplicat 
a la Indústria”, d’acord amb el que es detalla: 
 

3 últimes 
xifres del DNI 

CURS 
SUPERAT 

DIES 
ASSISTENCIA 

IMPORT 
BECA/DIA 

TOTAL 
BECA 

298R SI 8 5 € 40€ 
772K SI 8 5 € 40€ 
413F SI 8 5 € 40€ 
695Y SI 8 5 € 40€ 
071S SI 8 5 € 40€ 
572C SI 8 5 € 40€ 
798D SI 8 5 € 40€ 
496A SI 8 5€ 40€ 
826N SI 8 5€ 40€ 
404Z SI 8 5 € 40€ 

 
Els imports a pagar estan calculats d’acord a les pautes fixades a les “Bases reguladores per 
l’atorgament de beques a les persones participants en el projecte Promoure l’ocupació a la indústria 
local del Baix Llobregat – Fase 2, per l’assistència i aprofitament als cursos de formació i la realització 
de pràctiques no laborals en empreses i entitats sense ànim de lucre”. 
 
Les dades completes de les persones beneficiàries d’aquestes beques estan contemplades dins de 
l’expedient del projecte que té custodiat el Departament de Promoció Econòmica d’aquest Consell 
Comarcal. 
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SEGON.- Notificar aquest Decret a la Diputació de Barcelona i a les persones 
beneficiàries de les beques, perquè en tinguin coneixement i als efectes.” 
 

jj) Decret núm. 111/17, de data 20 d’abril, relatiu a adjudicar el contracte menor per a la 
realització del curs de formació “La cooperativa, un model per emprendre” en el marc 
del projecte “Ateneu cooperatiu del Baix Llobregat”, a l’entitat Federació de 
cooperatives de treball de Catalunya. 

 
“Vist que en data 25 de novembre de 2016, en el DOGC número 7255, es va publicar 

l’Ordre TSF/315/2016, de 22 de novembre, per la qual s’aproven les bases que han de regir la 
convocatòria de subvencions per a projectes generadors d’ocupació i de creació de cooperatives i 
societats laborals, a través de la Xarxa d’ateneus cooperatius, de projectes singulars i de projectes de 
coordinació dins el marc del Programa aracoop, i que en data 28 de novembre de 2016, en el DOGC 
número 7256, es va publicar la Resolució TSF/2662/2016,de 22 de novembre, per la qual s’obre la 
convocatòria de subvencions per a projectes generadors d’ocupació i de creació de cooperatives i 
societats laborals, a través de la Xarxa d’ateneus cooperatius, de projectes singulars i de projectes de 
coordinació dins el marc del Programa aracoop, en l’exercici 2016. 

 
Vist que aquesta subvenció té com a finalitat posar en marxa dispositius per fomentar 

l’ocupació, mitjançant la creació d’empreses cooperatives i societats laborals, fomentar l’esperit 
emprenedor i generar nous llocs de treball; i el programa s’articula a través de tres línies de subvenció: 
- La línia 1: La creació de la Xarxa d’ateneus cooperatius, punts territorials del programa aracoop. 
- La línia 2: Projectes singulars de generació d’ocupació i creació de cooperatives i societats 
laborals. 
- La línia 3: Coordinació, promoció i difusió de projectes d’economia social i cooperativa. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 260/2016, de 7 de desembre, es va aprovar 
la sol·licitud de subvenció per al projecte “Ateneu cooperatiu del Baix Llobregat”, en el marc de la 
convocatòria de referència; i que per Decret de Presidència núm. 286/2016, de 19 de desembre, entre 
d’altres, es va acceptar la referida subvenció. 
 

Atès que el Consell Comarcal del Baix Llobregat per a realitzar algunes de les 
actuacions que té assignades dins del programa “Ateneu cooperatiu del Baix Llobregat” necessita 
contractar els serveis externs d’entitats i/o professionals que puguin col·laborar en la gestió de les 
activitats de referència, i que ha dissenyat una primera acció formativa, “La cooperativa, un model per 
emprendre”; segons consta a l’expedient. 
 

Vist que es tracta d’un contracte classificat com a menor, segons els criteris del vigent 
Text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 20 d’abril de 2017, amb el v-i-p de l’Interventor i de la Tècnica de l’Area de 
Secretaria i Serveis Jurídics, i diligència de proposta de la Gerència; que s’adjunta a l’expedient, 
proposant l’adjudicació del contracte de referència a l’entitat Federació de cooperatives de treball de 
Catalunya. 

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

PRIMER.- Adjudicar el contracte menor per a la realització del curs de formació “La 
cooperativa, un model per emprendre” que es realitzarà el dia 23 de maig de 2017, en el marc del 
projecte “Ateneu cooperatiu del Baix Llobregat”, a l’entitat Federació de cooperatives de treball de 
Catalunya, amb NIF G62015789.  
 

SEGON.- El preu total d’adjudicació és de 170,00€, exempt d’IVA. 
 

TERCER.- Aquesta adjudicació se subjectarà a les clàusules especificades en la 
minuta de contracte que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament. 

 
QUART.- La present despesa es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 

2410.22700 del pressupost de despesa de l’exercici 2017 d’aquest Consell Comarcal. 
 
CINQUÈ.- Notificar aquest Decret a l’entitat Federació de cooperatives de treball de 

Catalunya, perquè en tingui coneixement i als efectes. 
 
SISÈ.- Registre aquest contracte en el Registre Públic de contractes.” 

kk) Decret núm. 112/17, de data 21 d’abril, relatiu a autoritzar a l’empresa Brutal Media, S.L. 
la utilització d’espais del Parc de Torreblanca  per a la filmació d’imatges del Parc 
Torreblanca encarregat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

 
“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. 
 
  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. 
 
   Vista la sol·licitud presentada a aquesta entitat, en data 20 d’abril de 2017 i amb 
número d’entrada al registre general 2683, per l’empresa Brutal Media, S.L., per a la utilització de les 
instal·lacions i espais destinats a l’efecte del Parc Torreblanca, el dia 5 de maig de 2017, entre les 
08:00 hores i les 20:00 hores, per a la filmació d’imatges del Parc Torreblanca encarregat per l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona com a instrument de promoció de la xarxa de parcs metropolitans i els 
seus àmbits de gestió, sense ànim comercial.   
 

Vist l’Ordenança de Preus Públics per a l’ús i ocupació dels diferents espais del Parc 
Torreblanca i la captació d’imatges, publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 129, 
de 30 de maig de 2007. 

 
Vist que per acord del Ple en sessió celebrada el dia 20 de febrer de 2012 es va 

aprovar inicialment l’actualització de l’esmentada Ordenança així com el llistat dels seus preus públics, 
i que es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona CVE-Núm. de registre 
022012008855 del dia 25 d’abril de 2012. 
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  Vist l’informe emès per l’Arquitecte Tècnic d’aquesta entitat en data 21 d’abril de 2017, 
amb diligència de proposta de la Gerència i que s’adjunta a l’expedient.  
 
  Vist que per acord de la Junta de Govern de data 19 de juliol de 2004 es va aprovar 
delegar en la Presidència les autoritzacions per a l’ús del Parc Torreblanca per a actes diversos. 
 

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

RESOLC 
 
PRIMER.- Autoritzar a l’empresa Brutal Media, S.L. la utilització d’espais del Parc de 

Torreblanca el dia 5 de maig de 2017, entre les 08:00 hores i les 20:00 hores, per a la filmació 
d’imatges del Parc Torreblanca encarregat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona com a instrument de 
promoció de la xarxa de parcs metropolitans i els seus àmbits de gestió, sense ànim comercial. 
 

Les condicions de l’autorització estan fixades en el document d’autorització que 
s’adjunta al present Decret i s’aprova simultàniament.  

 
SEGON.- L’empresa Brutal Media, S.L. queda exempta en aquesta autorització al 

pagament del preu públic especificat en l’Ordenança de Preus Públic per a l’ús i ocupació dels 
diferents espais del Parc Torreblanca i la captació d’imatges, de conformitat amb l’article 5 de 
l’Ordenança. 
 

TERCER.- Comunicar el present Decret als Ajuntaments de Sant Joan Despí, Sant 
Just Desvern i Sant Feliu de Llobregat, i a l’AMB en compliment de pacte vuitè del conveni, perquè en 
tinguin coneixement i als efectes escaients. 

 
QUART.- Comunicar el present Decret al sol·licitant fent constar que haurà de 

comparèixer davant la Secretaria de l’entitat per a la formalització de la present autorització. 
 

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

ll) Decret núm. 113/17, de data 21 d’abril, relatiu a reconèixer al Sr. José Luis Martínez 
González, per al lloc de treball de SUPORT A LA CREACIÓ DE COOPERATIVES, vinculat 
al programa de Xarxes d’Ateneus cooperatius – Ateneu cooperatiu del Baix Llobregat. 

 
“Vist la instància presentada pel Sr. José Luis Martínez González, en data 20 d’abril de 

2017, amb número d’entrada 2685 del Registre General d’aquesta entitat, funcionari interí, amb la 
categoria de tècnic superior, grup A, subgrup A1, subescala tècnica, adscrit a l’Àrea de 
Desenvolupament Estratègic d’aquest Consell Comarcal, per al lloc de treball de SUPORT A LA 
CREACIÓ DE COOPERATIVES, vinculat al programa de Xarxes d’Ateneus cooperatius – Ateneu 
cooperatiu del Baix Llobregat, subvencionat per la Direcció General d’Economia Social, el Tercer 
Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya, sol·licitant el reconeixement de serveis prestats per a percebre el 
corresponent complement d’antiguitat. 
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Atès l’informe emès per la Responsable del Departament de Recursos Humans 
d’aquesta entitat respecte al reconeixement dels serveis prestats de l’esmentat treballador. 

 
Atès l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea de Serveis Centrals i la 

Responsable del Departament de Recursos Humans d’aquesta entitat en data 21 d’abril de 2017, amb 
diligència de proposta de la Gerència i que s’incorpora a l’expedient, proposant l’aprovació del 
reconeixement de serveis prestats per a l’abonament del complement d’antiguitat corresponent al Sr. 
José Luis Martínez González, personal funcionari interí a jornada completa d’aquest Consell Comarcal. 

 
Vist el que disposa el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual 

s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, els articles 21.1.s. i 93 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, els articles 53.1., 53.1.u. i. i 298 del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, l’article 102.b. i la Disposició Addicional 12a del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 
d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals 
vigents a Catalunya en matèria de funció pública, la Llei 70/1978, de 26 de desembre, de 
reconeixement de serveis previs a l’Administració pública, el Reial Decret 1461/1982, de 25 de juny, 
pel qual s’estableix el reconeixement de serveis previs en l’Administració pública, els articles 160.2.b. i 
161 a 164 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, que aprova el Reglament de personal al servei de les 
entitats locals; i l’article 50 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 

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

RESOLC 
 
  PRIMER.- Reconèixer al Sr. José Luis Martínez González, amb DNI 38.810.172-H, 
funcionari interí, amb la categoria de tècnic superior, grup A, subgrup A1, subescala tècnica, adscrit a 
l’Àrea de Desenvolupament Estratègic d’aquest Consell Comarcal, per al lloc de treball de SUPORT A 
LA CREACIÓ DE COOPERATIVES, vinculat al programa de Xarxes d’Ateneus cooperatius – Ateneu 
cooperatiu del Baix Llobregat, subvencionat per la Direcció General d’Economia Social, el Tercer 
Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya, el temps de serveis prestats que dóna dret a percebre el complement 
d’antiguitat segons la categoria i temps meritat, i abonar aquest import en la quantia que correspongui 
fixada anualment per la Llei de Pressupostos de l’Estat: 
  
Nom i Cognoms DNI Triennis 

reconeguts 
Jornada Import 

José Luis Martínez 
González 

38810172H 2 triennis del 
grup A2 

Jornada 
completa (37h 
30 minuts a la 
setmana) 

35,12€ mensual per a cada trienni del 
grup A2 i 25,61€ en les pagues de 
Nadal i estiu 

 
El reconeixement de la corresponent antiguitat i per tant, l’abonament dels drets econòmics tindrà efectes 
d’aquest mes d’abril de 2017. 
        

SEGON.- Comunicar el present Decret a l’esmentat treballador i als Departaments de 
Recursos Humans i d’Intervenció pel seu coneixement i efectes.” 
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mm) Decret núm. 114/17, de data 25 d’abril, relatiu a aprovar l’inici del procés de 
selecció i les bases que han de regir la convocatòria, per al nomenament temporal de 
quatre funcionaris/àries interins/es de programa, a jornada completa, vinculat al 
desenvolupament de la campanya de desinsectació de l’any 2017, 

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

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

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

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

 
Atès que en data 15 de març d’enguany aquest Consell Comarcal va sol·licitar a l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona la pròrroga del conveni de referència, la qual té previst aprovar-lo en data 
25 d’abril d’enguany, i que l’esmentat conveni preveu una aportació per a l’exercici 2017 de 
44.119,78€; segons consta a l’expedient. 
 

Vist que els costos derivats de la contractació de l’esmentat personal vindran finançats 
en un 100% pel conveni de col·laboració entre aquest Consell Comarcal del Baix Llobregat i l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. 
 

Vist que per acord de la Junta de Govern del Consell Comarcal de data 15 de febrer 
de 2016 es va aprovar la declaració de serveis prioritaris i essencials del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat a efectes de poder cobrir les necessitats de contractació temporal durant el període de 
vigència de la limitació de contractació continguda inicialment al 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 posteriorment a la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat 
per a l’any 2016, prorrogada actualment; 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 (en el període de la campanya de desinsectació).   
 

Atès que per tal de poder realitzar aquests nomenaments temporals de manera àgil i 
per cobrir aquesta necessitat immediata, d’acord amb el que disposa l’informe de necessitat dels 
Responsables del Servei, és necessari realitzar el procés de selecció en un període de temps reduït, 
garantint en tot cas els preceptes legals d’accés a l’administració pública local; essent la normativa 
d’aplicació per a la convocatòria i el procés selecció la següent: 

- RDL 5/2015, de 30 d’octubre, que aprova el Text Refós de la Ley del Estatuto Bàsico del 
Empleado Público, art. 3, art. 10.1 c), art. 55 i següents 

- Ley 7/1985, de 2 d’abril, en aquells preceptes no derogats per l’EBEP. 
- RDL 781/1986, de 18 d’abril, Títol V. Text Refós de les disposicions vigents en matèria de 

règim local 
- DL 2/2003, de 28 d’abril, Text Refós de la Llei Municipal de Règim Local 
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- DL 1/1997, de 31 d’octubre, que aprova el Text Únic dels preceptes de determinats textos 
legals vigents a Catalunya en matèria de Funció Pública 

- Decret 214/1990, de 30 de juliol, que aprova el Reglament del Personal al Servei de les 
Entitats Locals de Catalunya 

- Altra norma de caràcter supletori. 
 

Vist l’informe emès per la Responsable del Departament de Recursos Humans i per la 
Coordinadora de Serveis Centrals d’aquesta entitat en data 24 d’abril de 2017, amb diligència de 
proposta de la Gerència, proposant l’inici del procés de selecció de referència a la major brevetat per 
garantir la incorporació del referit personal en la data prevista d’inici de campanya, d’acord amb 
l’informe emès pels Responsables del Servei de Control de Mosquits. 
 

Vist l’informe de la Secretaria general núm. 7/2016, de 15 de desembre, relatiu al 
procediment i requisits de contractació de personal. 
 

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

HE RESOLT 
 

PRIMER.- Aprovar l’inici del procés de selecció i les bases que han de regir la 
convocatòria, que s’adjunten com a part integrant del present Decret, per al nomenament temporal de 
quatre funcionaris/àries interins/es de programa, a jornada completa, vinculat al desenvolupament de la 
campanya de desinsectació de l’any 2017, en el marc del conveni de col·laboració subscrit amb Àrea 
Metropolitana de Barcelona, amb la categoria de peons/es aplicadors/es de plaguicides, adscrits/es al 
Servei de Control de Mosquits del Consell Comarcal del Baix Llobregat. 

 
Els nomenaments restaran subjectes a la efectiva recepció en aquest Consell Comarcal de l’aprovació 
i signatura per part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona de la pròrroga del conveni de col·laboració 
per a l’ajut destinat a la campanya de desinsectació d’aquest any 2017, i amb la dotació econòmica 
prevista. 
 

SEGON.- Aprovar la despesa prevista de 44.119,90€, que anirà a càrrec de les 
partides dotades a tal efecte al pressupost de l’entitat I a continuació relacionades: 
 
-3110 12032 Sou brut:  32.474,52€ 
-3110 16039 Seguretat social: 11.377,93€ 
 

TERCER.- Publicar, amb caràcter d’urgència, la convocatòria i les bases al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, així com a la pàgina web i al tauler d’anuncis de l’entitat. 

 
QUART.- Informar del present Decret a la representació del personal funcionari de 

l’entitat.” 
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nn) Decret núm. 115/17, de data 25 d’abril, relatiu a adjudicar el contracte menor per a la 
realització del curs de formació “Càlcul bàsic i excel aplicat a la indústria” en el marc 
del projecte “Promoure l’Ocupació a la Indústria Local al Baix Llobregat-2a Fase” a 
l’entitat Fundació per a la formació i l’estudi Paco Puerto. 

 
“Vista la convocatòria de la Diputació de Barcelona per a l'atorgament de subvencions 

en règim de concurrència competitiva per promoure l'ocupació a la indústria local, i que té per objecte 
finançar projectes locals de millora de l’ocupabilitat i d’inserció de persones que tenen especials 
dificultats d’inserció, preferentment joves, majors de 45 anys i aturats de llarga durada, en sectors 
d’activitat econòmica industrial fortament consolidats al territori i/o amb perspectives de creixement. 
 

Atès que el Consell Comarcal del Baix Llobregat, conjuntament amb 27 ajuntaments 
de la comarca (Abrera, Begues, Castelldefels, Castellví de Rosanes, Cervelló, Collbató, Corbera de 
Llobregat, Esparreguera, Esplugues de Llobregat, Gavà, Martorell, Molins de Rei, Olesa de Montserrat, 
Pallejà, la Palma de Cervelló, el Papiol, el Prat de Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de 
Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Sant Esteve Sesrovires, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan 
Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Vallirana i Viladecans) van acordar presentar un 
projecte a aquesta convocatòria anomenat “Promoure l’ocupació a la indústria local al Baix Llobregat – 
2a. Fase”, que es centrarà en les activitats econòmiques de les indústries alimentàries i de begudes, i 
amb els sector logístic vinculat a aquestes indústries, i que dóna continuïtat al projecte presentat en la 
convocatòria 2015 de la Diputació de Barcelona. 
 

Vist que en data 29 d’abril de 2016 aquest Consell Comarcal va presentar la sol·licitud 
de subvenció a la Diputació de Barcelona per a la realització de l’esmentat projecte i que en data 27 de 
juliol de 2016 la Diputació de Barcelona ha notificat la resolució d’atorgament de la referida subvenció 
a aquesta entitat. 
 

Atès que el projecte en la seva fase 3 contempla realitzar formació 
professionalitzadora i competencial per millorar l’ocupabilitat de les persones participants, d’acord a les 
necessitats manifestades per les empreses de les indústries alimentàries, de begudes i logística 
associada. 
 

Atès que per a la realització dels serveis de formació el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat contractarà a una empresa que serà l’encarregada de prestar el servei, entre els quals s’ha 
de realitzar el de ”Càlcul bàsic i excel aplicat a la indústria”. 
 

Vist que es tracta d’un contracte classificat com a menor, segons els criteris del vigent 
Text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 25 d’abril de 2017, amb el v-i-p de l’Interventor i de la Tècnica de l’Àrea de 
Secretaria i Serveis Jurídics, i diligència de proposta de la Gerència; que s’adjunta a l’expedient, 
proposant l’adjudicació del contracte de referència a lA Fundació per a la formació i l’estudi Paco 
Puerto. 

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

PRIMER.- Adjudicar el contracte menor per a la realització del curs de formació 
“Càlcul bàsic i excel aplicat a la indústria” en el marc del projecte “Promoure l’Ocupació a la Indústria 
Local al Baix Llobregat-2a Fase” a l’entitat Fundació per a la formació i l’estudi Paco Puerto, amb NIF 
G61676128. 
 

SEGON.- El preu total d’adjudicació és de 2.520,00€, IVA exempt. 
 

TERCER.- Aquesta adjudicació se subjectarà a les clàusules especificades en la 
minuta de contracte que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament. 

 
QUART.- La present despesa es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 

2410.22613 del pressupost de despesa de l’exercici 2017 d’aquest Consell Comarcal. 
 

CINQUÈ.- Notificar aquest Decret a l’entitat Fundació per a la formació i l’estudi Paco 
Puerto, així com a la Diputació de Barcelona i als ajuntaments participants en el projecte de referència, 
pel seu coneixement i efectes. 
 

SISÈ.- Registre aquest contracte en el Registre Públic de contractes.” 
 

oo) Decret núm. 116/17, de data 25 d’abril, relatiu a adjudicar el contracte menor per a la 
realització del curs de formació “Especejament i Tecnologia de la carn” en el marc del 
projecte “Promoure l’Ocupació a la Indústria Local al Baix Llobregat-2a Fase” a 
l’empresa FreshCo Consultoría y Formación, S.L.. 

 
“Vista la convocatòria de la Diputació de Barcelona per a l'atorgament de subvencions 

en règim de concurrència competitiva per promoure l'ocupació a la indústria local, i que té per objecte 
finançar projectes locals de millora de l’ocupabilitat i d’inserció de persones que tenen especials 
dificultats d’inserció, preferentment joves, majors de 45 anys i aturats de llarga durada, en sectors 
d’activitat econòmica industrial fortament consolidats al territori i/o amb perspectives de creixement. 
 

Atès que el Consell Comarcal del Baix Llobregat, conjuntament amb 27 ajuntaments 
de la comarca (Abrera, Begues, Castelldefels, Castellví de Rosanes, Cervelló, Collbató, Corbera de 
Llobregat, Esparreguera, Esplugues de Llobregat, Gavà, Martorell, Molins de Rei, Olesa de Montserrat, 
Pallejà, la Palma de Cervelló, el Papiol, el Prat de Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de 
Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Sant Esteve Sesrovires, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan 
Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Vallirana i Viladecans) van acordar presentar un 
projecte a aquesta convocatòria anomenat “Promoure l’ocupació a la indústria local al Baix Llobregat – 
2a. Fase”, que es centrarà en les activitats econòmiques de les indústries alimentàries i de begudes, i 
amb els sector logístic vinculat a aquestes indústries, i que dóna continuïtat al projecte presentat en la 
convocatòria 2015 de la Diputació de Barcelona. 
 

Vist que en data 29 d’abril de 2016 aquest Consell Comarcal va presentar la sol·licitud 
de subvenció a la Diputació de Barcelona per a la realització de l’esmentat projecte i que en data 27 de 
juliol de 2016 la Diputació de Barcelona ha notificat la resolució d’atorgament de la referida subvenció 
a aquesta entitat. 
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Atès que el projecte en la seva fase 3 contempla realitzar formació 
professionalitzadora i competencial per millorar l’ocupabilitat de les persones participants, d’acord a les 
necessitats manifestades per les empreses de les indústries alimentàries, de begudes i logística 
associada. 
 

Atès que per a la realització dels serveis de formació el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat contractarà a una empresa que serà l’encarregada de prestar el servei, entre els quals s’ha 
de realitzar el de ”Especejament i Tecnologia de la carn”. 
 

Vist que es tracta d’un contracte classificat com a menor, segons els criteris del vigent 
Text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 25 d’abril de 2017, amb el v-i-p de l’Interventor i de la Tècnica de l’Àrea de 
Secretaria i Serveis Jurídics, i diligència de proposta de la Gerència; que s’adjunta a l’expedient, 
proposant l’adjudicació del contracte de referència a l’empresa FreshCo Consultoría y Formación, S.L. 

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

 
HE RESOLT 

 
PRIMER.- Adjudicar el contracte menor per a la realització del curs de formació 

“Especejament i Tecnologia de la carn” en el marc del projecte “Promoure l’Ocupació a la Indústria 
Local al Baix Llobregat-2a Fase” a l’empresa FreshCo Consultoría y Formación, S.L., amb NIF 
B87317160. 
 

SEGON.- El preu total d’adjudicació és de 12.500,00€ sense IVA, i 15.125,00€ amb 
IVA . 

 
TERCER.- Aquesta adjudicació se subjectarà a les clàusules especificades en la 

minuta de contracte que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament. 
 
QUART.- La present despesa es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 

2410.22613 del pressupost de despesa de l’exercici 2017 d’aquest Consell Comarcal. 
 

CINQUÈ.- Notificar aquest Decret a l’empresa FreshCo Consultoría y Formación, S.L., 
així com a la Diputació de Barcelona i als ajuntaments participants en el projecte de referència, pel seu 
coneixement i efectes. 
 

SISÈ.- Registre aquest contracte en el Registre Públic de contractes.” 
 

pp) Decret núm. 120/17, de data 26 d’abril, relatiu a aprovar la modificació del contracte del 
servei d’atenció domiciliària als municipis de Castellví de Rosanes, Santa Coloma de Cervelló, 
Cervelló, Corbera de Llobregat, Sant Climent de Llobregat i Vallirana per al període 2016-2017 

 
“Vist que per Decret de Presidència del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del 

Baix Llobregat núm. 20/2016, de 21 de març, es va aprovar l’inici de l’expedient per a l’adjudicació, 
mitjançant procediment obert, del contracte del servei d’atenció domiciliària als municipis de Castellví 
de Rosanes, Santa Coloma de Cervelló, Cervelló, Corbera de Llobregat, Sant Climent de Llobregat i 
Vallirana per al període 2016-2017; així com el Plec de clàusules administratives particulars, i el Plec 
de prescripcions tècniques particulars, reguladors d’aquest contracte. 
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Vist que per acord de la Junta de Govern del Consell Comarcal del Baix Llobregat de 

data 11 de juliol de 2016 es va adjudicar a l’empresa Clece, S.A., el referit contracte, pels següents 
imports:  
 

Proposta econòmica  del preu unitari per als serveis 
d’atenció personal (sense IVA) 

 15,34 €/hora 
Proposta econòmica  del preu unitari per als serveis 
d’atenció a la llar (sense IVA) 

 12,57€/hora 
 

Vist que en el decurs de la vigència del contracte de referència, els referits 
ajuntaments han sofert un augment de la demanda de serveis que no s’ajusta a les previsions inicials 
de serveis realitzades pels propis municipis; segons consta a l’expedient. 

  
Atès que l'execució del contracte amb l'empresa Clece, S.A. a data 1 d'abril de 2017 

és del 88% i el referit contracte finalitza el dia 20 de juny d’enguany, es considera necessària una 
ampliació de l’esmentat contracte per atendre aquest augment de demanda expressada pels municipis. 

 
Atès la clàusula 35 del Plec de clàusules administratives particulars i econòmiques, 

regulador d’aquest contracte, que estableix la possibilitat de modificar el contracte per augment de la 
demanda del servei. 
 

Atès el que s’estableix a l’article 219 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i atesa la 
necessitat d’aquesta sol·licitud, segons consta en l’expedient, s’ha considerat convenient modificar el 
contracte de referència subscrit amb l’empresa Clece, S.A. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials d’aquesta 
entitat, en data 24 d’abril de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència, que s’incorpora a 
l’expedient. 
 

Vist que no hi ha previst sessió prèvia de la Junta de Govern i que és necessari, 
segons consta a l’expedient, aprovar la modificació de l’esmentat contracte, es considera convenient 
aprovar-ho per Decret de Presidència ratificant-lo en la propera sessió de la Junta de Govern que se 
celebri. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 151/2015, de 24 de juliol, la Presidència 
podrà exercir, per raons d’urgència, les competències de la Junta de Govern, donant compte a l’òrgan 
competent als efectes de ratificació. 
 

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

HE RESOLT 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació del contracte del servei d’atenció domiciliària als 

municipis de Castellví de Rosanes, Santa Coloma de Cervelló, Cervelló, Corbera de Llobregat, Sant 
Climent de Llobregat i Vallirana per al període 2016-2017 subscrit en data 1 d’agost de 2016 amb 
l’empresa Clece, S.A., amb NIF A80364243, en el sentit d’ampliar en un màxim del 20% els serveis 
dels referits municipis. 
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La previsió realitzada és d’un màxim de 3.847 hores d’increment (70% de servei en la tipologia de 
suport personal i 30% de servei en la tipologia de suport a la llar), per al període comprès entre l’1 
maig i el 20 de juny de 2017, essent el preu unitari per als serveis d’atenció personal de 15,34 €/hora 
sense IVA i per als serveis d’atenció a la llar de 12,57€/hora sense IVA, corresponent la demanda 
d’ampliació del 20% al que es detalla a continuació: 

 

Temporalitat Hores  Import 
(sense IVA) 

Estimació 
IVA  

(4% i 
10%) 

TOTALS 

1 d'abril- 20 de 
juny de 2017 

 
3.847 

 

 
55.788,09 

 

 
5.578,80 

 
61.366.89 

 
SEGON.- La present despesa per aquesta modificació anirà a càrrec de la partida 

pressupostària 2311 22799 del pressupost previst per enguany. 
 

TERCER.- Comunicar el present Decret a l’empresa Clece, S.A., així com als Ajuntaments de 
Castellví de Rosanes, Santa Coloma de Cervelló, Cervelló, Corbera de Llobregat, Sant Climent de Llobregat i 
Vallirana, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 

 
QUART.- Registrar aquest contracte en el Registre Públic de contractes. 

 
CINQUÈ.- Ratificar el present Decret en la propera sessió de la Junta de Govern que se 

celebri.” 
 

qq) Decret núm. 121/17, de data 26 d’abril, relatiu a aprovar la modificació del contracte del 
servei d’atenció domiciliària als municipis de Begues i Torrelles de Llobregat amb l’empresa 
Clece, S.A.,  

 
“Vist que per acord de Junta de Govern de 16 de març de 2015 es va aprovar l’inici de 

l’expedient per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert, del contracte del servei d’atenció 
domiciliària dels municipis de Begues i Torrelles de Llobregat; així com el Plec de clàusules 
administratives particulars, i el Plec de prescripcions tècniques particulars, reguladors d’aquest 
contracte. 
 

Vist que per Decret de Presidència del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del 
Baix Llobregat núm. 30/2015, de 19 de juny, es va adjudicar a l’empresa Clece, S.A., el referit 
contracte per un import per preu unitari, que inclou totes les despeses necessàries per a la correcta 
prestació dels serveis, les despeses generals i el benefici empresarial, d’acord amb el següent detall:  
 

SERVEI ATENCIÓ PERSONAL SERVEI SUPORT A LA LLAR 

15,19€/hora 12,69€/hora 
 

Vist que en el decurs de la vigència del contracte de referència, els Ajuntaments de 
Begues i Torrelles de Llobregat han sofert un augment de la demanda de serveis que no s’ajusta a les 
previsions inicials de serveis realitzades pels municipis; segons consta a l’expedient. 
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Atès que l'execució del contracte amb l'empresa Clece, S.A. a data 1 d'abril de 2017 
és del 99% i el referit contracte finalitza el dia 20 de juny d’enguany, es considera necessària una 
ampliació de l’esmentat contracte per atendre aquest augment de demanda expressada pels municipis. 

 
Atès la clàusula 35 del Plec de clàusules administratives particulars i econòmiques, 

regulador d’aquest contracte, que estableix la possibilitat de modificar el contracte per augment de la 
demanda del servei. 
 

Atès el que s’estableix a l’article 219 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i atesa la 
necessitat d’aquesta sol·licitud, segons consta en l’expedient, s’ha considerat convenient modificar el 
contracte de referència subscrit amb l’empresa Clece, S.A. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials d’aquesta 
entitat, en data 25 d’abril de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència, que s’incorpora a 
l’expedient. 
 

Vist que no hi ha previst sessió prèvia de la Junta de Govern i que és necessari, 
segons consta a l’expedient, aprovar la modificació de l’esmentat contracte, es considera convenient 
aprovar-ho per Decret de Presidència ratificant-lo en la propera sessió de la Junta de Govern que se 
celebri. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 151/2015, de 24 de juliol, la Presidència 
podrà exercir, per raons d’urgència, les competències de la Junta de Govern, donant compte a l’òrgan 
competent als efectes de ratificació. 
 

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

HE RESOLT 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació del contracte del servei d’atenció domiciliària als 

municipis de Begues i Torrelles de Llobregat subscrit en data 19 de juny de 2015 amb l’empresa Clece, 
S.A., amb NIF A80364243, en el sentit d’ampliar com a màxim en un 20% els serveis dels referits 
municipis. 
 
La previsió realitzada és d’un màxim de 1.599 hores d’increment (75% de servei en la tipologia de 
suport personal i 25% de servei en la tipologia de suport a la llar),  per al període comprès entre l’1 de 
maig i el 20 de juny de 2017, essent el preu unitari per als serveis d’atenció personal de 15,19 €/hora 
sense IVA i per als serveis d’atenció a la llar de 12,69€/hora sense IVA, corresponent la demanda 
d’ampliació del 20% al que es detalla a continuació: 

 

Hores  Import (sense 
IVA) 

Estimació 
IVA  

(4% i 
10%) 

TOTALS 

 
1.599 

 

 
23.289,25 

 

 
2.328,93 

 
26.771,40 

 
SEGON.- La present despesa per aquesta modificació anirà a càrrec de la partida 

pressupostària 2311 22799 del pressupost previst per enguany. 
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TERCER.- Comunicar el present Decret a l’empresa Clece, S.A., així com als 

Ajuntaments de Begues i Torrelles de Llobregat, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 
QUART.- Registrar aquest contracte en el Registre Públic de contractes. 
 
CINQUÈ.- Ratificar el present Decret en la propera sessió de la Junta de Govern que 

se celebri.” 
 

rr) Decret núm. 122/17, de data 2 de maig, relatiu a acceptar la subvenció atorgada per la 
Diputació de Barcelona del fons de prestació “Finançament de l’àmbit de benestar 
social”, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2017 del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019”. 

 
“Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 26 de novembre 

de 2015 va aprovar el nou protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i les 
disposicions que el desenvolupen, publicat al BOPB d’11 de desembre de 2015. 
  

Vist que la Diputació de Barcelona, per acord de la Junta de Govern de data 22 de 
desembre de 2016, va aprovar el règim regulador aplicable al nou Catàleg de serveis per a l’any 2017, 
que és una relació completa i ordenada de recursos que, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2016-2019”, aprova la Diputació de Barcelona amb la finalitat de satisfer les necessitats manifestades 
pels Governs locals. 
 

Atès que, d’acord amb l’article 4 del règim del Catàleg de serveis de l’any 2017, un 
dels recursos que la Diputació de Barcelona ofereix als ens destinataris és de tipus econòmic, podent 
ser aquests recursos econòmic, al seu torn, ajuts econòmics i fons de prestació, essent aquests últims 
transferències dineràries regulars per al finançament de serveis i estructures de gestió local, 
distribuïdes per criteris objectius i unívocs relacionats amb l’objecte finançat, que s’han de justificar 
expressament, i poden ser de caràcter poblacional, socioeconòmic o de gestió. 
 

Atès que en el Catàleg de serveis de l’any 2017 s’inclou el fons “Finançament de 
l’àmbit de benestar social”, gestionat pel Servei d’Acció Social i consistent en suport econòmic per al 
finançament de la prestació dels serveis socials bàsics i per al desenvolupament de programes socials; 
sent els destinataris, entre d’altres, els Consell Comarcals constituïts com a Àrea Bàsica 
Supramunicipal de Serveis Socials.  
 

Vist que la Diputació de Barcelona ha comunicat a aquesta entitat l’aprovació de la 
concessió del recurs econòmic consistent en el fons de prestació “Finançament de l’àmbit de benestar 
social, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, 
a aquest Consell Comarcal per un import de 35.025,74€ (codi XGL 17/Y/233169). 
 
  Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials d’aquesta entitat en data 2 de maig de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència i que 
s’incorpora a l’expedient, proposant l’acceptació de la subvenció de referència per tal de realitzar els 
projectes socials adreçats a la gent gran, i a la infància i l’adolescència en risc de la comarca del Baix 
Llobregat que s’indiquen en l’informe. 
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Vist que no hi ha previst sessió prèvia de la Junta de Govern i que és necessari, 
segons consta a l’expedient, aprovar acceptar l’esmentada subvenció, es considera convenient 
aprovar-ho per Decret de Presidència ratificant-lo en la propera sessió de la Junta de Govern que se 
celebri. 

Vist que per Decret de Presidència núm. 151/2015, de 24 de juliol, la Presidència 
podrà exercir, per raons d’urgència, les competències de la Junta de Govern, donant compte a l’òrgan 
competent als efectes de ratificació. 
 

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

HE RESOLT 
 

PRIMER.- Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per 
import de 35.025,74€  del fons de prestació “Finançament de l’àmbit de benestar social”, en el 
marc del Catàleg de serveis de l’any 2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, per 
tal de realitzar els projectes socials adreçats a la gent gran, i a la infància i adolescència en 
risc de la comarca del Baix Llobregat, així com tots els termes de la concessió i les condicions 
de la seva execució. 

 
SEGON.- Comunicar el present Decret a la Diputació de Barcelona, perquè en tingui 

coneixement i als efectes. 
 
TERCER.- Ratificar el present Decret en la propera sessió de la Junta de Govern que 

se celebri. ” 
 

ss) Decret núm. 123/17, de data 5 de maig, relatiu a aprovar l’escrit d’al·legacions d’aquest 
Consell Comarcal a la petició de mesures provisionals inclosa al recurs especial en 
matèria de contractació contra l’anunci de la licitació per a l’adjudicació, mitjançant 
procediment obert harmonitzat, dels contractes dels serveis del transport escolar 
obligatori i no obligatori de la comarca del Baix Llobregat 

 
"Vist que per acord de la Junta de Govern de 20 de març de 2017 es va aprovar l’inici 

de l’expedient per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert harmonitzat, dels contractes dels 
serveis del transport escolar obligatori i no obligatori de la comarca del Baix Llobregat per als cursos 
escolars 2017-2018 i 2018-2019 i dues possibles pròrrogues per als cursos 2019-2020 i 2020-2021; 
així com el Plec de Clàusules Econòmiques i Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions 
Tècniques reguladors d’aquest contracte. 

 
Vist que en data 29 de març de 2017 es va publicar el corresponent anunci al Diari 

Oficial de la Unió Europea (DOUE), en data 30 de març d’enguany es van posar a disposició pública 
els plecs reguladors de la licitació al perfil del contractant d’aquest Consell Comarcal i posteriorment en 
data 3 d’abril es va publicar el corresponent anunci al Boletín Oficial del Estado (BOE). 

 
Atès que en data 3 de maig d’enguany el Departament d’Afers i Relacions 

Institucionals i Exteriors i Transparència de la Generalitat de Catalunya ha notificat a aquesta entitat la 
interposició davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic d’un recurs especial en matèria 
de contractació contra l’anunci de la licitació de referència i els seus plecs reguladors davant la referida 
entitat per part del Sr. Jesús Fernández Castañeiras en data 26 d’abril de 2017. 
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Atès l’article 46 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i l’article 28 del Reial Decret 
814/2015, d’11 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament dels procediments especials de revisió de 
decisions en matèria contractual, aquesta entitat ha de remetre un índex de l’expedient de referència, 
el referit expedient, un informe, així com l’escrit d’al·legacions de l’òrgan de contractació a la petició de 
mesures provisionals, si s’escau, en el termini de dos dies hàbils, d’acord amb el que disposa la 
notificació rebuda. 
 
  Vist l’escrit d’al·legacions d’aquest Consell Comarcal a la petició de mesures 
provisionals inclosa al recurs corresponent a l’expedient N-2017-074 del Tribunal Català de Contractes 
del Sector Públic contra l’anunci de la licitació de referència i el plec de clàusules econòmiques i 
administratives que regulen la referida licitació, redactat per l’Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics i 
emès el 5 de maig. 
 

Vist l’informe i escrit d’al.legacions d’aquesta entitat redactat per l’Àrea de Secretaria i 
Serveis Jurídics i emès en data 5 de maig de 2017 sobre el recurs presentat a l’anunci d’aquesta 
entitat en relació a la licitació de referència. 

 
Vist que l’òrgan de contractació corresponent a aquest expedient és la Junta de 

Govern, però no hi ha prevista sessió de la Junta de Govern dins el termini de dos dies atorgat per la 
presentació de la documentació i que és necessari, segons consta a l’expedient, aprovar tant el referit 
escrit d’al·legacions com el corresponent informe, es considera convenient aprovar-ho per Decret de 
Presidència ratificant-lo en la propera sessió de la Junta de Govern que se celebri. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 151/2015, de 24 de juliol, la Presidència 
podrà exercir, per raons d’urgència, les competències de la Junta de Govern, donant compte a l’òrgan 
competent als efectes de ratificació. 
 

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

HE RESOLT 
 

PRIMER.- Aprovar l’escrit d’al·legacions d’aquest Consell Comarcal a la 
petició de mesures provisionals inclosa al recurs especial en matèria de contractació contra 
l’anunci de la licitació per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert harmonitzat, dels 
contractes dels serveis del transport escolar obligatori i no obligatori de la comarca del Baix 
Llobregat per als cursos escolars 2017-2018 i 2018-2019 i dues possibles pròrrogues per als 
cursos 2019-2020 i 2020-2021, i el plec de clàusules econòmiques i administratives que 
regulen la referida licitació, interposat davant del Tribunal Català de Contractes del Sector 
Públic per part del Sr. Jesús Fernández Castañeiras en data 26 d’abril de 2017 (expedient N-
2017-074); que s’adjunta a l’expedient. 

 
SEGON.- Aprovar l’informe-escrit d’al.legacions d’aquest Consell Comarcal emès en 

data 5 de maig de 2017 sobre el recurs presentat a l’anunci d’aquesta entitat en relació a la licitació de 
referència i als seus plecs reguladors, (expedient N-2017-074)  que s’adjunta a l’expedient. 

 
TERCER.- Comunicar el present Decret al Tribunal Català de Contractes del Sector 

Públic, juntament amb la documentació requerida, pel seu coneixement i efectes. 
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QUART.- Ratificar el present Decret en la propera sessió de la Junta de Govern que 

se celebri. ” 
 

tt) Decret núm. 125/17, de data 5 de maig, relatiu a  adjudicar el contracte menor per a la 
realització dels cursos de formació “Relació estratègica amb l’empresa” i “Definició del 
perfil competencial”; en el marc del projecte “Promoure l’Ocupació a la Indústria Local 
al Baix Llobregat-2a Fase” a l’empresa Kite Projects, S.L.. 

 
“Vista la convocatòria de la Diputació de Barcelona per a l'atorgament de subvencions 

en règim de concurrència competitiva per promoure l'ocupació a la indústria local, i que té per objecte 
finançar projectes locals de millora de l’ocupabilitat i d’inserció de persones que tenen especials 
dificultats d’inserció, preferentment joves, majors de 45 anys i aturats de llarga durada, en sectors 
d’activitat econòmica industrial fortament consolidats al territori i/o amb perspectives de creixement. 
 

Atès que el Consell Comarcal del Baix Llobregat, conjuntament amb 27 ajuntaments 
de la comarca (Abrera, Begues, Castelldefels, Castellví de Rosanes, Cervelló, Collbató, Corbera de 
Llobregat, Esparreguera, Esplugues de Llobregat, Gavà, Martorell, Molins de Rei, Olesa de Montserrat, 
Pallejà, la Palma de Cervelló, el Papiol, el Prat de Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de 
Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Sant Esteve Sesrovires, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan 
Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Vallirana i Viladecans) van acordar presentar un 
projecte a aquesta convocatòria anomenat “Promoure l’ocupació a la indústria local al Baix Llobregat – 
2a. Fase”, que es centrarà en les activitats econòmiques de les indústries alimentàries i de begudes, i 
amb els sector logístic vinculat a aquestes indústries, i que dóna continuïtat al projecte presentat en la 
convocatòria 2015 de la Diputació de Barcelona. 
 

Vist que en data 29 d’abril de 2016 aquest Consell Comarcal va presentar la sol·licitud 
de subvenció a la Diputació de Barcelona per a la realització de l’esmentat projecte i que en data 27 de 
juliol de 2016 la Diputació de Barcelona ha notificat la resolució d’atorgament de la referida subvenció 
a aquesta entitat. 
 

Atès que el projecte en la seva fase 1 contempla realitzar formació al personal tècnic 
dels ajuntaments participants en el projecte, així com del propi Consell Comarcal, per tal que aquests 
millorin les seves competències per tal d’orientar el procés de prospecció d’empreses i relació amb les 
mateixes. 
 

Vist que un cop s’han identificat les principals mancances i aspectes a millorar del 
referit personal tècnic, s’ha considerat adient impartir dos cursos de formació que donen resposta a 
aquets necessitats formatives, el de “Relació estratègica amb l’empresa” i el de “Definició del perfil 
competencial”; i que per tal de prestar els serveis de formació d’aquests dos cursos de formació aquest 
Consell Comarcal contractarà a una empresa que serà l’encarregada de prestar el servei.  
 

Vist que es tracta d’un contracte classificat com a menor, segons els criteris del vigent 
Text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 5 de maig de 2017, amb el v-i-p de l’Interventor i de la Tècnica de l’Àrea de 
Secretaria i Serveis Jurídics, i diligència de proposta de la Gerència; que s’adjunta a l’expedient, 
proposant l’adjudicació del contracte de referència a l’empresa  Kite Projects, S.L. 
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Per tot això, aquesta Presidència, en ús de les facultats que legalment tinc conferides 

 
HE RESOLT 

 
PRIMER.- Adjudicar el contracte menor per a la realització dels cursos de formació 

“Relació estratègica amb l’empresa” i “Definició del perfil competencial”; en el marc del projecte 
“Promoure l’Ocupació a la Indústria Local al Baix Llobregat-2a Fase” a l’empresa Kite Projects, S.L., 
amb NIF B66537135. 
 
El curs de “Relació estratègica amb l’empresa” té una durada de 20 hores, amb data d’inici prevista del 
dia 11 de maig i fins al 26 de juny de 2017. L’horari del curs serà de 9:30h. a 14:30h. i s’impartirà a la 
seu del Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
 
El curs de “Definició del perfil competencial” té una durada de 5 hores, amb data d’inici de la primera 
edició pel dia 1 de juny de 2017 i de la segona edició pel dia 9 de juny d’enguany. L’horari del curs serà 
de 9:30 a 14:30h. i s’impartiran a la seu del Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
 

SEGON.- El preu total d’adjudicació és de dos mil set-cents cinquanta euros 
(2.750,00€) sense IVA, (tres mil tres-cents vint i set euros amb cinquanta cèntims d’euro (3.327,50€) 
IVA inclòs), per a la impartició del curs “Relació estratègica amb l’empresa” i les dos edicions del curs 
“Definició del perfil competencial”; d’acord amb el que es detalla: 

 
- El curs de formació “Relació estratègica amb l’empresa” té un preu d’adjudicació de mil vuit-cents 
cinquanta euros (1.850,00€) sense IVA  (dos mil dos-cents trenta-vuit euros amb cinquanta cèntims 
d’euro (2.238,50€) amb IVA inclòs). 
- El curs de formació “Definició del perfil competencial” té un preu d’adjudicació per edició de quatre-
cents cinquanta euros (450,00€) sense IVA (cinc-cents quaranta-quatre euros amb cinquanta cèntims 
d’euro (544,50€) amb IVA) 

 
TERCER.- Aquesta adjudicació se subjectarà a les clàusules especificades en la 

minuta de contracte que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament. 
 
QUART.- La present despesa es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 

2410.22613 del pressupost de despesa de l’exercici 2017 d’aquest Consell Comarcal. 
 

CINQUÈ.- Notificar aquest Decret a l’empresa Kite Projects, S.L., així com a la 
Diputació de Barcelona i als ajuntaments participants en el projecte de referència, pel seu coneixement 
i efectes. 
 

SISÈ.- Registre aquest contracte en el Registre Públic de contractes.” 
 

uu) Decret núm. 126/17, de data 8 de maig, relatiu a aprovar provisionalment la llista de 
persones aspirants admeses i excloses. 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern de data 3 d’abril de 2017, entre d’altres, es 

va aprovar l’inici del procés de selecció laboral temporal de dues places vacants de la plantilla del 
personal laboral d’aquest Consell Comarcal del Baix Llobregat, corresponents al Grup A, subgrup A1, i 
adscrites al lloc de treball de la RLLT d’aquesta entitat, com a Tècnic/a Superior Psicòleg/a SIFE; així 
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com l’inici del procés de selecció laboral temporal de dues places vacants de la plantilla del personal 
laboral d’aquest Consell Comarcal del Baix Llobregat, corresponents al Grup A, subgrup A2, i adscrites 
al lloc de treball de la RLLT d’aquesta entitat, com a Tècnic/a Mitjà/ana Treballador/a Social SIFE. 
 

Vist que d’acord a la base quarta, finalitzat el termini de presentació d’instàncies, el 
President dictarà resolució en el termini màxim d’un mes, en què declararà aprovada la llista 
provisional de persones admeses i excloses, que serà publicada DOGC i a la intranet corporativa, 
determinant també el lloc, la data i l’hora del començament de les proves i l’ordre d’actuació de les 
persones aspirants, si s’escau. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals d’aquesta entitat en data 
6 de maig de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència, i que s’adjunta a l’expedient. 
 

Vist l’informe de la Secretaria general núm. 7/2016, de 15 de desembre, relatiu al 
procediment i requisits de contractació de personal. 
 

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

HE RESOLT 
  

PRIMER.-  Aprovar provisionalment la llista de persones aspirants admeses i excloses 
següents: 
 
· Lloc de treball: TÈCNIC/A SUPERIOR PSICÒLEG/A SIFE 
 
Aspirants admesos/es: 
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Aspirants admesos/es provisionalment (per no haver presentat acreditació corresponent al requisit 
exigit a la base segona, punt k): 

Núm. identificació 
(Darreres 3 xifres i lletra NIF) 

...626-S 

...953-X 

...472-Q 

...124-H 

...417-G 

...431-P 

...692-P 

...685-R 

...758-G 
...005X 
...277-A 
...499-B 
...118-Y 
...566-B 
...758-W 
...151-P 
...910-B 
...161-W 
...924-C 
...401-L 
...181-E 
...413-C 
...247-K 
...498-Q 
...365-H 
...925-N 
...543-M 
...310-M 
…369-Y 
...260-Z 
...022-Y 
...869-L 
…418-E 
...500-B 
...691-W 
...724-S 
...713-A 
...804-E 
...120-F 
...528-M 
...099-K 
...104-P 
...898-V 
...252-H 
…962-H 
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Núm. identificació 

(Darreres 3 xifres i lletra NIF) 
...653-T 
...859-B 

 
Aspirants exclosos/ses: no hi ha cap candidatura exclosa. 
 
· Lloc de treball: TÈCNIC/A MITJÀ/ANA TREBALLADOR/A SOCIAL SIFE 
 
Aspirants admesos/es: 

 
Núm. Identificació 

(Darreres 3 xifres i lletra NIF) 
…364R 
…357M 
…784E 
…496V 
…467P 
…173B 
…775C 
…353C 
…480L 
…628C 

 
Aspirant exclòs/ses: no hi ha cap candidatura exclosa. 
 

SEGON.- Indicar que les persones aspirants del procés de selecció de Tècnic/a 
Superior Psicòleg/a SIFE que es relacionen a continuació han de realitzar la prova de coneixement de 
la llengua catalana, nivell de suficiència (antic nivell C de català), al no haver acreditat formalment 
aquest requisit: 
 
  
 
 
 
 
 

TERCER.- Indicar que cap persona aspirant del procés de selecció de Tècnic/a 
Mitjà/ana Treballador/a Social SIFE, ha de realitzar la prova de coneixement de la llengua catalana, 
nivell de suficiència (antic nivell C de català), a l’haver acreditat formalment aquest requisit. 

 
QUART.- Les reclamacions contra aquesta resolució es poden interposar de 

conformitat amb el que preveu l’article 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, en el termini de 10 dies, 
a partir de la publicació al DOGC. 
     

CINQUÈ.- Aquestes llistes s’elevaran com a definitives, sense necessitat d’una nova 
publicació, si en el termini que s’exposa en l’apartat tercer d’aquesta resolució, no s’ha presentat cap 
al·legació. 
 

Núm. identificació 
(Darreres 3 xifres i lletra NIF) 

...528-M 
...099-K 
...104-P 
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SISÈ.- Convocar a les persones aspirants del procés de selecció de Tècnic/a Mitjà/ana 
Treballador/a Social SIFE el dia 22 de maig de 2017 a les 14.00 h., i del procés de selecció de 
Tècnic/a Superior Psicòleg/a SIFE el dia 22 de maig de 2017 a les 17.00 h., ambdós a la seu del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat, Ctra. Nacional s/n, Parc de Torreblanca, Sant Feliu de Llobregat, 
per a la realització de la primera prova. 
 

SETÈ.- Convocar a les persones aspirants del procés de selecció de Tècnic/a Superior 
Psicòleg/a SIFE el dia 23 de maig de 2017, a les 13.00 h. a la seu del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, Ctra. Nacional s/n, Parc de Torreblanca, Sant Feliu de Llobregat, per a la realització de la 
prova de coneixements de la llengua catalana, nivell de suficiència (antic nivell C). 

 
VUITÈ.- Publicar aquest Decret al DOGC, amb data fixada màxima de 4 dies hàbils des 

de l’enviament, al tauler d’anuncis i al web de l’entitat, i comunicar-ho a tots els membres del Tribunal 
així com a la representació del personal laboral del Consell Comarcal del Baix Llobregat.” 
 
9. Donar compte dels següents acords de la Junta de Govern: 
 
El Sr. Fernando Moya, conseller del grup comarcal del PP fa una consulta en relació a un acord de la 
Junta de Govern del dia 3 d’abril de 2017, i el Secretari li contesta breument. 
 
Sessió del 20 de març 
 

a) Modificar una errada en l’acord de la junta de Govern de 28 de novembre de 2016, en 
relació al llistat d’Ajuntaments i la seva aportació a les activitats del Servei de Control 
de Mosquits l’any 2017. 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern de 28 de novembre de 2016 es va aprovar, 

entre d’altres, la pròrroga per l’any 2017 del conveni de col·laboració subscrit amb diferents 
ajuntaments per a la realització de les activitats de la campanya anual de desinsectació i control de 
mosquits del Servei de Control de Mosquits de l’entitat. 

 
Atès que a l’Acord Primer hauria de dir aprovar el conveni de col·laboració per a l’any 

2017 subscrit amb diferents ajuntaments per a la realització de les activitats de la campanya anual de 
desinsectació i control de mosquits del Servei de Control de Mosquits de l’entitat, i que falta incorporar 
els Ajuntaments de Sant Vicenç dels Horts i Torrelles de Llobregat; d’acord amb l’informe emès pel 
Responsable de l’Àrea Natural i Rural del Servei de Control de Mosquits d’aquesta entitat en data 1 de 
març de 2017, que s’incorpora l’expedient. 
 

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

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

següents 
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ACORDS 
 

PRIMER.- Modificar l’acord de la Junta de Govern de data 28 de novembre de 2016 
relatiu a la pròrroga per l’any 2017 del conveni de col·laboració subscrit amb diferents ajuntaments per 
a la realització de les activitats de la campanya anual de desinsectació i control de mosquits del Servei 
de Control de Mosquits de l’entitat, en el sentit de modificar l’Acord Primer on diu aprovar la pròrroga 
per l’any 2017 del conveni de col·laboració subscrit amb diferents ajuntaments, que ha de dir aprovar 
el conveni de col·laboració per a l’any 2017, així com en el sentit d’incorporar els Ajuntaments de Sant 
Vicenç dels Horts i Torrelles de Llobregat. 

 
  SEGON.- Comunicar el present acord als Ajuntaments de l’Hospitalet de Llobregat, 
Sant Vicenç dels Horts i Torrelles de Llobregat, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 

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

b) Aprovar l’inici de l’expedient per a l’adjudicació del contracte de servei d’atenció 
domiciliària a diferents municipis per al període 2017- 2019, així com els corresponents 
plecs de clàusules administratives i condicions tècniques. 

 
"Atès que a finals del mes de juny de 2017 finalitzaran els vigents contractes del servei 

d’atenció domiciliària a diferents municipis de la comarca i que d’acord amb l’informe emès per la 
Coordinadora de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials d’aquesta entitat en data 13 de març de 2017, amb 
diligència de proposta de la Gerència i que s’incorpora a l’expedient, es necessari aprovar l’inici de 
l’expedient per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert harmonitzat, del contracte del servei 
d’atenció domiciliària als municipis d’Abrera, Begues, Castellví de Rosanes, Santa Coloma de Cervelló, 
Cervelló, Corbera de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Torrelles de Llobregat i Vallirana, per al 
període 2017-2019. 
 

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

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

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

 
Vist el que disposen els articles 16, 138, 157 i ss, i 301 i ss. del Reial Decret Legislatiu 

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

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

 
ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar l’inici de l’expedient per a l’adjudicació, mitjançant procediment 

obert harmonitzat, del contracte del servei d’atenció domiciliària als municipis d’Abrera, Begues, 
Castellví de Rosanes, Santa Coloma de Cervelló, Cervelló, Corbera de Llobregat, Sant Climent de 
Llobregat, Torrelles de Llobregat i Vallirana, per al període 2017-2019 i dues possibles pròrrogues d’un 
any cadascuna, amb els següents preus unitaris de licitació per hora de servei, fins a un import màxim 
pels dos anys inicials del contracte de 1.216.171,33€ (modificacions i iva no inclosos): 
 

PREU TOTAL 
4 % IVA INCLÒS 

PREU TOTAL 
10% IVA INCLÒS 

CONCEPTE PREU MÀXIM HORA 
(sense IVA) SERVEIS DINS DEL 

MARC DE LA LLEI 
39/2006 LAPAD 

ALTRES SERVEIS 

Servei d’atenció personal 17,29 € 17,98 € 19,02 € 
Servei d’atenció a la llar 14,18 € 14,74 € 15,60 € 

 
El preu de licitació no inclou l’impost sobre el valor afegit (IVA), que serà repercutit com a partida 
independent. 
 
L’estimació aproximada de distribució de serveis és de 55.503,80 hores de serveis d’atenció personal i 
17.849,72 hores de serveis d’atenció a la llar pels dos anys de contracte, d’acord amb el que es 
detalla: 
 

PERÍODE 
HORES ATENCIÓ 

PERSONAL 
HORES ATENCIÓ 

LLAR TOTAL HORES 
Contracte inicial 2 anys 55.503,80 17.849,72 73.353,52 
Hores pròrroga 1r any 27.985,26 8.924,42 36.909,68 
Hores pròrroga 2n any 27.792,05 8.831,69 36.623,74 
TOTAL 111.281,11 35.605,83 146.886,94 

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

Plec de Prescripcions Tècniques reguladors d’aquest contracte, que s’adjunten com a document annex 
i s’aproven simultàniament. 

 
TERCER.- Convocar la concurrència d’ofertes per a l’adjudicació d’aquest contracte, 

mitjançant procediment obert harmonitzat, i publicar el corresponent anunci al Diari Oficial de la Unió 
Europea (DOUE) amb una antelació mínima de 40 dies naturals a comptar des de la data de la seva 
tramesa a l’Oficina de Publicacions Oficials de la Unió Europea, del dia assenyalat com a últim per a la 
presentació de les proposicions Posteriorment es publicarà al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) amb una 
antelació mínima de 15 dies naturals a l’assenyalat com a últim per a la presentació de les 
proposicions on es farà constar la data de la tramesa de l’anunci al DOUE, i al perfil de contractant 
d’aquesta entitat, de conformitat amb el que s’estableix en els Plecs de Clàusules Econòmiques i 
Administratives Particulars que regeixen la present contractació. 
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QUART.- Declarar la plurianualitat de la despesa de l’expedient de referència. La 
despesa plurianual derivada d’aquesta contractació, possibles modificacions i IVA inclòs es farà 
efectiva amb càrrec a la partida 2311 22799- Servei d'atenció domiciliària dels pressupostos dels 
exercicis 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021, i d’acord amb el següent desglossament: 
 

IMPORT MÀXIM   
IMPORT TOTAL 

ESTIMAT 
PERÍODE SENSE IVA PRÒRROGA 

ESTIMACIÓ IVA 
4% I 10% 

POSSIBLES 
MODIFICACIONS 

ESTIMACIÓ IVA 
4% I 10% IVA INCLÒS 

Juny- desembre 2017 316.618,34 €   18.871,77 € 63.323,67 € 3.774,35 € 402.588,13 € 
2018 606.569,60 €   35.974,62 € 121.313,92 € 7.194,92 € 771.053,07 € 
2019 289.581,79 € 319.667,76 € 36.081,82 € 121.849,91 € 7.216,36 € 774.397,64 € 
2020   611.577,31 € 36.202,96 € 122.315,46 € 7.240,59 € 777.336,32 € 
gener-juny 2021   284.926,26 € 16.873,84 € 56.985,25 € 3.374,77 € 362.160,11 € 
TOTAL 1.212.769,72 € 1.216.171,33 € 144.005,01 € 485.788,21 € 28.801,00 € 3.087.535,28 € 

 
D’acord amb l’article 174.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, l’autorització o realització de les 
despeses de caràcter plurianual es subordinarà al crèdit que per a cada exercici autoritzin els 
pressupostos aprovats d’aquesta entitat. També queda subordinat a  l’existència de finançament anual 
per part dels Ajuntaments d'Abrera, Begues, Castellví de Rosanes, Santa Coloma de Cervelló, 
Cervelló, Corbera de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Torrelles de Llobregat i Vallirana. 
 

CINQUÈ.- La garantia definitiva s’estableix en el 5% del pressupost base de licitació, 
IVA exclòs, que ascendeix a 60.808,57€. 

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

 
c) Aprovar l’inici d’expedient per a l’adjudicació dels contractes dels serveis de transport 

escolar pels cursos escolars 2017-2018 i 2018-2019, així com els corresponents plecs de 
clàusules administratives i condicions tècniques. 

 
"Atès que al mes de juny de 2017 finalitzaran els vigents contractes dels serveis del 

transport escolar obligatori i no obligatori de la comarca del Baix Llobregat i que d’acord amb l’informe 
emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat i Polítiques de Gènere d’aquesta entitat en data 15 de 
març de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència i que s’incorpora a l’expedient, es necessari 
aprovar l’inici de l’expedient per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert harmonitzat, dels 
contractes dels serveis del transport escolar obligatori i no obligatori de la comarca del Baix Llobregat 
per als cursos escolars 2017-2018 i 2018-2019 i dues possibles pròrrogues per als cursos 2019-2020 i 
2020-2021. 
 

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

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

certificat d’existència de crèdit, d’acord amb l’article 109.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 i la seva 
Disposició Addicional 2ª.7. 
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Vist el que disposen els articles 16, 138, 157 i ss, i 301 i ss. del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de Llei de 
contractes de les Administracions Públiques i el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es 
desenvolupa parcialment la Llei 30/2007 de Contractes del Sector Públic. 
 

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

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar l’inici de l’expedient per a l’adjudicació, mitjançant procediment 
obert harmonitzat, dels contractes dels serveis del transport escolar obligatori i no obligatori de la 
comarca del Baix Llobregat per als cursos escolars 2017-2018 i 2018-2019 i dues possibles pròrrogues 
per als cursos 2019-2020 i 2020-2021, amb un tipus màxim de licitació, IVA inclòs, de 15.133.573,44€, 
amb el desglossament següent: 14.383.814,40€ pressupost net i 749.759,04€ en concepte d’Impost 
sobre el Valor afegit, al tipus del 10% en rutes no exemptes. 
 

SEGON.- Aprovar el Plec de Clàusules Econòmiques i Administratives Particulars i el 
Plec de Prescripcions Tècniques reguladors d’aquest contracte, que s’adjunten com a document annex 
i s’aproven simultàniament. 

 
TERCER.- Convocar la concurrència d’ofertes per a l’adjudicació d’aquest contracte, 

mitjançant procediment obert harmonitzat, i publicar el corresponent anunci al Diari Oficial de la Unió 
Europea (DOUE) amb una antelació mínima de 40 dies naturals a comptar des de la data de la seva 
tramesa a l’Oficina de Publicacions Oficials de la Unió Europea, del dia assenyalat com a últim per a la 
presentació de les proposicions Posteriorment es publicarà al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) amb una 
antelació mínima de 15 dies naturals a l’assenyalat com a últim per a la presentació de les 
proposicions on es farà constar la data de la tramesa de l’anunci al DOUE, i al perfil de contractant 
d’aquesta entitat, de conformitat amb el que s’estableix en els Plecs de Clàusules Econòmiques i 
Administratives Particulars que regeixen la present contractació. 
 

QUART.- Declarar la plurianualitat de la despesa de l’expedient de referència. La 
despesa plurianual derivada d’aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a la partida 324 22300 
del  pressupost de l’exercici 2017 i la seva equivalent per als exercicis 2018, 2019, i en cas de pròrroga 
també per als exercicis 2020 i 2021. 

 
D’acord amb l’article 174.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 

Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, l’autorització o realització de les despeses de 
caràcter plurianual es subordinarà al crèdit que per a cada exercici autoritzin els pressupostos aprovats 
d’aquesta entitat.  
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L’existència de crèdit i l’adjudicació resten condicionades a les renovacions i signatures de les 
corresponents addendes al conveni subscrit entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en matèria d’ensenyament, en les quals 
s’haurà d’incloure la dotació corresponent al finançament d’aquests serveis per a cada curs escolar. 
 

CINQUÈ.- La garantia definitiva s’estableix en el 5% de l’import d’adjudicació, IVA 
exclòs.  

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

 
d) Aprovar la convocatòria dels premis Edurecerca - Baix Llobregat corresponent al curs 

escolar 2016-2017, així com les seves bases reguladores. 
 

“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 a la comarca 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 2016-

2017, vol impulsar tres àmbits de presentació de projectes: àmbit de la igualtat homes i dones, àmbit 
de turisme i àmbit agrari, vinculats tots al 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 d’aquesta entitat, en data 7 de març de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència i que 
s’adjunta a l’expedient, proposant l’aprovació de les bases dels premis Edurecerca-Baix Llobregat per 
al curs escolar 2016-2017 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 24 de juliol de 2015 la Junta de Govern 
podrà exercir les competències que expressament li atribueixin les Lleis al Ple i no tinguin el caràcter 
de indelegables i aquelles que la legislació assigni a la comarca sense atribuir-les a cap òrgan 
específic. 

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

següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la convocatòria i les bases específiques per als premis Edurecerca-
Baix Llobregat per al curs escolar 2016-2017, que s’adjunten al present acord i que s’aproven 
simultàniament. 

 
SEGON.- Ratificar el present acord en la propera sessió plenària que se celebri.” 
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e) Aprovar la certificació de treballs realitzats pel Servei de Control de Mosquits per a la 
Facultat de Veterinària de la Universitat de Zaragoza, en el marc de l’Ordenança fiscal 
del servei.  

 
“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 des de l’any 2009 el Servei de Control de Mosquits està participant amb la 
Facultat de Veterinària de la Universitat de Saragossa en la campanya nacional de vigilància de 
culícids, i que en virtut d’aquesta campanya el Departament de Patologia Animal de la Facultat de 
Veterinària de la Universitat de Saragossa ha sol·licitat al Servei de Control de Mosquits d’aquest 
Consell Comarcal la realització d’un treball de mostreig i identificació de mosquits en l’àrea d’influència 
de l’Aeroport de Barcelona durant l’any 2017 en el període de temps i amb un protocol de treball a 
concretar amb els directors tècnics del Servei de Control de Mosquits. 
 

Atès que el Servei de Control de Mosquits d’aquesta entitat va iniciar l’any 2000 
aquest tipus d’activitats, aleshores en col·laboració amb el Institut de Salut Carlos III del CSIC de 
Madrid i a partir de l’any 2006 amb el CReSA, i que aquests projectes de vigilància entomològica van 
ser complementats l’any 2009 amb altres feines; i que degut a la particularitat d’aquests treballs els 
costos són avaluats de manera particular i tenen en compte també la capacitat de l’esmentat programa 
nacional de vigilància.  

 
Vist el punt 6 de l’annex de tarifes de l’Ordenança de Preus Públics relativa als serveis 

i activitats del Servei de Control de Mosquits d’aquesta entitat, publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona núm. 310, de 28 de desembre de 2006. 
 

Vist l’informe emès pel Responsable de l’Àrea Natural i Rural del Servei de Control de 
Mosquits d’aquesta entitat en data 10 de març de 2017, que s’adjunta a l’expedient. 
 

Vist que per acord de Ple celebrat en data 24 de juliol de 20115 s’ha procedit, entre 
d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya , a favor de la Junta 
de Govern, i entre les que es troba la present. 
 
  Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels 
següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar l’actuació del Servei de Control de Mosquits del Consell Comarcal 
del Baix Llobregat relativa a la campanya nacional de vigilància de culícids, en virtut de la qual la 
Facultat de Veterinària de la Universitat de Saragossa encarrega al Servei de Control de Mosquits 
d’aquesta entitat la captura de mosquits a l’Aeroport de Barcelona i la seva identificació. 
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SEGON.- La quantitat a percebre pel Consell Comarcal del Baix Llobregat en 

compensació per la realització dels treballs especificats al punt anterior serà de 2.250,00€, d’acord 
amb el punt 6 de l’annex de tarifes de l’Ordenança de Preus Públics relativa als serveis i activitats del 
Servei de Control de Mosquits d’aquesta entitat, que disposa que en el cas d’altres estudis i proves el 
preu serà a convenir. 
 

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

 
QUART.- Comunicar el present acord a la Facultat de Veterinària de la Universitat de 

Saragossa, perquè en tingui coneixement i als efectes. 
 
  CINQUÈ- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se celebri 
de conformitat amb l’acord de Ple de delegació de competències en la Junta de Govern de data 24 de 
juliol de 2015.” 
 

f) Aprovar el tancament amb resultat favorable del procediment d’inspecció biennal de la 
instal·lació Casa de colònies  Can Santoi, del municipi de Molins de Rei. 

 
“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 Decret de Presidència núm. 138/2015, de 10 de juliol, es va aprovar l’inici 
de l’expedient per al procediment d’inspecció inicial de la instal·lació juvenil casa de colònies Can 
Santoi del municipi de Molins de Rei, 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 3 de març de 2016 es va procedir a visitar la referida instal·lació, i 
que es van detectar algunes deficiències les quals van ser notificades al titular de la instal·lació, perquè 
es procedís a la reparació de les mateixes; segons consta a l’expedient. 

 
Atès que, un cop que els titulars van comunicar que les deficiències estaven resoltes, 

en data 9 de febrer de 2017 es va procedir a visitar la instal·lació per part dels tècnics d’aquest Consell 
Comarcal i que d’acord amb l’informe tècnic, que s’incorpora a l’expedient, es va considerar que les 
deficiències de la inspecció estaven esmenades.  
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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 13 de març de 2016, amb 
diligència de proposta de la Gerència i que s’incorpora a l’expedient. 

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

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar el tancament de l’expedient per al procediment d’inspecció inicial 
de la instal·lació juvenil casa de colònies Can Santoi del municipi de Molins de Rei, ja que la 
documentació i la comprovació tècnica que s’ha fet de la referida 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.  
 

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 Santoi, així com a la 
Direcció General de Joventut del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de 
Catalunya, perquè en tinguin coneixement i als efectes.  
 

QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri.” 
 
Sessió del 3 d’abril 
 

g) Aprovar la subscripció d’un conveni amb l’Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA), de col.laboració en l’àmbit dels mosquits culícids i enfermetats 
que transmeten. 

 
“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 per al control i vigilància de poblacions nocives de 
mosquits, tant com a plagues com en el seu paper de vectors transmissors de malalties, a vint-i-tres 
municipis o entitats a data de 2017. 
 

Atès que en els darrers anys, i agreujat per l’establiment del mosquit tigre (Aedes 
albopictus) a Catalunya, la problemàtica relacionada amb els mosquits i la sanitat pública ha adquirit 
major rellevància davant de l’arribada constant de pacients infectats de malalties transmeses per 
vectors com els mosquits, les quals podrien iniciar brots epidèmics locals, com seria el cas de malalties 
com ara les causades pel virus del Nil Occidental (VNO), pel virus del Dengue, pel virus del 
Chikungunya i tot recentment pel virus del Zika. 
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Atès que des de l’any 2001 la col·laboració d’aquest Consell Comarcal amb el Centre 

de Recerca en Sanitat Animal (CReSA) –les tasques del qual han estat assumides per l’Institut de 
Recerca i Tecnologies Agroalimentàries- ha estat contínua, participant en diferents projectes de 
recerca, així com en Plans de Vigilància de malalties transmeses per vectors; i  des de 2006 fins 
l’actualitat s’ha participat en el disseny de campanyes de vigilància d’arbovirus, sempre en el camp de 
l’entomologia vectorial.  
 

Atès que la limitació de les poblacions d’aquests vectors no és ja solament una qüestió 
de benestar ambiental, sinó un factor crucial de prevenció d’epidèmies de malalties transmeses per 
mosquits contra les quals no existeixen vacunes en aquest moment, i que la participació en el treball 
desenvolupat amb el resulta d’importància pel Servei de Control de Mosquits i els habitants de la 
comarca; segons consta a l’expedient. 
 

Vist l’informe emès pel Responsable de l’Àrea Natural i Rural del Servei de Control de 
Mosquits d’aquesta entitat en data 24 de març de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència i 
que s’incorpora a l’expedient. 

 
Vist l’informe 6/2016 de la secretaria general relatiu al contingut necessari dels 

convenis de col·laboració. 
 
Vist que per acord de Ple celebrat en data 24 de juliol de 2015, s’ha procedit, entre 

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

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb l’Institut de 
Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) en l’àmbit de mosquits culícids i malalties que 
transmeten, 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’Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA), 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.” 
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h) Aprovar Ia subscripció d’una addenda de pròrroga pel curs 2017-2018 al conveni 
subscrit amb el Consell Comarcal del Barcelonès, de col.laboració en el programa 
informàtic de gestió d'ajuts individuals de menjador (PIGAIM). 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern de data 4 de maig de 2015 es va aprovar la 

subscripció d’un conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Barcelonès pel 
desenvolupament d’un programa informàtic de gestió d’ajuts individuals de menjador (PIGAIM); i per 
acord de la Junta de Govern de 18 d’abril de 2016 es va aprovar la subscripció d’una addenda a 
l’esmentat conveni per al curs escolar 2016-2017 . 
 

Atès els bons resultats del conveni, segons consta a l’expedient, i la necessitat de 
continuar amb el desenvolupament de PIGAIM, ambdues parts consideren convenient subscriure una 
nova addenda al referit conveni que reguli els compromisos en el desenvolupament del programa 
informàtic de gestió d'ajuts individuals de menjador per al curs escolar 2017-2018, i mitjançant la qual 
el Consell Comarcal del Barcelonès contribuirà amb una aportació econòmica de divuit mil cinc-cents 
euros per cobrir part de les despeses d'aquesta inversió. 

 
Vist l’informe emès pel Responsable del Departament d’Informàtica i Noves 

Tecnologies d’aquesta entitat en data 28 de març de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència i 
que s’incorpora a l’expedient. 

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

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

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció d’una addenda al conveni de col·laboració subscrit 
amb el Consell Comarcal del Barcelonès pel desenvolupament d’un programa informàtic de gestió 
d’ajuts individuals de menjador (PIGAIM) per al curs escolar 2017-2018, de conformitat amb la minuta 
d’addenda que s’annexa i s’aprova simultàniament.  
 
  SEGON.- Facultar a la Presidència d’aquesta entitat per a la signatura dels documents 
que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 

TERCER.- Comunicar el present acord al Consell Comarcal del Barcelonès, 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.” 
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Sessió del 24 d’abril 
 

i) Aprovar la subscripció de sengles convenis amb els Ajuntaments i entitats d’economia 
social que formen part de l’Agrupació de l’Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat, de 
col.laboració en el desenvolupament del projecte. 

 
“Vist que en data 25 de novembre de 2016, en el DOGC número 7255, es va publicar 

l’Ordre TSF/315/2016, de 22 de novembre, per la qual s’aproven les bases que han de regir la 
convocatòria de subvencions per a projectes generadors d’ocupació i de creació de cooperatives i 
societats laborals, a través de la Xarxa d’ateneus cooperatius, de projectes singulars i de projectes de 
coordinació dins el marc del Programa aracoop; i que en data 28 de novembre de 2016, en el DOGC 
número 7256, es va publicar la Resolució TSF/2662/2016,de 22 de novembre, per la qual s’obre la 
convocatòria de subvencions per a projectes generadors d’ocupació i de creació de cooperatives i 
societats laborals, a través de la Xarxa d’ateneus cooperatius, de projectes singulars i de projectes de 
coordinació dins el marc del Programa aracoop, en l’exercici 2016. 

 
Vist que aquesta subvenció té com a finalitat posar en marxa dispositius per fomentar 

l’ocupació, mitjançant la creació d’empreses cooperatives i societats laborals, fomentar l’esperit 
emprenedor i generar nous llocs de treball; i el programa s’articula a través de tres línies de subvenció: 
- línia 1: La creació de la Xarxa d’ateneus cooperatius, punts territorials del programa aracoop. 
- línia 2: Projectes singulars de generació d’ocupació i creació de cooperatives i societats 

 laborals. 
- línia 3: Coordinació, promoció i difusió de projectes d’economia social i cooperativa. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 260/2016, de 7 de desembre, es va aprovar 
la sol·licitud de subvenció per al projecte “Ateneu cooperatiu del Baix Llobregat” per un import total de 
215.000,00€, en el marc de la convocatòria de referència; i que per Decret de Presidència núm. 
286/2016, de 19 de desembre, entre d’altres, es va acceptar la referida subvenció per el mateix import 
que es va sol·licitar. 
 

Atès que cal signar un conveni de col·laboració entre les entitats que formen part de 
l’agrupació de l’Ateneu cooperatiu del Baix Llobregat on ha de quedar reflectit de manera diferenciada 
les actuacions que cada entitat desenvoluparà i un cronograma, els recursos humans i materials que 
s’hi destinaran i la identificació de l’entitat i persones que han d’exercir la representativitat i coordinació 
del projecte, d’acord amb el que estableix l’Ordre TSF/315/2016. 

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

d’aquesta entitat en data 6 d’abril de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència i que s’incorpora 
a l’expedient. 

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

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

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

PRIMER.- Aprovar la subscripció de sengles convenis de col·laboració amb les 12 
entitats que formen part de l’Agrupació de l’Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat, que són els 
Ajuntaments de Sant Feliu de Llobregat, el Prat de Llobregat, Viladecans, Sant Boi de Llobregat, 
Esplugues de Llobregat i Vallirana, i les entitats de l’economia social: Fundació Acció contra la Fam, 
Associació Social Business City Barcelona, Calidoscoop SCCL, Consultoria Coop de mà SCCL, 
Cooperativa obrera de viviendas, SCCL i Grups Associats pel Treball Sociocultural (GATS), per a la 
gestió de “l’Ateneu cooperatiu del Baix Llobregat” en el marc del Programa aracoop subvencionat pel 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya; de conformitat amb la 
minuta de convenis que s’incorporen a l’expedient i s’aproven simultàniament.  

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

TERCER.- Comunicar el present acord a les entitats que formen part de l’agrupació de 
l’Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat, així com a la Direcció General d’Economia Social, el Tercer 
Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 

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

j) Aprovar la subscripció d’un conveni amb l’Ajuntament de Sant Joan Despí, de 
col·laboració per a la derivació a accions formatives subvencionades, en el marc del 
programa Treball i Formació 2016 promogut pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. 

 
“Vist que en data 9 de novembre de 2016 va sortir publicada al DOGC número 7243 

l’Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la 
concessió de subvencions per al programa de Treball i Formació; i que en data 10 de novembre de 
2016 va sortir publicada al DOGC número 7244 la Resolució TSF/2496/2016, de 3 de novembre, per la 
qual s’obre la convocatòria per a l’any 2016 per a la concessió de subvencions per al programa de 
Treball i Formació. 

 
Vist que per Decret de Presidència núm. 251/2016, de 24 de novembre, es va aprovar 

la sol·licitud de la referida subvenció al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per un import total de 
487.230,80€, per la realització de sis projectes comarcals (línies A i B), a més a més d’un contracte per 
la línia C per fer tasques de coordinació i suport tècnic del programa, amb una durada de dotze mesos; 
i que per Decret de Presidència núm. 282/2016, de 16 de desembre, es va acceptar la referida 
subvenció, d’acord amb la següent distribució: 
 
 Núm. expedient Contractes 6 

mesos 
Contractes 1 
any 

Cost total 

Línia A 2016/PANP/SPOO/0103 30 4 371.311,60 
Línia B 2016/PRMI/SPOO/0103 7 1 87.919,20 
Línia C 2016/COOR/SPOO/013 0 1 28.000,00 
TOTAL  37 6 487.230,80 
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Atès que en data 28 de desembre de 2016 el Consell Comarcal del Baix Llobregat va 
donar inici al programa Treball i Formació 2016, i que la formació professionalitzadora escollida pel 
desenvolupament de l’esmentat Programa és el mòdul formatiu MF0973_1: Enregistrament de dades 
(90 hores), dins del certificat de professionalitat (ADGG0508) Operacions d’enregistrament i tractament 
de dades i documents. 
 

Atès que una de les persones participants en el programa Treball i Formació que 
gestiona el Consell Comarcal del Baix Llobregat ja ha realitzat el mòdul formatiu que realitzarà aquesta 
entitat, pel que es necessitaria derivar a aquesta persona a un altre curs de formació que compleixi els 
criteris que fixa la normativa del programa; segons consta a l’expedient. 
 

Vist que aquest Consell Comarcal ha trobat un mòdul formatiu que s’adapta a l’itinerari 
ocupacional dissenyat per aquesta persona i que és l’acció formativa que contempla el Mòdul formatiu 
0977_2: Llengua estrangera professional per a la gestió administrativa en la relació amb el client (90 
h.), subvencionada pel programa de formació d’oferta FOAP subvencionada pel Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya. 
 

Atès que, d’acord amb el que disposa la base 5 de l’ordre TSF/296/2016, de 2 de 
novembre, del programa de referència, les entitats beneficiàries també poden derivar participants a 
accions formatives subvencionades per altres programes, desenvolupades per centres acreditats i 
homologats pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en especialitats per a l’obtenció d’un certificat 
de professionalitat; i que aquesta derivació s’haurà d’articular mitjançant un conveni de col·laboració 
entre l’entitat beneficiària i l’entitat que realitza la formació.  
 

Vist que l’Ajuntament de Sant Joan Despí és un centre acreditat i homologat pel SOC i 
desenvolupa especialitats formatives per a l’obtenció de certificats de professionalitat (FOAP) 
subvencionada pel SOC, i disposa de places al Mòdul formatiu 0977_2: Llengua estrangera 
professional per a la gestió administrativa en la relació amb el client (90 h.). 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 18 d’abril de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència i que 
s’incorpora a l’expedient. 

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

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

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de 
Sant Joan Despí, per a la derivació a accions formatives subvencionades, en el marc del Programa 
Treball i Formació 2016 promogut pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya; de conformitat amb la 
minuta de conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament.  
 



110 - 124 
 
 

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

TERCER.- Comunicar el present acord a l’Ajuntament de Sant Joan Despí i al Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 

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

k) Aprovar la convocatòria d’ajuts individuals de menjador escolar adreçats a alumnat 
d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil de centres educatius 
sufragats amb fons públics per al curs 2017-2018, així com les bases reguladores per a 
la seva concessió.  

 
“Vist el conveni subscrit 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; i que en aplicació del referit conveni aquest 
Consell Comarcal aprova per a cada curs escolar les bases per a la concessió d’ajuts de transport i 
menjador escolar. 
 

Atès que a l’Addenda del referit conveni, que s’aprova anualment, es detallen els 
recursos econòmics que es transfereixen a aquest Consell Comarcal per a la gestió de les 
competències en matèria d’educació. 

 
Vists els criteris aprovats per la Direcció General d’Ensenyament de la Generalitat de 

Catalunya relatius als atorgaments d’ajuts individuals de menjador adreçats a l’alumnat 
d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil de centres educatius sufragats amb fons 
públics per al curs escolar 2017-2018. 
 

Vistes les bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador 
adreçats a alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil de centres educatius 
sufragats amb fons públics per al curs 2017-2018 a la Comarca del Baix Llobregat, que s’adjunten a 
l’expedient, i que regulen l’atorgament d’aquests ajuts. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials d’aquesta entitat en data 7 d’abril de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència i que 
s’adjunta a l’expedient.  

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

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

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

 
PRIMER.- Aprovar les bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts individuals de 

menjador adreçats a alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil de centres 
educatius sufragats amb fons públics per al curs 2017-2018 a la comarca del Baix Llobregat, d’acord 
amb el text de bases que s’adjunta al present acord i s’aprova simultàniament. 
 
Les presents bases restaran condicionades a l’efectiva signatura de l’Addenda del conveni de 
col·laboració subscrit amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per al proper curs 
2016-2017 i a la seva dotació pressupostària. 
 

SEGON.- Aprovar la convocatòria pública dels ajuts detallats a l’acord primer, el 
contingut de la qual consta incorporat a les referides bases i pel termini que en elles s’indica. 
 

TERCER.- Publicar l’aprovació d’aquestes bases i la informació corresponent al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la pàgina web de l’entitat. 
 

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

 
Sessió del 15 de maig 
 

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

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

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

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

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

Atès que la Diputació de Barcelona i aquest Consell Comarcal, a través del Servei de 
Control de Mosquits, han manifestat el seu interès en col·laborar conjuntament en l’àmbit de la salut 
pública per ajudar als ajuntaments de la demarcació de Barcelona en la diagnosi de situació respecte a 
la presència de mosquits culícids, en l’aplicació del protocol de Vigilància d’Arbovirosis transmeses per 
mosquits a Catalunya pel que fa a la inspecció entomològica i en la identificació de plagues 
desconegudes amb propostes de control i per participar en tasques de sensibilització, informació i 
formació per als municipis de la demarcació territorial de Barcelona.  

 
Vist l’informe emès pels Co-responsables del Servei de Control de Mosquits d’aquesta 

entitat en data 26 d’abril de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència i que s’incorpora a 
l’expedient. 
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Vist que per acord de Ple celebrat en data 24 de juliol de 2015, s’ha procedit, entre 

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

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb la Diputació de 
Barcelona a l’àmbit de la salut pública per a fomentar la prevenció i el control de mosquits culícids, 
altres plagues i la vigilància de l’arbovirosi en els municipis de la província de Barcelona per a l’any 
2017, de conformitat amb la minuta de conveni que s’annexa i s’aprova simultàniament.  
 
  SEGON.- Facultar a la Presidència d’aquesta entitat per a la signatura dels documents 
que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 

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

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

m) Aprovar la subscripció d’un conveni amb la Direcció General de Formació Professional 
Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, de col.laboració per a la realització de 
pràctiques curriculars d’un estudiant al Departament 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 d’Auxiliar de Muntatge i Manteniment d’Equips 
Informàtics del Pla de Transició al Treball (PTT) del municipi de Sant Vicenç dels Horts durant el curs 
escolar 2016-2017. 
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Vist que, d’acord amb l’informe emès pel Responsable del Departament d’Informàtica i 
Noves Tecnologies d’aquesta entitat en data 5 de maig de 2017, amb diligència de proposta de la 
Gerència i que s’adjunta a l’expedient, seria d’interès disposar de l’alumne Alex Blanco García, 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 24 de juliol de 2015, s’ha procedit, entre 
d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a favor de la Junta 
de Govern, i entre les que es troba la present. 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb la 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 
d’Auxiliar de Muntatge i Manteniment d’Equips Informàtics del Pla de Transició al Treball (PTT) del 
municipi de Sant Vicenç dels Horts, Alex Blanco García, amb DNI 47.906.504-B; 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.” 
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n) Aprovar la subscripció d’un conveni amb l’Ajuntament de Sant Just Desvern, de 
col.laboració per al desenvolupament de les activitats del projecte Promoure l’ocupació 
a la indústria local al Baix Llobregat – 2a. Fase. 

 
“Vist que en data 24 de març de 2016 la Diputació de Barcelona va publicar al BOPB 

un anunci sobre la convocatòria 2016-2017 per a l'atorgament de subvencions en règim de 
concurrència competitiva per promoure l'ocupació a la indústria local, sent l’objecte finançar projectes 
locals de millora de l’ocupabilitat i d’inserció de persones que tenen especials dificultats d’inserció, 
preferentment joves, majors de 45 anys i aturats de llarga durada, en sectors d’activitat econòmica 
industrial fortament consolidats al territori i/o amb perspectives de creixement. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 69/2016, de 26 d’abril, es va aprovar la 
sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per a la realització del projecte “Promoure 
l’ocupació a la indústria local al Baix Llobregat – 2a. Fase”, dins la referida convocatòria de 
subvencions; i que per Decret de Presidència núm. 162/2016, de a 28 de juliol, es va acceptar la 
referida subvenció. 
 

Atès que dels 27 ajuntaments participants en aquesta segona fase del projecte de 
referència hi ha 20 que, conjuntament amb aquest Consell Comarcal, també estan executant accions 
dins del projecte, per això la modalitat d’execució és conjunta; i que, un cop iniciat el projecte i 
distribuïda les diferents accions a realitzar per part dels ajuntaments participants, cal signar un conveni 
de col·laboració entre aquesta entitat i cadascun dels ajuntaments participants per regular i establir les 
pautes d’aquesta execució conjunta així com el personal tècnic assignat a les activitats a realitzar. 
 

Atès que els altres 7 ajuntaments (Begues, Castellví de Rosanes, Castelldefels, la 
Palma de Cervelló, el Papiol, Sant Climent de Llobregat i Sant Just Desvern) participen i col·laboren en 
el projecte de referència, però sense execució directa del seu personal tècnic en les actuacions del 
projecte.  
 

Vist que en el cas de l’Ajuntament de Sant Just Desvern, tot i no participar directament 
en l’execució d’activitats dins del projecte, s’ha considerat oportú signar un conveni de col·laboració 
donat que la seva implicació en les diferents actuacions del projecte són fonamentals per poder 
desenvolupar-les, atès que col·labora en la difusió de les diferents actuacions, assumeix la realització 
de reunions de coordinació i seguiment del projecte dins de les instal·lacions municipals i participa en 
l’organització de les taules de concertació amb les empreses participant en el projecte; segons consta 
a l’expedient. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 5 de maig de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència i que 
s’incorpora a l’expedient, proposant la subscripció d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de 
Sant Just Desvern per al desenvolupament de les diferents actuacions que contempla el projecte de 
referència. 

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

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de 
Sant Just Desvern per al desenvolupament de les activitats previstes en el marc del projecte 
“Promoure l’ocupació a la indústria local al Baix Llobregat – 2a. Fase”; de conformitat amb la minuta de 
conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament.  
 
  SEGON.- Facultar a la Presidència d’aquest Consell Comarcal, per a la signatura dels 
documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 

TERCER.- Comunicar el present acord a l’Ajuntament de Sant Just Desvern, 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.” 
 

o) Aprovar la pròrroga per l’any 2017 del conveni subscrit amb l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, de col·laboració per al finançament en la campanya de desinsectació del 
Servei de Control de Mosquits als municipis del Baix Llobregat. 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern de 18 d’abril de 2016 es va aprovar la 

subscripció d’un conveni amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona, de col·laboració per al finançament 
en la campanya de desinsectació per a l’any 2016 que realitza el Servei de Control de Mosquits 
d’aquest Consell Comarcal en els municipis del Baix Llobregat. 

 
Vist que la clàusula setena del conveni estableix que la seva vigència podrà ser 

prorrogada, previ acord entre ambdues parts per a propers exercicis. 
 

Atès que en data 15 de març d’enguany aquest Consell Comarcal va sol·licitar la 
pròrroga de l’esmentat conveni per a l’any 2017, d’acord amb l’informe emès pels Responsables del 
Servei de Control de Mosquits d’aquesta entitat; i que l’Àrea Metropolitana de Barcelona per acord de 
Junta de Govern de 25 d’abril d’enguany ha aprovat la pròrroga per a l’any 2017 del conveni subscrit 
amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat per al finançament de les activitats del Servei de Control 
de Mosquits dins de la campanya de desinsectació de l’any 2017. 
 

Vist que per aquest any 2017 l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha previst concedir a 
aquesta entitat una aportació de 44.119,78€ (quaranta-quatre mil cent dinou euros amb setanta-vuit 
cèntims d’euros). 

 
  Vist l’informe emès per la Responsable del Departament de Recursos Humans i per la 
Coordinadora de Serveis Centrals d’aquesta entitat en data 9 de maig de 2017, amb diligència de 
proposta de la Gerència i que s’adjunta a l’expedient. 
 

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

següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració subscrit amb l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona per al finançament en la campanya de desinsectació per a l’any 2017 que 
realitza el Servei de Control de Mosquits d’aquest Consell Comarcal del Baix Llobregat en els 
municipis del Baix Llobregat i que preveu que l’Àrea transferirà a favor del Consell Comarcal la 
quantitat de 44.119,78€ (quaranta-quatre mil cent dinou euros amb setanta-vuit cèntims d’euros). 

 
SEGON.- Comunicar el present acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, perquè en 

tingui coneixement i als efectes. 
 

TERCER.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri en virtut de l’acord de Ple de data 24 de juliol de 2015 de delegació de competències.” 
 

p) Aprovar la pròrroga per l’any 2017 dels convenis subscrits amb diferents Ajuntaments, 
de cooperació en relació al desenvolupament del servei de transport adaptat fix i 
esporàdic per a persones amb mobilitat reduïda. 

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

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

Vist que per acord de la Junta de Govern de data 19 de setembre de 2005, ratificat en 
sessió plenària de data 7 de novembre de 2005, es va aprovar l’inici de l’expedient de contractació per 
a l’adjudicació, mitjançant procediment obert per concurs públic, del servei  de transport especial porta 
a porta esporàdic per a persones amb mobilitat reduïda, en els municipis del Baix Llobregat d’àmbit de 
l’EMT, actual Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB); i que per acord de la Junta de Govern de 19 de 
desembre de 2005 es va aprovar l’adjudicació de l’esmentat contracte. 

 
Vist que per tal de regular la participació de cadascun dels Ajuntaments en el referit 

servei, per acord de la Junta de Govern de 3 d’abril de 2006, va aprovar-se la subscripció d’un conveni 
de col·laboració amb diferents Ajuntaments de la comarca (Castelldefels, Cornellà de Llobregat, 
Esplugues de Llobregat, Gavà, el Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, 
Sant Joan Despí, Sant Just Desvern i Viladecans) regulador del finançament del servei esporàdic de 
transport especial per a persones amb mobilitat reduïda per a l’any 2006, conveni que s’ha anat 
prorrogant. 
 

Vist que per acord de la Junta de Govern de data 19 de juny de 2006 es va  aprovar 
un únic conveni de cooperació entre aquest Consell Comarcal i els ajuntaments de Sant Joan Despí, 
Esplugues de Llobregat, Sant Just Desvern, Viladecans, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de 
Llobregat, Cornellà de Llobregat, Gavà, El Prat de Llobregat, Castelldefels, Molins de Rei, Cervelló, 
Pallejà, Torrelles de Llobregat i Santa Coloma de Cervelló en relació al transport adaptat per a 
persones amb mobilitat reduïda per a l’any 2006, que s’ha anat prorrogant. 
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Vist que per tal de simplificar i fer més àgil la gestió es va acordar unificar en un únic 
conveni el servei de transport adaptat fix i esporàdic i, en aquest sentit, per acord de la Junta de 
Govern de data 19 de març de 2012 es va aprovar la subscripció d’un conveni de cooperació entre el 
Consell Comarcal del Baix Llobregat i cadascun dels Ajuntaments de Castelldefels, Cornellà de 
Llobregat, el Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de 
Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern i Viladecans en relació al transport adaptat fix i 
esporàdic per a persones amb mobilitat reduïda, que s’ha anat prorrogant fins l’exercici 2016. 

 
Vist que per tal de donar cobertura a determinats serveis de persones amb mobilitat 

reduïda de residents en municipis del Baix Llobregat no pertanyents al conveni de col·laboració amb 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona i com s’ha fet en anteriors exercicis, es considera oportú subscriure 
la pròrroga del conveni de cooperació regulador del servei del transport adaptat fix per a persones amb 
mobilitat reduïda subscrit amb els municipis de Molins de Rei, Pallejà, Sant Climent de Llobregat i 
Santa Coloma de Cervelló. 
 
  Vist l’informe emès per la Coordinadora del Servei de Transport Adaptat d’aquesta 
entitat en data 27 d’abril de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència i que s’incorpora a 
l’expedient. 

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

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

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

 
ACORDS 

   
PRIMER.- Aprovar la pròrroga del conveni de cooperació entre el Consell Comarcal 

del Baix Llobregat i cadascun dels Ajuntaments de Castelldefels, Cornellà de Llobregat, el Prat de 
Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan 
Despí, Sant Just Desvern i Viladecans en relació al transport adaptat fix i esporàdic per a persones 
amb mobilitat reduïda per a l’any 2017, amb efectes retroactius del dia 1 de gener de 2017 i fins al 31 
de desembre de 2017, d’acord amb la minuta de pròrroga de conveni que s’adjunta a l’expedient i 
s’aprova simultàniament; i segons les taules següents, on consta la liquidació del 2016 i la 
regularització de l’aportació de l’AMB del 2016: 

 
- TRANSPORT ADAPTAT FIX, LIQUIDACIÓ 2016: 
 

MUNICIPI 

COST PREVIST- INICIAL 
T.A. FIX 2016 

(*quantitat sense la 
regularització del 2015) 

COST REAL  -     FINAL   
T.A. FIX 2016 

(*quantitat sense la 
regularització del 2015) 

QUANTITAT A 
COMPENSAR EN 

L’APORTACIÓ DEL 
2017 

CASTELLDEFELS 29.716,06 28.936,18 -779,88 
CORNELLÀ DE LLOBREGAT 22.397,13 22.486,45 89,32 
EL PRAT DE LLOBREGAT 88.187,62 89.767,13 1.579,51 
ESPLUGUES DE LLOBREGAT 52.841,01 53.521,02 680,01 
GAVÀ 39.498,45 40.709,91 1.211,46 
SANT BOI DE LLOBREGAT 39.849,38 40.292,29 442,91 
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SANT FELIU DE LLOBREGAT 10.950,06 12.339,44 1.389,38 
SANT JOAN DESPÍ 35.282,89 35.233,81 -49,08 
SANT JUST DESVERN 7.477,15 7.477,15 0,00 
VILADECANS 55.531,28 55.212,58 -318,70 
TOTAL 381.731,03 385.975,96 4.244,93 

 
- TRANSPORT ADAPTAT ESPORÀDIC, LIQUIDACIÓ 2016: 
 

MUNICIPI 

COST PREVIST – 
INICIAL  

T.A. ESPORÀDIC 
2016 

(*quantitat sense 
la regularització 

del 2015) 

SERVEIS 
UTILITZATS 2016 

COST REAL-
FINAL 

 T.A. ESPORÀDIC 
2016 

(*quantitat sense 
la regularització 

del 2015) 

QUANTITAT A 
COMPENSAR EN 

L’APORTACIÓ 
DEL 2017 

CASTELLDEFELS 1.705,02 164 903,77 -801,25 
CORNELLÀ DE LLOBREGAT 4.708,31 582 3.207,46 -1.500,85 
EL PRAT DE LLOBREGAT 3.287,46 738 4.067,06 779,60 
ESPLUGUES DE LLOBREGAT 2.189,78 627 3.455,46 1.265,68 
GAVÀ 1.855,46 339 1.868,21 12,75 
SANT BOI DE LLOBREGAT 4.318,27 886 4.882,82 564,55 
SANT FELIU DE LLOBREGAT 1.693,88 643 3.543,81 1.849,93 
SANT JOAN DESPÍ 1.398,56 162 892,88 -505,68 
SANT JUST DESVERN 495,91 94 518,18 22,27 
VILADECANS 2.863,99 142 782,55 -2.081,44 
TOTAL 24.516,64 4.377 24.122,20 -394,44 

 
- REGULARITZACIÓ APORTACIÓ AMB 2016: 
 

MUNCIPIS 

APORTACIÓ 
CONSELL 

COMARCAL (AMB) 
INICIAL PREVISTA 
EN EL CONVENI 

2016 

APORTACIÓ 
CONSELL 

COMARCAL 
 FINAL REAL  
(AMB) 2016 

APORTACIÓ FINAL  
CONSELL 

COMARCAL  
LIQUIDACIÓ 

APORTACIÓ AMB 
2016 

QUANTIAT A 
COMPENSAR EN 

EL COST DEL 2017 

CASTELLDEFELS 61.823,57 56.804,17 57.597,45 -793,28
CORNELLÀ DE LLOBREGAT 66.637,42 60.357,92 61.200,83 -842,91
EL PRAT DE LLOBREGAT 185.976,50 192.808,98 195.501,58 -2.692,60
ESPLUGUES DE LLOBREGAT 124.262,33 131.199,95 133.032,17 -1.832,22
GAVÀ 82.720,88 85.445,97 86.639,23 -1.193,26
SANT BOI DE LLOBREGAT 104.336,21 107.054,55 108.549,58 -1.495,03
SANT FELIU DE LLOBREGAT 29.534,70 40.520,08 41.085,95 -565,87
SANT JOAN DESPÍ 75.576,28 73.320,90 74.344,84 -1.023,94
SANT JUST DESVERN 17.023,34 17.118,30 17.357,36 -239,06
VILADECANS 119.367,50 109.842,05 111.376,01 -1.533,96
TOTAL 867.258,73 874.472,87 886.685,00 -12.212,13
 
- APORTACIÓ AJUNTAMENTS TRANSPORT ADAPTAT FIX I ESPORÀDIC 2017 FINAL: 
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MUNCIPIS 

TOTAL 
APORTACIÓ 
PREVISTA 

TRANSPORT 
ADAPTAT FIX I 

ESPORÀDIC 
2017 

TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

PER ANULACIÓ 
DE DIES I/O 
RUTES, I/O 

MODIFICACIÓ 
SERVEIS 

ESPORÀDIC 
2016 

REGULARITZACIÓ 
DE L’APORTACIÓ 

DEL CONSELL 
COMARCAL 

2016 

TOTAL APORTACIÓ 
FINAL PREVISTA 

TRANSPORT 
ADAPTAT FIX I 

ESPORÀDIC 
2017 (amb les 
liquidacions i 

regularitzacions del 
2016) 

CASTELLDEFELS 26.825,54 -1.581,13 -793,28 24.451,13
CORNELLÀ DE LLOBREGAT 32.285,21 -1.411,53 -842,91 30.030,77
EL PRAT DE LLOBREGAT 112.264,64 2.359,11 -2.692,60 111.931,15
ESPLUGUES DE LLOBREGAT 61.955,61 1.945,69 -1.832,22 62.069,08
GAVÀ 49.806,48 1.224,21 -1.193,26 49.837,43
SANT BOI DE LLOBREGAT 52.536,62 1.007,46 -1.495,03 52.049,05
SANT FELIU DE LLOBREGAT 18.485,14 3.239,31 -565,87 21.158,58
SANT JOAN DESPÍ 41.476,12 -554,76 -1.023,94 39.897,42
SANT JUST DESVERN 8.792,05 22,27 -239,06 8.575,26
VILADECANS 63.111,69 -2.400,14 -1.533,96 59.177,59
TOTAL 467.539,10 3.850,49 -12.212,13 459.177,46
 

SEGON.- Aprovar la pròrroga del conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del 
Baix Llobregat i cadascun dels Ajuntaments de Molins de Rei, Pallejà, Santa Coloma de Cervelló i Sant 
Climent de Llobregat en relació al transport adaptat fix per a persones amb mobilitat reduïda per a l’any 
2017, amb efectes retroactius del dia 1 de gener de 2017 i fins al dia 31 de desembre de 2017; d’acord 
amb la minuta de pròrroga del conveni que s’adjunta a l’expedient i s’aprova simultàniament. 

 

MUNICIPIS FORA DE 
L’ÀMBIT DE L’AMB 

QUANTITAT 
INICIAL 

APORTADA 
CONVENI T.A. 

FIX 2016 

QUANTITAT  
FINAL REAL 
A APORTAR 

CONVENI T.A. 
FIX 2016 

QUANTITAT A 
COMPENSAR 

EN 
L’APORTACIÓ 

DEL 2017 

APORTACIÓ 
INICIAL 

PREVISTA 
CONVENI TA 

FIX 2017 

APORTACIÓ 
FINAL  PREVISTA 
CONVENI T.A. FIX 

2017 (*amb la 
compensació del 
2016 aplicada) 

MOLINS DE REI 1.884,03 3.517,79 1.633,76 1.720,90 3.354,66 
PALLEJÀ 1.884,03 1.875,39 -8,64 1.720,90 1.712,26 
SANT CLIMENT DE 
LLOBREGAT 3.463,31 3.353,13 -110,18 4.739,31 4.629,13 
SANTA COLOMA DE 
CERVELLÓ 1.749,07 1.954,37 205,30 1.901,16 2.106,46 
TOTAL 8.980,44 10.700,68 1.720,24 10.082,27 11.802,51 

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

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

QUART.- Comunicar el present acord als Ajuntaments esmentats, perquè en tinguin 
coneixement i als efectes. 
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CINQUÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que 
se celebri de conformitat amb l’acord de Ple de delegació de competències en la Junta de 
Govern de data 24 de juliol de 2015.” 

 
q) Acceptar les aportacions de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per l’any 2017, en l’àmbit 

del conveni de col.laboració vigent per al finançament del servei especial de transport 
per a persones amb mobilitat reduïda. 

 
“Vist que l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), segons el que preveia la Llei 

7/1987, de 4 d’abril, i actualment de conformitat amb l’article 14.b de la Llei 31/2010, de 3 d’agost, de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, té atribuïda, entre d’altres, la competència sobre els serveis de  
transport públic col·lectiu urbà de viatgers que discorrin íntegrament pels municipis del seu àmbit 
territorial.  

Vist que com a conseqüència de les competències en matèria de transport adaptat per 
a persones amb mobilitat reduïda i de transport públic col·lectiu de viatgers, respectivament, al Consell 
Comarcal del Baix Llobregat i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (abans Entitat Metropolitana de 
Transport), van signar en data 30 d’abril de 1994 un conveni de col·laboració per a atendre les 
despeses produïdes per la prestació del transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda en 
diversos municipis de la comarca, conveni que s’ha anat prorrogant i actualitzant. 
 

Vist que per acord de Ple de data 19 de desembre de 2016 es va aprovar la 
subscripció d’un conveni amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona de col·laboració per al finançament 
del servei de transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda, pels anys 2016-2019, en el que 
s’establia com a aportació màxima per cadascun dels exercicis les quantitats següents:  
 

 2016 2017 2018 2019 
Aportació màxima AMB 886.685,00 € 898.320,00 € 910.080,00 € 921.960,00 € 

 
Atès que en data 8 de febrer de 2017 aquesta entitat ha rebut la comunicació de 

l’aprovació de la Junta de Govern de l’Àrea Metropolitana de Barcelona celebrada el 31 de gener de 
2017, on s’estableix l’aportació màxima pel servei per a l’exercici 2017 per import de vuit-cents 
noranta-vuit mil tres-cents vint euros (898.320,00€).  

 
Atès que en data 20 d’abril de 2017 aquesta entitat ha rebut la comunicació de la 

Junta de Govern de l’Area Metropolitana de Barcelona d’aprovació de l’aportació econòmica a compte 
de les depeses de gestió del servei de transport per a persones amb mobilitat reduïda de l’exercici 
2017, que ascendeix a la quantitat de setanta mil vuit-cents setanta-vuit euros (70.878,00€).  
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora del Servei de Transport Adaptat d’aquesta 
entitat en data 27 d’abril de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència i que s’incorpora a 
l’expedient, proposant la pròrroga del conveni de referència atès que l’interès d’aquest Consell 
Comarcal és seguir garantint i millorant el servei al qual fan referència els convenis subscrits amb 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 

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

següents 
 

ACORDS 
 

  PRIMER.- Acceptar l’aportació màxima de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per al 
servei de transport per a persones amb mobilitat reduïda de l’exercici 2017, que ascendeix a l’import 
de vuit-cents noranta-vuit mil tres-cents vint euros (898.320,00€).  
 
La referida aportació es durà a terme mitjançant tres pagaments a compte durant l’any 2017, a raó del 
25% de l’aportació aprovada, i un quart pagament un cop efectuada la liquidació definitiva amb les 
dades reals del cost del servei durant l’exercici, de l’1 de gener de 2016 al 31 de desembre de 2019, 
d’acord amb el que estableix el conveni signat en data 22 de desembre de 2016. 
 

SEGON.- Acceptar la despesa màxima que l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha 
autoritzat per import de setanta mil vuit-cents setanta-vuit euros (70.878,00€) en concepte d’aportació 
econòmica a compte de les despeses de gestió del servei de transport per persones amb mobilitat 
reduïda que presta el Consell Comarcal del Baix Llobregat durant l’any 2017, conforme al que estableix 
el conveni que es prorroga tàcitament signat el dia 20 de juny de 2006 i la modificació de la clàusula 
tercera del conveni de referència de data 17 de novembre de 2009.  
 
La referida aportació es durà a terme mitjançant tres pagaments a compte de l’import de disset mil set-
cents dinou euros amb cinquanta cèntims (17.719,50€) i la resta es satisfarà una vegada efectuada la 
liquidació definitiva i tindrà un import màxim de disset mil set-cents dinou euros amb cinquanta cèntims 
d’euro (17.719,50€). 
 

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

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

per a la seva ratificació de conformitat amb l’acord de Ple de 24 de juliol de 2015 de delegació de 
competències.” 
 

r) Informar favorablement l’ampliació de franja horària comercial del Mercat Municipal 
Centre La Muntanyeta de Sant Boi de Llobregat, per a la celebració del 1er Festival de 
Tapes. 

 
“Vist que l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat en data 2 de maig de 2017, amb 

número d’entrada 2954 del Registre General d’aquesta entitat, ha presentat una sol·licitud de 
modificació de la franja horària d’obertura amb motiu de la celebració del 1e Festival de Tapes del 
Mercat Municipal Centre La Muntanyeta promogut per l’Associació de paradistes del Mercat 
Muntanyeta, per tal d’ampliar l’horari de tancament nocturn el dia 17 de juny de 2017, de les 20:00 a 
les 23:59 hores, per dinamitzar el Mercat i donar a conèixer les noves instal·lacions; i que en 
compliment del que disposa l’article 1.4 de la Llei 3/2014, de 19 de febrer, d’horaris comercials i de 
mesures per a determinades activitats de promoció, i per tal de que l’Ajuntament de Sant Boi 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. 
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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 setmanal 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 5 de maig de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència i 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 24 de juliol de 2015, s’ha procedit, entre 

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

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

següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Informar favorablement la modificació de la franja horària d’obertura amb 
motiu de la celebració del 1e Festival de Tapes del Mercat Municipal Centre La Muntanyeta promogut 
per l’Associació de paradistes del Mercat Muntanyeta, per tal d’ampliar l’horari de tancament nocturn el 
dia 17 de juny de 2017, de les 20:00 a les 23:59 hores, per dinamitzar el Mercat i donar a conèixer les 
noves instal·lacions; d’acord al 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. 

  
SEGON.- Comunicar el present acord a l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, perquè 

en tingui coneixement i als efectes previstos. 
 
  TERCER.- Donar compte del present acord en la propera sessió del Ple que se 
celebri.” 
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s) Informar favorablement l’ampliació de franja horària comercial de l’eix comercial 
delimitat Centre Comercial Obert del Prat de Llobregat, per a la celebració d’una 
Shopping Night 

 
“Vist que l’Ajuntament del Prat de Llobregat en data 4 de maig de 2017 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: 
Plaça de la Vila, c/ Ferran Puig i c/ Frederic Soler) per tal d’ampliar l’horari de tancament nocturn el 
dissabte dia 1 de juliol de 2017, de les 22:00 a les 24:00 hores, per desenvolupar una actuació de 
dinamització comercial anomenada “Shopping Night”; i que en compliment del que disposa l’article 1.4 
de la Llei 3/2014, de 19 de febrer, d’horaris comercials i de mesures per a determinades activitats de 
promoció, i per tal de que l’Ajuntament 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 setmanal 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 8 de maig de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència i 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 24 de juliol de 2015, s’ha procedit, entre 

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

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

següents 
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ACORDS 
 

PRIMER.- Informar favorablement la 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: Plaça de la Vila, c/ Ferran Puig i c/ Frederic Soler) per tal d’ampliar 
l’horari de tancament nocturn el dissabte dia 1 de juliol de 2017, de les 22:00 a les 24:00 hores, per 
desenvolupar una actuació de dinamització comercial anomenada “Shopping Night”; d’acord al 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. 

  
SEGON.- Comunicar el present acord a l’Ajuntament del Prat de Llobregat, perquè en 

tingui coneixement i als efectes previstos. 
 
  TERCER.- Donar compte del present acord en la propera sessió del Ple que se 
celebri.” 
 
10.- Precs i preguntes  
 
El Sr. President li dóna la paraula a la Sra. Ana Clara Martínez, Consellera del grup comarcal de 
Ciutadans, que diu: 
 
Querría saber en qué estado se encuentra el tema de las carreteras en la relación con la Diputación de 
Barcelona y el Consell Comarcal. Se nos facilitó el excel donde salían los nombres de las diversas 
carreteras y simplemente saber el estado en el que se encuentra actualmente el tema. 
 
Pren la paraula el Sr. President, que diu: 
 
El Conseller va fer la proposta, va haver-hi diferents reunions en el territori, va prioritzar i, que jo 
recordi, encara no tenim resposta d’això. Hi ha la petició feta, prioritzada per nosaltres, es va 
comunicar als ajuntaments, van haver-hi reunions aquí en aquesta casa i vem fer la proposta. Quan hi 
hagi una resolució te la farem arribar. 
 

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

 
 
 
 
 

 


