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CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT 

 
PLE  

 
ACTA NÚM. 3/2010 

 
 
A la ciutat de Sant Feliu de Llobregat, el dia 19 de juliol  de dos mil deu. Quan són les dinou hores, 
es reuneixen a la sala de sessions del Consell Comarcal del Baix Llobregat els i les membres 
integrants del Ple del Consell Comarcal que a continuació es relacionen. Aquesta sessió, de 
caràcter ordinari, se celebra a primera convocatòria, sota la Presidència de l’Il·lma. Sra. Rosa 
Boladeras i Serraviñals i assistits pel Secretari Accidental, Sr. Lluís González Roig. 
 
ASSISTENTS 
 
PRESIDENTA 
 
SRA. ROSA BOLADERAS I SERRAVIÑALS (PSC-CPM) 
Regidora de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat 
 
VICEPRESIDENTS/ES 
 
SRA. MARIA SOLER SALA (PSC-CPM) 
Alcaldessa d’Abrera 
 
SRA. DOLORS PUEYO BERTRÁN (ERC-AM) 
Alcaldessa de Santa Coloma de Cervelló 
 
SRA. ELENA EMBUENA GARCÍA (ICV-EUiA-EPM.)   
Regidora de Sant Joan de Despí 
 
CONSELLERS/ES ASSISTENTS 
 
PSC – CPM.    
 
SRA. MARIA MENA GALINDO  
Regidora d’Esplugues  
 
SR. JOSÉ GARCÍA PÉREZ 
Regidor de El Prat de Llobregat 
 
 
SR. FRANCESC GARCIA I GUINART 
Regidor de Pallejà 
 
SRA. PILAR JOANIQUET I ANMELLA  
Regidora de La Palma de Cervelló 
 
SRA. MARTA MARTÍNEZ PARRA  
Regidora de Santa Coloma de Cervelló 
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SR. F. XAVIER PAZ PENCHE  
Regidor de Molins de Rei 
 
SRA. PATRICIA D. SILVA GERMÁN  
Regidora del Papiol  
 
SR. LLUÍS TOMÁS MORENO 
Alcalde de Castellví de Rosanes 
 
SRA. LAURA BARRUFET MIRÓ  
Regidora de Gavà 
 
SR. DAVID CASTELLAR MILLÁN   
Regidor de Sant Andreu de la Barca 
 
ICV-EUiA-EPM.      
 
SR. JORDI BORRELL ALONSO 
Regidor de Sant Esteve Sesrovires  
 
SR. FELIP CASTILLO VILLEGAS  
Regidor de Santa Coloma de Cervelló 
 
SRA. LIDIA MUÑOZ CÀCERES   
Regidora de Sant Feliu de Llobregat 
 
SRA. CANDELA LÓPEZ TAGLIAFICO  
Regidora de Castelldefels 
 
SR. XAVIER GONZÁLEZ I ALEMANY 
Alcalde de la Palma de Cervelló 
 
SRA. MARIA JOSEFA RODRÍGUEZ BLÁZQUEZ  
Regidora de Sant Boi de Llobregat 
 
CiU.    
 
SR. JOSEP MARIA LLOP I RIGOL  
Regidor de La Palma de Cervelló 
 
SRA. MARTA PEDROSA I VARELA  
Regidora de Sant Boi de Llobregat 
 
SR. SANTIAGO BARONA I GARCÍA   
Regidor de Castelldefels  
 
SR. FRANCESC MOLINA I NÚÑEZ  
Regidor de Cornellà de Llobregat 
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ERC-AM.   
 
SR. FRANCESC RODRÍGUEZ I GARZÓN  
Regidor de Sant Vicenç dels Horts 
 
SRA. IOLANDA LLAMBRICH SERRANO 
Regidora de Cornellà de Llobregat 
 
SRA. GLORIA MATAS I MONTMANY 
Alcaldessa  de Torrelles de Llobregat 
 
PP.     
 
SR. LUÍS ORTEGA LAZARO  
Regidor d’Esplugues 
 
SR. MANUEL REYES LÓPEZ  
Regidor de Castelldefels 
 
SR. JORDI ALSINA FELIP  
Regidor de Sant Andreu de la Barca 
 
C-PC. 
 
SRA. MARGARITA MANZANO LOPEZ  
Regidora de Castelldefels 
 
CONSELLERS/ES NO ASSISTENTS 
 
SR. JUAN ANTONIO VAZQUEZ CORTADO (PSC – CPM) 
Alcalde de Sant Feliu de Llobregat 
 
SRA. EVA Mª MARTÍNEZ MORALES (PSC – CPM) 
Regidora de Vallirana 
 
SR. VICTOR SERRANO PÉREZ  (PSC – CPM) 
Regidor d’Olesa de Montserrat 
 
SRA. FRANCESCA FOSALBA I BATALLA (PSC – CPM) 
Alcaldessa d’ Esparreguera 
 
SR. SERGIO FERNÁNDEZ MESA (PSC-CPM) 
Regidor de Cornellà de Llobregat 
 
SRA. EVA PARERA I ESCRICHS (CiU). 
Regidora de Corbera de Llobregat 
 
SR. JOAQUIN SERGIO GARCÍA PÉREZ (PP) 
Regidor de Viladecans 
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SECRETARI ACCIDENTAL 
 
Sr. Lluís González Roig 
 
INTERVENTOR ACCIDENTAL 
 
Sr. José Luis Sanz Arranz 
 
En començar, pren la paraula la Sra. Presidenta que diu: 
 
Avui obrim la sessió del Ple del Consell Comarcal de 19 de juliol  i la volem obrir aquesta vegada 
fent un petit homenatge a Manel Caballero Boira, conseller d’aquest Consell Comarcal i 
vicepresident, un petit homenatge, molt senzill,  però fet amb el cor. 
 
El Manel, una persona molt senzilla, de bon caràcter, conciliadora, que patia moltes vegades per 
poder compaginar la seva tasca de regidor a l’Ajuntament de Martorell amb l’assistència a les 
Juntes i als Plens moltes vegades. 
 
Ben mirat ha estat molt poc temps que hem pogut compartir, perquè aquest tres anys, al menys a 
mi, m’han passat molt ràpid. Volem expressar el nostre condol a la seva família que avui ens 
acompanya, la seva dona Olga i els seus dos fills, l’Anna i el Martí. 
 
Desitjar-los coratge i fortalesa per superar aquesta pèrdua, segur que de tot el que han viscut   
amb el Manel, els bons moments, les vivències, els records que es guarden dintre del cor, 
trobaran la fortalesa per superar aquest tràngol.  
 
Quan mor una persona que coneixem amb la qual tenim relació a la nostra vida quotidiana i 
sobretot quan es mor d’aquesta manera tan sobtada i inesperada com el Manel,  és com si el món 
s’aturés una miqueta, girés una mica més a poc a poc i tot passa a un segon terme. És com si per 
un moment recuperéssim l’escala de valors, l’escala de prioritats i sovint fem reflexions 
d’aquestes, de perquè m’amoïno  tant per les coses que no tenen importància, perquè no dedico el 
meu temps a les persones que estimo, a la família i els amics. I estaria bé que aquesta reflexió, si 
m’ho permeteu, no només fos en el moment en que ens topem amb la mort. Estaria bé que 
d’aquesta experiència en treguéssim una lliçó de vida, de dedicar el nostre temps i les nostres 
energies a allò que considerem realment prioritari a les nostres vides.  
 
Els que estem aquí, com el Manel, hem decidit lliurament dedicar-nos a la política. En un lloc molt 
important de les nostres prioritats hem situat el servei a la ciutadania, potser és aquest el millor 
homenatge que li podem fer al Manel Caballero, agafar el seu relleu i continuar la tasca que ell ha 
vist estroncada, quan encara li quedava tant per fer.  
 
De part de tots els consellers i de totes les conselleres a la seva família una abraçada molt forta i 
endavant. Aquí quedarà un lloc buit i un record, que tindrem sempre nosaltres per ell.  
 
Ara li passaria la paraula al Portaveu de Convergència i Unió. 
 
Pren la paraula el Sr. Llop, portaveu del grup comarcal de Convergència i Unió, que diu: 
 
Hola Olga, Anna, Martí. Avui jo voldria dir molt poques paraules, unes paraules molt breus, unes 
paraules que sobretot surten del cor i que per això he decidit no escriure, sabent que quan no 
escrius alguna cosa tens el risc de no dir tot allò que voldries dir i no dir-lo ben dit, però tot i així ho 
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he preferit fer d’aquesta forma per tal de no perdre en cap moment l’espontaneïtat d’un moment 
important per nosaltres. 
 
Avui  ens manca una persona que en el meu entendre ha deixat una gran petjada. El Manel 
Caballero ha deixat petjada en un Consell Comarcal en el que ell hi ha treballat com a 
vicepresident, però a més a més ha estat capaç de generar empatia amb tothom, pensés com 
pensés. I ens ha deixat fent una de les tres coses que li agradaven més: trepitjar país, estimar el 
país des de les muntanyes. 
  
Ell tenia tres grans passions: la muntanya i Catalunya, la seva família i el servei a la societat a 
través de la política. Si d’alguna forma ell havia de deixar la seva vida havia de ser a través 
d’alguna d’aquestes tres passions, i ha estat així.  
 
Ell és una persona que ha estimat Catalunya amb tot el que això comporta. Sempre ha posat per 
damunt el bé comú que no pas diguem-ne qualsevol acció política. Sempre ha posat per davant el 
respecte a la persona. I sempre ha posat el tò de pau per damunt de qualsevol element de 
conflicte.  
 
Personalment, jo he perdut un amic, un amic el qual jo apreciava molt. Ell i jo havíem fet moltes 
coses junts, no només havíem compartit les nostres estones i la nostra feina aquí en el Consell 
Comarcal, sinó que a més a més havíem compartit moltes coses a nivell de país, havíem compartit 
també formació a l’aula de càrrecs electes i havíem compartit molts pensaments a nivell de país, al 
nivell de comarca i a nivell també més personal. És per això que en aquests moments jo crec que 
la seva pèrdua ens afecta doncs com a Consell comarcal, però també ha deixat a nivell de 
Catalunya i a nivell de comarca una petjada. Una petjada que en aquests moments jo vull 
reivindicar i vull tenir sempre present i la penso fer present en molts moments en els que sigui 
oportú. 
 
En aquests moments encoratjo a la família a tirar endavant i no dubto que així ho faran, perquè els 
conec i sé que són gent forta, gent de conviccions i gent de valors. I tal com ha dit la Presidenta, 
reivindico també que aquests valors, els valors d’allò que és important vers allò que és subsidiari, 
sempre els tinguem presents. I en Manel, malauradament en aquests moments, ens ho ha fet 
també notar. Res més. Manel, sempre et tindrem present, sempre tindràs un lloc en aquests 
Consell Comarcal i no cal dir-ho, a la comarca on has fet com a persona de partit una gran tasca i 
també com a persona de país. Has treballat amb discreció i amb esperit de servei. I això són 
segurament valors que moltes vegades ens cal reivindicar a tots plegats i practicar. Jo, com a 
conseller comarcal i com a portaveu, i amb el permís de la Presidenta, doncs si us sembla bé 
faríem un minut de silenci.  
 
El plenari, dempeus, guarda un minut de silenci en memòria del Sr. Manel Caballero i Boira. 
 
A continuació, es procedeix a continuar la sessió. 
 
1.- Aprovar l’acta núm. 2/10, corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 19 de d’abril 
  
Els presents aproven per majoria absoluta l’acta núm. 2/10, corresponent a la sessió celebrada el 
dia 19 d’abril. 
 
2.- Donar compte dels Decrets de la Presidència que a continuació es relacionen: 
 

a) Decret núm. 48/10, de 26 d’abril, relatiu a aprovar el reconeixement de crèdits 
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corresponents a exercicis anteriors i aplicar amb càrrec al Pressupost de l’exercici 
2010 diferents crèdits. 

 
“Atesa l’existència de crèdits pertanyents a l’exercici anterior els quals no han 

estat possible reconèixer amb càrrec al pressupost de l’exercici corresponent a la despesa 
efectuada. 
 

Atesa la necessitat de procedir al reconeixement extrajudicial dels crèdits que es 
relacionen a continuació  amb la finalitat de fer efectiu el seu pagament amb càrrec al pressupost 
d’aquest Consell Comarcal de l’exercici 2010. 
  
Proveïdor Data factura Descripció Import  
Orange Catalunya xarxes 
comunicacions, SA 

10/12/2009 Serveis telefonia fixa 1nov09-
30nov09 

243,50 

Orange Catalunya xarxes 
comunicacions, SA 

10/12/2009 Serveis telefonia fixa / transport 
ADSL 1nov09-30nov09 

3.115,33 

CUFAIN, SL 01/04/2009 IVA factura 0924  413,21 
CUFAIN, SL 01/04/2009 IVA factura 0925 988,85 
9tres tecnologia y 
servicios, SL  

17/12/2009 Material informàtic 544,62 

 
Vist l’article 17.4 de les bases d’execució d’aquest Consell Comarcal per a 

l’exercici 2010 que estableix que quan la despesa originada en exercicis anteriors pugui ser 
aplicada a crèdits del pressupost vigent serà competent per a la seva la Presidenta. 
  

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

RESOLC 
 

PRIMER.- Aprovar el reconeixement dels crèdits amb un import total de 5.305,51 
euros, corresponent a exercicis anteriors d’acord al detall de la part expositiva del present acord.  
 

SEGON.- Aplicar, amb càrrec al Pressupost de l’exercici 2010, els corresponents 
crèdits. 
  
920 22200 Comunicacions telefòniques  3.358,83 
920 21200   Reparació i conservació d’edificis 1.402,06 
920 22000 Material d’oficina         544,62  
 

TERCER.- Donar compte del present Decret a la Junta de Govern i al Ple d’aquest 
Consell Comarcal.” 
 

b) Decret núm. 74/10, de 21 de juny, relatiu a aprovar la modificació de crèdits 4/2010 
de crèdits  finançats per subvencions concedides. 

 
“Vista la Resolució de l’Institut Català de les Dones de subvencions per concurs 

públic a ens locals per finançar les despeses derivades de l’elaboració, implementació o 
desenvolupament de polítiques de dones, durant l’any 2010, que atorga a aquest Consell una 
subvenció amb número d’expedient  EL-117/10 per dur a terme les següents actuacions: 
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II Pla transversal de polítiques de dones  la quantitat de  9.269,00€ 
3r Congrés de Dones del Baix Llobregat la quantitat de 15.332,00€ 
 

Vist l’acord de la Junta de Govern d’aquest Consell Comarcal que aprova un preu 
públic per import de 22,50 en concepte d’inscripció al 3r Congrés de les Dones del Baix Llobregat  i 
vist que la recaptació en aquest concepte han suposat per al Consell Comarcal uns ingressos de 
8.160,50€.  
 

Vist l’informe de la tècnica de l’Àrea d’Igualtat de gènere i polítiques socials. 
 

Vista la resolució de la convocatòria pública per a l’exercici 2010 de l’àmbit de suport 
als serveis i les activitats del Pla de concertació XBMQ 2008-2011 de la Diputació de Barcelona que 
aprova la concessió al Consell Comarcal dels següents ajuts no previstos al pressupost inicial: 
 
Foment a la creació literària de les dones del Baix Llobregat      3.300,00€ 
Foment del consum i de la comercialització de productes Hortofrutícoles   36.000,00€ 
Prova pilot del taller escolar per l’educació i la intervenció contra el Mosquit Tigre    4.000,00€ 
 

Vista la Resolució del Director del Servei d’Ocupació de Catalunya que atorga a 
aquest Consell Comarcal una subvenció de 134.826,20€ per a desenvolupar les següents accions: 
 
Expedient 2010Y8X310190/01  Creació de butlletí i dossier electrònic  14.414,48€ 
Expedient 2010Y8X310190/02  Gestió de la informació en el SCM   53.753,78€ 
Expedient 2010Y8X310190/03  Digitalització arxiu comarcal   57.657,94€ 
Expedient 2010Y9X310190/03  Acció formativa       9.000,00€ 
 

Vista la Resolució del Director del Servei d’Ocupació de Catalunya que atorga a 
aquest Consell Comarcal una subvenció de 134.826,20€ per a desenvolupar les següents accions: 
 
Expedient 2010Y7X310149/01  Rehabilitació edificis i espais públics  
              a la comarca del Baix Llobregat   42.000,00€ 
Expedient 2010Y9X310149/01  Acció formativa       3.000,00€ 
 

Vist que és necessari transferir crèdit entre diverses aplicacions pressupostàries del  
capítol I  despeses de personal d’acord amb les noves previsions de despesa. 
  

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

 
Vist l’informe de la Gerent del Consell Comarcal. 

 
Vist l’informe d’intervenció. 

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

conferides 
 

RESOLC 
 

PRIMER.- Aprovar la modificació de crèdits 4/10 de crèdits generats finançats per 
les subvencions atorgades i prestació de serveis i de transferència crèdits entre aplicacions 
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pressupostaries del capítol i d’acord al que  s’estableix l’article 179 i següents  del Reial Decret 
2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de Llei  Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
 
 
CRÈDITS GENERATS     
      
DESPESES  Crèdit inicial Altes  Crèdit final  
      
231 22707 Consell de dones 20.000,00 32.761,50 52.761,50  
410 46701 Consorci Parc Agrari Baix Llobregat 0,00 36.000,00 36.000,00  
231 46201 Ajuntaments- foment creació literaria 0,00 3.300,00 3.300,00  
313 22101 Subministraments SCM 50.395,00 600,00 50.995,00  
313 22602 Materials didàctics 8.500,00 3.400,00 11.900,00  
      

241 13190 
Retrib. Personal plans extraordinaris 
d'ocupacio 0,00 94.074,20 94.074,20  

241 16090 Seg. Social plans extraordinaris d'ocupació 0,00 31.752,00 31.752,00  
241 16200 Formació - plans extraordinaris d'ocupació 0,00 9.000,00 9.000,00  
      

241 13190 
Retrib. Personal plans extraordinaris- 
Torrelles 0,00 31.500,00 31.500,00  

241 16090 Seg. Social plans extraordinaris - Torrelles 0,00 10.500,00 10.500,00  
241 16200 Formació - plans extraordinaris - Torrelles 0,00 3.000,00 3.000,00  
      
 Total despeses 78.895,00 255.887,70 334.782,70  
      
INGRESSOS Crèdit inicial Altes  Crèdit final  
      
34901 Preu públic 3r congrés dones 0,00 8.160,50 8.160,50  
45100 Institut Catala de les dones  0,00 24.601,00 24.601,00  
46112 Diputació - productes hortofruticoles 0,00 36.000,00 36.000,00  
46113 Diputació- Foment creació literaria 2010 0,00 3.300,00 3.300,00  
46114 Diputació mosquit tigre 0,00 4.000,00 4.000,00  

45090 
Generalitat - Plans extraordinaris ocupació 
local 0,00 134.826,20 134.826,20  

45091 
Generalitat - Plans extraordinaris O.L. - 
Torrelles 0,00 45.000,00 45.000,00  

      
 Total ingressos 0,00 255.887,70 255.887,70  
      
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS     
      
DESPESES  Crèdit inicial Altes  Baixes Crèdit final 
      
241 13110 Altres despeses de personal 3.000,00 9.000,00  12.000,00 
920 13000 Retribucions bàsiques 928.873,32  9.000,00 919.873,32 
241 13000 Retrib. Personal promoció econòmica 151.898,40  7.629,60 144.268,80 
241 13002 Altres remuneracions 6.191,40 7.629,60  13.821,00 
      
 Total  1.089.963,12 16.629,60 16.629,60 1.089.963,12 

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

Comarcal.” 
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c) Decret núm. 87/10, de 9 de juliol, relatiu a acceptar la subvenció del Servei 
d’Ocupació de Catalunya per a la realització de la segona fase d’actuació del 
projecte Unitat de Promoció i Desenvolupament del Baix Llobregat 2009, aprovar la 
subscripció del corresponent conveni i aprovar la contractació del corresponent 
personal. 

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

la realització del projecte “Unitat de Promoció i Desenvolupament del Baix Llobregat 2009” per a 
l’any 2009, així com la sol·licitud davant del Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de 
Catalunya d’una subvenció per al desenvolupament de l’esmentat projecte per un import total de 
136.095,81€; i que per Decret de Presidència núm. 147/09, de 30 de desembre, es va acceptar la 
subvenció atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya per a la realització de la primera fase per 
import de 67.040,24€. 

 
Vist que per acord de la Junta de Govern del 17 de maig de 2010 es va aprovar la 

realització de la segona fase d’actuació, que anirà des del 30 de juny de 2010  fins al 29 de 
desembre de 2010, amb els objectius de donar suport a les activitats que realitza actualment 
l’Observatori Permanent del Mercat de Treball del Baix Llobregat i que des de l’any 2010 les 
desenvolupa el nou Observatori comarcal; així com es va sol·licitar davant del Servei d’Ocupació 
de Catalunya de la Generalitat de Catalunya una subvenció per al desenvolupament del mateix, 
per un import total de 69.053,54€. 

 
  Vist que en data 9 de juliol de 2010 el Servei d’Ocupació de Catalunya ha avançat 
minuta del conveni de col·laboració entre el Departament de Treball de la Generalitat de 
Catalunya, mitjançant el Servei d’Ocupació de Catalunya, i aquesta entitat per portar a terme la 
continuïtat del projecte “Unitat de Promoció i Desenvolupament del Baix Llobregat 2009“, per a 
l’any 2010, que recull l’atorgament d’una subvenció per a la realització del referit projecte per 
import de 69.051,45€, d’acord amb la següent distribució: 

 
    - Subvenció total: 69.051,45 € 
- Subvenció per a despeses de contractació del personal tècnic: 52.530,54 € 
- Subvenció per a despeses de contractació de personal aux. administratiu: 9.516,59 € 
- Subvenció per a despeses de funcionament del projecte: 7.004,32 € 

 
Vist que el 21 de desembre de 2009 es va constituir el grup de treball mixt de la 

UPD, amb representants del Servei d’Ocupació de Catalunya i del Consell Comarcal, on es van 
fixar els perfils professionals del personal tècnic i auxiliar administratiu a contractar, el calendari 
del procés de selecció i la data d’inici de la primera fase per al 30 de desembre de 2009 i la data 
final per al 29 de juny de 2010, d’acord amb l’acta número 1 del grup de treball mixt. 

 
Vist que en data 29 de desembre de 2009 el grup de treball mixt va aprovar el 

procés de selecció realitzat de manera conjunta, d’acord amb l’acta número 2 del grup de treball 
on costa les persones seleccionades per ocupar els 3 llocs de personal tècnic i la persona auxiliar 
administrativa. 

 
Atès que resulta convenient garantir la coherència i continuïtat de la tasca iniciada 

en la primera fase, d’acord amb l’acta de data 9 de juliol d’enguany del grup de treball mixt es 
decideix no efectuar un nou procés de selecció per a cobrir els llocs de treball atorgats i realitzar 
les contractacions de la segona fase amb el mateix personal, atès que les tasques a desenvolupar 
en aquesta fase són continuïtat de les iniciades a la primera. 
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Vist que la col·laboració entre el Departament de Treball de la Generalitat de 
Catalunya, mitjançant el Servei d’Ocupació de Catalunya, i el Consell Comarcal del Baix Llobregat 
per portar a terme la continuïtat del projecte “Unitat de Promoció i Desenvolupament del Baix 
Llobregat 2009“, per a l’any 2010, s’articularà mitjançant la subscripció d’un conveni entre 
ambdues entitats. 

 
Atès que a la clàusula vuitena del conveni de referència s’estableix que l’acció 

objecte de l’esmentat conveni s’iniciarà el dia 12 de juliol de 2010 i ha de finalitzar el dia 11 de 
gener de 2011. 

 
Atès que les despeses per a les esmentades contractacions aniran a càrrec de la 

referida subvenció pel que fa referència al salari i la seguretat social dels/de les treballadors/es 
contractats/des, i la indemnització anirà a càrrec de l’entitat. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals en data 9 de juliol de 
2010, que s’adjunta a l’expedient. 
  

Vist que per Decret de la Presidència d’aquesta entitat número 140/07, de 20 de 
juliol, s’ha procedit, entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes 
a la Presidència de les corporacions, d’acord amb l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i d’acord amb l’article 54 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a 
favor de la Junta de Govern, i entre les que es troba la present, llevat en cas d’urgència. 

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

conferides 
 
 

RESOLC 
 

  PRIMER.- Acceptar la subvenció atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya per 
import de 69.051,45€ (seixanta-nou mil cinquanta-un euros amb quaranta-cinc cèntims) per a la 
realització de la segona fase d’actuació del projecte “Unitat de Promoció i Desenvolupament del 
Baix Llobregat” per a l’any 2009, que anirà des del 30 de juny de 2010  fins al 29 de desembre de 
2010, amb els objectius de donar suport a les activitats que realitzava l’Observatori Permanent del 
Mercat de Treball del Baix Llobregat i que des de l’any 2010 les desenvolupa el nou Observatori 
comarcal, d’acord amb el següent detall: 
 

- Subvenció total: 69.051,45 € 
- Subvenció per a despeses de contractació del personal tècnic: 52.530,54 € 
- Subvenció per a despeses de contractació de personal aux. administratiu: 9.516,59 € 
- Subvenció per a despeses de funcionament del projecte: 7.004,32 € 

 
SEGON.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració entre el 

Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Servei d’Ocupació de 
Catalunya, i el Consell Comarcal del Baix Llobregat per portar a terme la continuïtat del projecte 
“Unitat de Promoció i Desenvolupament del Baix Llobregat 2009“, per a l’any 2010, de conformitat 
amb la minuta de conveni que s’adjunta a l’expedient i s’aprova simultàniament. 
 

TERCER.- Aprovar la contractació laboral temporal, mitjançant la modalitat de 
contracte d’obra o servei determinat a jornada completa, del personal tècnic i de suport 
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administratiu per desenvolupar el projecte “Unitat de Promoció i Desenvolupament del Baix 
Llobregat 2009 ( UPD Baix Llobregat 2009)”, d’acord amb les següents condicions contractuals: 

 
Personal tècnic  
 
Àngel Tarriño Ruiz  46817801-J 
Queralt Capsada Munsech 39385598-F 
Alba Blanco Ruiz  46715767-F 
 
La durada del contracte d’aquest personal tècnic serà a partir del dia 12 de juliol de 2010 i fins el 
dia 11 de gener de 2011. Les retribucions brutes mensuals seran de 2.163,76 euros amb la part 
proporcional de les pagues extraordinàries incloses. 
 
Auxiliar administrativa 
 
Mª Ángeles Garcia Saenz 43401253-T 
 
La durada del contracte de l’auxiliar adminstrativa serà a partir del dia12 de juliol de 2010 i fins el 
dia 11 de gener de 2011. El salari brut mensual s’estableix en 1.176,20 euros amb la part 
proporcional de les pagues extraordinàries incloses. 

 
QUART.- Facultar a la Il·lma. Sra. Rosa Boladeras i Serraviñals, Presidenta 

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

 
CINQUÈ.- Donar d’alta a l’esmentat personal en el Règim General de la Seguretat 

Social amb els mateixos efectes que els contractes inscrivint aquests a l’Oficina de Treball 
corresponent. 

 
SISÈ.- Comunicar el present Decret a l’esmentat personal així com al Servei 

d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya perquè en tinguin coneixement i als 
efectes. 
 

SETÈ.- Donar compte del present Decret en la propera sessió de la Junta de 
Govern i del Ple que se celebri als efectes de ratificació, d’acord amb el Decret de delegació de 
competències 140/07, de 20 de juliol.”  
 

d) Decret núm. 88/10, de 9 de juliol, relatiu a acceptar la subvenció del Servei 
d’Ocupació de Catalunya per a la realització de plans extraordinaris d’ocupació 
locals per a l’any 2010 dins el marc del Projecte Impuls-Treball, aprovar la 
subscripció dels corresponent convenis amb el Servei d’Ocupació de Catalunya i 
l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat i aprovar la contractació del corresponent 
personal. 

 
“Vista l’Ordre TRE/84/2010, de 22 de febrer, publicada al DOGC núm. 5574 de 24 

de febrer de 2010, per la qual s’estableixen les bases reguladores i la convocatòria per a la 
concessió de subvencions a entitats locals per a la realització de plans extraordinaris d’ocupació 
locals per a l’any 2010 dins el marc del Projecte Impuls-Treball. 
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Atès el que estableix l’article 7 punt 3 de l’Ordre TRE/84/2010, de 22 de febrer, 
segons el qual qualsevol ajuntament es pot adherir a projectes comarcals amb l’acord previ del 
plenari de l’ajuntament o de l’òrgan de govern corresponent. 

 
Atès que l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat, mitjançant acord de la Junta de 

Govern de data 29 de març de 2010, va aprovar que fos el Consell Comarcal qui presentés el 
Projecte de Rehabilitació d’edificis i espais públics expressant que per a l’execució del projecte es 
contractessin les 6 persones que l’Ordre TRE/84/2010 assigna a aquest ajuntament. 

 
Vist que per Decret de Presidència núm. 46/2010, de data 22 d’abril, es va 

aprovar la sol·licitud de subvenció, per un import total de 202.500,00 (dos-cents dos mil cinc-cents 
euros), per al Projecte de Rehabilitació d’edificis i espais públics de la comarca del Baix Llobregat, 
per a la contractació de 27 persones, al Servei d’Ocupació de Catalunya dins la convocatòria per a 
la concessió de subvencions a entitats locals per a la realització de plans extraordinaris d’ocupació 
locals per a l’any 2010 dins el marc del Projecte Impuls-Treball, aprovada per l’Ordre 
TRE/84/2010, de 22 de febrer; dels quals 189.000,00€ eren per despeses de contractació i 
13.500,00€ per a l’acció formativa. 

 
Vist que en data 28 de juny de 2010, el Servei d’Ocupació de Catalunya de la 

Generalitat de Catalunya ha comunicat l’atorgament d’una subvenció per import de 45.000,00€ 
(quaranta-cinc mil euros) per a realització de l’actuació abans esmentada, en relació a les 
despeses de contractació i acció formativa de 6 persones durant 6 mesos pel municipi de Torrelles 
de Llobregat; no contemplant l’ajut atorgat la contractació de la resta de treballadors/es que 
s’havien sol·licitat per realitzar les actuacions previstes a aquest Consell Comarcal i resta de 
municipis especificats a la sol·licitud.  

 
  Vist que la col·laboració entre el Departament de Treball de la Generalitat de 
Catalunya, mitjançant el Servei d’Ocupació de Catalunya, i el Consell Comarcal del Baix Llobregat 
per al desenvolupament del pla extraordinari d’ocupació local en el marc del Projecte Impuls-
Treball, per a l’any 2010, s’articularà mitjançant la subscripció d’un conveni entre ambdues 
entitats. 
 

Vist que la col·laboració entre l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat i el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat per al desenvolupament de l’esmentat pla extraordinari d’ocupació 
local s’articularà mitjançant la subscripció d’un conveni entre ambdues entitats. 
 

Atès que la data d’inici prevista per als/les treballadors/es del referit projecte és la 
del dia 12 de juliol de 2010. 

 
Vist que el procés de selecció s’ha realitzat entre els dies 6 i 9 de juliol d’enguany 

segons la normativa i una vegada trameses les corresponents ofertes d’ocupació, a través de 
l’Oficina de Treball del Servei d’Ocupació de Sant Vicenç dels Horts, que ha convocat de la seva 
base de dades a aquells/es candidats/es que reunien les condicions per accedir-hi a aquest pla 
d’ocupació i que el Consell Comarcal del Baix Llobregat ha participat en el procés conjuntament 
amb els representants designats pel SOC. 

 
Atès que les despeses per a les esmentades contractacions aniran a càrrec de la 

referida subvenció pel que fa referència al salari i la seguretat social dels/de les treballadors/es 
contractats/des, i la indemnització i d’altres despeses no subvencionables especificades a l’Ordre 
TRE/84/2010, de 22 de febrer, aniran a càrrec de l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat. 
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Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals en data 9 de juliol de 
2010, que s’adjunta a l’expedient. 

 
Vist que per Decret de la Presidència d’aquesta entitat número 140/07, de 20 de 

juliol, s’ha procedit, entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes 
a la Presidència de les corporacions, d’acord amb l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i d’acord amb l’article 54 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a 
favor de la Junta de Govern, i entre les que es troba la present, llevat en cas d’urgència. 
 

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

RESOLC 
 

PRIMER.- Acceptar la subvenció atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya de 
la Generalitat de Catalunya per import de 45.000,00€ (quaranta-cinc mil euros) per a la realització 
de l’actuació enumerada en la part expositiva del present acord, dins la convocatòria per a la 
concessió de subvencions a entitats locals per a la realització de plans extraordinaris d’ocupació 
locals per a l’any 2010 dins el marc del Projecte Impuls-Treball, aprovada per l’Ordre 
TRE/84/2010, de 22 de febrer, d’acord amb el següent detall: 
 

Projecte Subvenció atorgada 
Projecte de rehabilitació d’edificis i espais públics de la comarca del 
Baix Llobregat (Expedient: 2010Y7X310149/01) 
 
Contractació de 6 persones durant 6 mesos amb una jornada de 28 
hores a la setmana pel municipi de Torrelles de Llobregat 

42.000,00€ 
 

Acció formativa (Expedient: 2010Y9X310149/01) 
 
Contractes: 6 

3.000,00€ 

TOTAL 45.000,00 € 
 

SEGON.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració entre el 
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Servei d’Ocupació de 
Catalunya, i el Consell Comarcal del Baix Llobregat per al desenvolupament del pla extraordinari 
d’ocupació local en el marc del Projecte Impuls-Treball, per a l’any 2010, de conformitat amb la 
minuta de conveni que s’adjunta a l’expedient i s’aprova simultàniament. 

 
TERCER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament 

de Torrelles de Llobregat i el Consell Comarcal del Baix Llobregat per al desenvolupament del pla 
extraordinari d’ocupació local en el marc del Projecte Impuls-Treball, per a l’any 2010, de 
conformitat amb la minuta de conveni que s’adjunta a l’expedient i s’aprova simultàniament. 
 

QUART.- Aprovar la contractació, laboral temporal a jornada parcial, mitjançant 
contracte per obra o servei determinat vinculat a la realització del projecte de rehabilitació d’edificis 
i espais públics de la comarca del Baix Llobregat, del personal que tot seguit es relaciona, una 
vegada realitzat el corresponent procés de selecció per part de l’Oficina de Treball del Servei 
d’Ocupació, i d’acord amb el següent detall: 

 
 NIVELL 1: 
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- Seleccionat: Sr. Enric Tuset Forcadella, amb DNI 46.818.662T 
Data d’inici de la contractació el dia 12 de juliol de 2010 i fins al dia 11 de gener de 2011. 

Salari brut mensual: 840,00€ per catorze mensualitats. 
Jornada parcial de 28 hores. 
- Reserva: no hi ha reserves. 

 
 NIVELL 2: 

 
- Seleccionat: Sr. Jaime Palomares Mayordomo, amb DNI 38.126.621G 
Data d’inici de la contractació el dia 12 de juliol de 2010 i fins al dia 11 de gener de 2011. 

Salari brut mensual: 770,00€ per catorze mensualitats. 
Jornada parcial de 28 hores. 
- Reserva: Sr. Daniel Muñoz Candelas, amb DNI 46.675.866B 

 
 NIVELL 3: 

 
- Seleccionats: Sr. Jesús del Mora Valdivia, amb DNI 46.598.519J 

Sr. Rui J. Goncalves de Carvalho, amb NIE X9384632B 
Sr. Lluís García Romeu, amb DNI 38.084.372Y 
Sra. Neus Martí Farreras, amb DNI 79.280.464Q 

Data d’inici de la contractació el dia 12 de juliol de 2010 i fins al dia 11 de gener de 2011. 
Salari brut mensual: 700,00€ per catorze mensualitats. 

Jornada parcial de 28 hores. 
- Reserves:   Sr. Youssef Yehlahi, amb NIE X8151685W 

     Sr. Pau Rodas Barbara, amb DNI 47.660.411H 
 
Aquestes contractacions estan subjectes a la definitiva aprovació dels llistats del 

procés de selecció per part de l’Oficina de Treball del Servei d’Ocupació de Sant Vicenç dels 
Horts. 
 

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

SISÈ.- Donar d’alta a l’esmentat personal en el Règim General de la Seguretat 
Social amb els mateixos efectes que els contractes inscrivint aquests a l’Oficina de Treball 
corresponent. 

 
SETÈ.- Comunicar el present acord al Servei d’Ocupació de Catalunya de la 

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

Govern i del Ple que se celebri als efectes de ratificació, d’acord amb el Decret de delegació de 
competències 140/07, de 20 de juliol.”  

 
3.-  Ratificar el Decret de la Presidència núm. 75/2010, d’aplicació de les mesures previstes 
en el Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten mesures extraordinàries 
per a la reducció del dèficit públic. 

 
“Vist que als Pressupostos Generals de l’Estat per al 2010, es va fer una previsió 

de l’increment de les despeses del personal al servei del sector públic i va disposar que amb 
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efectes d’1 de gener de 2010, les retribucions íntegres del personal al servei del sector públic no 
podien experimentar un increment global superior al 0,3% respecte de les de l’any 2009.  
 

Atès que el Conveni Col·lectiu per al personal laboral del Consell Comarcal del 
Baix Llobregat en el seu article 19, preveu que l’increment salarial serà de l’IPC anual més 
favorable que l’INE determini per a la Comunitat Autònoma de Catalunya o de l’Estat. D’acord amb 
la reunió extraordinària del mes de desembre del Comitè d’Empresa i el Consell Comarcal, va 
acordar que l’increment per aquest any 2010 per al personal laboral seria d’un 0,3%.  

 
Vist que una vegada aprovat el pressupost i la plantilla d’aquesta entitat i del seu 

Organisme Autònom i d’acord amb les previsions legals abans esmentades, es va aprovar 
l’actualització de les retribucions del seu personal laboral i funcionari. 

 
Vist el Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten mesures 

extraordinàries per a la reducció del dèficit públic,  que va ser publicat al BOE el 24 de maig 
d’enguany, i contempla la modificació del títol III de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per al 2010, amb l’objecte de reduir les retribucions del personal 
al servei del sector públic en una mitjana d’un 5%, amb efectes d’1 de juny de 2010 fins el 31 de 
desembre d’enguany, llevat de la paga extraordinària del mes de juny que s’abonarà sense aplicar 
cap reducció; aquest Reial Decret Legislatiu adquireix el caràcter de norma bàsica i d’obligat 
compliment per totes les administracions públiques de l’estat espanyol.  

 
Vist que respectivament, en data 31 de maig de 2010 va sortir publicat al DOGC 

el Decret Llei 3/2010, 29 de maig, de mesures urgents de contenció de la despesa i en matèria 
fiscal per a la reducció del dèficit públic, pel qual es modifica la Llei 25/2009 de pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per a l’any 2010.  

 
Atès que el Consell Comarcal ha d’adoptar les mesures necessàries per ajustar-

se a la línia d’afectació de la reducció del dèficit, que opera tant sobre les retribucions bàsiques 
com les de caràcter complementari i que han de fer-se efectives sobre les nòmines i pagaments 
del mes de juny. 

 
Vist que el règim jurídic de les retribucions del personal funcionari és la Llei 

7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, el qual el seu art. 21 indica que les 
retribucions bàsiques i complementàries dels funcionaris com les de personal laboral preveuen la 
seva determinació a cada exercici pressupostari en la Llei de Pressupostos corresponent ; el Reial 
Decret 861/1986, de 25 d’abril, pel qual s’estableix el règim de retribucions dels funcionaris de 
l’administració local; el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del 
personal al servei de les entitats i el Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions 
per raó de servei. 

 
Vist que el dia 21 de juny es va realitzar una reunió extraordinària de la Comissió 

Paritària on es va informar que es deixava sense efecte, a partir del mes de juny, l’increment per 
aquest any 2010 del 0,3 % del personal laboral previst tant a la Llei de Pressupostos de l’Etat per 
al 2010 com a l’acord adoptat amb els representants dels treballadors i treballadores del Consell 
Comarcal i s’aplicava la reducció del 5% de la massa salarial d’acord amb el Reial Decret Llei 
8/2010.  

 
Atès que el marc jurídic que regula el règim de retribucions en l’àmbit del personal 

laboral d’aquesta entitat és el Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova la 
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Llei de l’Estatut de Treballadors i el Conveni Col·lectiu per al personal laboral del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat, aprovat per Ple en sessió de data 15 de desembre de 2008.  

 
Vist que el Consell Comarcal considera oportú i convenient aplicar les mesures de 

contenció també a les retribucions dels càrrecs electes i a les aportacions que es fan als grups 
polítics comarcals, aplicant una minoració del 5% a la quota fixa atorgada cada grup polític així 
com l’assignació dels consellers i conselleres que no tinguin dedicació exclusiva ni dedicació 
parcial per assistència efectiva a cada sessió del Ple, Junta de Govern i Junta de Portaveus, a 
partir del dia 1 de juny d’enguany, aplicant d’aquesta manera les recomanacions previstes a 
l’Acord de la Comissió Executiva de la Federació de Municipis de Catalunya i de l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques en relació a la reducció de salaris dels càrrecs electes i 
càrrecs locals de data 25 de maig de 2010.  

 
Atès que el marc jurídic  de les retribucions dels càrrecs electes s’engloba a 

l’article 21 del Reglament Orgànic Comarcal i l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora 
de les Bases de Règim Local.  

 
Vist l’informe emès per la Coordinadora dels Serveis Centrals i la Responsable 

del Departament de Recursos Humans d’aquesta entitat, en data 23 de juny d’enguany i els 
annexos que s’adjunten.  

 
Vist que per raons extraordinàries no hi ha prevista sessió de Ple fins a finals del 

mes de juliol i que és necessari, segons consta en l’expedient, aprovar l’aplicació de les mesures 
previstes al Reial Decret Legislatiu 8/2010 de 20 de maig abans de la finalització del mes de juny, 
cal aprovar-ho per Decret de Presidència, ratificant-lo en la propera sessió de Ple que se celebri. 

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

conferides 
 

RESOLC 
 

  PRIMER.- Aprovar la reducció de les retribucions, d’acord amb el Reial Decret 
Legislatiu 8/2010, de 20 de maig, amb efectes d’1 de juny d’enguany, del personal laboral i 
funcionari del Consell Comarcal del Baix Llobregat i el seu organisme autònom, d’acord amb la 
taula annexa (1) que s’adjunta i s’aprova simultàniament.  
 

SEGON.- Aprovar la reducció de les retribucions del personal eventual, dels 
càrrecs electes, l’assignació als grups polítics i l’assignació als consellers i conselleres que no 
tinguin dedicació exclusiva ni dedicació parcial per assistència efectiva a cada Sessió de Ple, 
Junta de Govern i Junta de Portaveus, a partir de l’1 de juny d’enguany, i d’acord amb la taula 
annexa (2) que s’adjunta i s’aprova simultàniament.  

 
TERCER.- Aprovar l’aplicació dels recursos derivats de la reducció, que 

ascendeixen a 75.514,96 € i segons el detall que es recull a l’Annex 3,  d’acord amb les previsions 
de l’article 14 del Reial Decret Legislatiu 8/2010, de 20 de maig.  
 

QUART.- Sotmetre a ratificació el present Decret en la propera sessió de Ple que 
se celebri.” 

 
Pren la parula el Sr. Francisco Rodriguez, portaveu del grup comarcal d’Esquerra 

Republica, que diu: 
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Des de el grup comarcal d’Esquerra Republicana aquest punt el votarem a favor, però volíem 
comentar que votarem a favor, per dir-ho d’alguna manera, per imperatiu legal. 
 
Creiem que és un decret d’obligada aplicació, evidentment, però nosaltres pensem que hi ha altres 
formules i estem convençuts que hi ha altres formes de reduir aquesta despesa sense tenir que 
tocar el sou dels treballadors i rebaixar la despesa social. 
 
La Sra. Presidenta dóna la paraula a la Sra. Margarita Manzano, portaveu del grup comarcal de 
Ciutadans, que diu: 
 
Quiero comentar que coincidimos básicamente en gran parte de lo expresado por el conseller, que 
votaremos a favor un poco por imperativo legal, porque creemos que es una medida necesaria, 
pero que estamos totalmente en contra de las políticas que nos han hecho llegar a tener que 
tomar estas medidas que siempre afectan a las personas que no tendría que afectar y que no se 
ha recortado suficiente gasto público.  

 
Els presents aproven per majoria absoluta el present acord amb el vot a favor dels 

membres presents dels grups comarcals del PSC, CIU, IC, ERC i Ciutadans i amb l’abstenció dels 
representants presents del grup comarcal del Partit Popular. 
 

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

Sessió  del 19 d’abril 
  

a) Aprovar la pròrroga per l’any 2010 del conveni de col·laboració subscrit amb els 
Ajuntaments i l’Aeroport de Barcelona per a la realització de les activitats de la 
campanya anual de control de mosquits.  

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern, en sessió celebrada el 19 de març de 

2007, es va aprovar la subscripció d’un nou conveni amb els Ajuntaments de Begues, 
Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, Martorell, Molins de Rei, 
Pallejà, El Papiol, El Prat de Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu 
de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Vallirana, Viladecans i l’Hospitalet de Llobregat 
així com amb l’Aeroport de Barcelona per a la realització de les activitats de control de mosquits. 
 

Atès que la clàusula setena de l’esmentat conveni estableix que la vigència del 
mateix abasta la totalitat de l’any 2007 i que es podrà prorrogar per períodes d’un any mitjançant 
acord exprés de les parts en el que haurà de constar tant la proposta d’aportació municipal i 
l’acceptació de la mateixa. 
 

Vist que per acord de la Junta de Govern de data 21 d’abril de 2008, es va 
aprovar la subscripció d’un conveni amb l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló per a la 
realització de les activitats de control de mosquits i que l’esmentat conveni preveu que la vigència 
del mateix abasta la totalitat de l’any 2008 i que es podrà prorrogar per períodes d’un any 
mitjançant acord exprés de les parts en el que haurà de constar tant la proposta d’aportació 
municipal i l’acceptació de la mateixa. 
  
  Vistos els informes emesos pels Tècnics del Servei de Control de Mosquits en 
data 24 de març i 6 d’abril de 2010 respectivament, que s’adjunten a l’expedient. 
 

Vist que per acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007, s’ha procedit, 
entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb 
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la nova redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya , a favor de la Junta de Govern, i entre les 
que es troba la present. 

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

següents 
ACORDS 

 
  PRIMER.- Aprovar la pròrroga pel 2010 del conveni de col·laboració subscrit amb 
els Ajuntaments de Begues, Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, 
Martorell, Molins de Rei, Pallejà, El Papiol, El Prat de Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi 
de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Santa Coloma de 
Cervelló, Vallirana, Viladecans i l’Hospitalet de Llobregat així com amb l’Aeroport de Barcelona per 
a la realització de les activitats de la campanya anual de control de mosquits.  
 
  SEGON.- Aprovar la quota de participació en el cost de la campanya per aquest 
any 2010 a aplicar a cadascú dels Ajuntaments i a l’Aeroport de Barcelona en els següents 
termes: 
 

MUNICIPI 
 

Quota 2010 
  
Begues 4.699,95 
Castelldefels 17.642,06 
Cornellà de Llobregat 5.005,28 
Esplugues de Llobregat 7.253,65 
Gavà 19.517,67 
Martorell 9.156,68 
Molins de Rei 9.947,22 
Pallejà 7.779,35 
Papiol, el 4.165,15 
Prat de Llobregat, el 18.972,37 
Sant Andreu de la Barca 4.498,28 
Sant Boi de Llobregat 12.558,71 
Sant Feliu de Llobregat 7.264,77 
Sant Joan Despí 6.174,93 
Sant Just Desvern 7.638,60 
Santa Coloma de Cervelló 6.639,19 
Vallirana 9.604,00 
Viladecans 19.296,95 
Hospitalet de Llobregat 16.990,42 
Aeroport de Barcelona 15.062,04 
 
  TERCER.- Comunicar el present acord als esmentats ajuntaments i a l’Aeroport 
de Barcelona, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 

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

b) Aprovar la subscripció del protocol d’actuació 2010 del conveni de col·laboració 
amb el Consorci del Parc de Collserola per a la gestió i coordinació del dispositiu de 
prevenció d’incendis respecte a les torres de guaita “Romeo” i “Juliet”. 
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“Vist que per acord de la Junta de Govern, en sessió celebrada en data 7 d’abril 

de 2008, es va aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb el Consorci del Parc de 
Collserola per a la gestió i coordinació del dispositiu de prevenció d’incendis respecte a les torres 
de guaita “Romeo” i “Juliet” ubicades als municipis de Sant Climent de Llobregat i Corbera de 
Llobregat. 
 
  Vist que el Pacte segon punt 2 d’aquest conveni estableix que, quant a les torres 
citades, el Consorci del Parc de Collserola coordinarà les actuacions col·laborant tècnicament amb 
el Consell Comarcal del Baix Llobregat d’acord amb el Protocol d’actuació conjunta que s’annexa 
al present Conveni i que aquest Protocol es renovarà anualment. 
 
  Vist que el punt tercer del pacte segon del conveni diu que el Protocol anual 
d’actuació annex al present conveni avaluarà el cost de contractació d’aquest personal per atendre 
les torres de guaita i que aquesta despesa serà abonada al Consell Comarcal del Baix Llobregat 
amb càrrec al pressupost del Consorci del Parc de Collserola. 
 
  Vist que per enguany és necessari aprovar el protocol d’actuació del conveni 
subscrit amb el Consorci del Parc de Collserola per a la gestió i coordinació del dispositiu de 
prevenció d’incendis mitjançant aquestes dues torres de guaita, el qual inclou el protocol operatiu 
actualitzat i el cost del personal. 
 

Vist l’informe emès per l’enginyer tècnic agrícola en data 13 d’abril de 2010, que 
s’adjunta a l’expedient. 
 

Vist que per acord de Ple celebrat en data 20 de juliol d’enguany, s’ha 
procedit, entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, 
d’acord amb la nova redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril a la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya , a favor de la Junta de 
Govern, i entre les que es troba la present. 
 

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

ACORDS 
 
  PRIMER.- Aprovar la subscripció del protocol d’actuació 2010 del conveni de 
col·laboració amb el Consorci del Parc de Collserola per a la gestió i coordinació del dispositiu de 
prevenció d’incendis respecte a les torres de guaita “Romeo” i “Juliet” ubicades als municipis de 
Sant Climent de Llobregat i Corbera de Llobregat, de conformitat amb la minuta de Protocol que 
s’adjunta a l’expedient i s’aprova simultàniament, i que preveu que el Consorci Parc de Collserola 
aportarà la quantitat de 48.634,26€ (quaranta-vuit mil sis-cents trenta-quatre euros amb vint-i-sis 
cèntims) per a la realització del mateix. 
 
  SEGON.- Aplicar aquesta despesa màxima per import 48.634,26€ (quaranta-vuit 
mil sis-cents trenta-quatre euros amb vint-i-sis cèntims) per a l’any 2010, habilitant-se la partida 
pressupostària corresponent dins dels pressupost d’aquest Consell Comarcal per a l’exercici 2010. 
 
  TERCER.- Facultar a la Il·lma. Sra. Rosa Boladeras Serraviñals, Presidenta 
d’aquesta entitat, per a la signatura dels documents que siguin necessaris per a la formalització 
del present acord. 
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  QUART.- Comunicar el present acord al Consorci del Parc de Collserola i als 
Ajuntaments de Sant Climent de Llobregat i Corbera de Llobregat perquè en tingui coneixement i 
als efectes. 
 
  CINQUÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri.” 

 
Sessió del 3 de maig  
 

c) Aprovar la sol·licitud de pròrroga per a l’any 2010 del conveni subscrit amb la 
Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, de col·laboració 
en la campanya de desinsectació realitzada pel Servei de Control de Mosquits. 

 
“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 un 
conveni regulador de la participació d’ambdues entitats en el finançament del cost de la 
contractació del personal necessari per a la realització de la campanya de desinsectació de 
mosquits, que realitza anualment el Servei de Control de Mosquits d’aquest Consell Comarcal del 
Baix Llobregat. 

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

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

 
Vist que per enguany la Mancomunitat de Municipis de 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 la 
Coordinadora de l’Àrea de Serveis Centrals en data 26 d’abril de 2010, que s’adjunta a l’expedient. 
 

Vist l’art. 55 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local, l’article 144 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i els articles 
303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis dels Ens Locals. 

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

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

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

 
ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar la sol·licitud de pròrroga per a l’any 2010 del conveni subscrit 

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

 
SEGON.- Comunicar el present acord a la Mancomunitat de Municipis de 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 20 de juliol de 2007 de delegació de competències.” 

 
d) Aprovar l’inici de l’expedient per a l’adjudicació del contracte de servei de transport 

escolar a centres docents d’ensenyament de la comarca del Baix Llobregat per als 
cursos escolars 2010-2011 i 2011-2012. 

 
“Vist que finalitzada la vigència dels actuals contractes per a la prestació del 

servei de transport escolar de la comarca del Baix Llobregat, cal procedir a convocar una nova 
concurrència d’ofertes per adjudicar els diferents serveis de transport escolar. 
 
  Vist que l’objecte de la present contractació és la gestió del servei de transport 
escolar, que es prestarà tots els dies lectius del calendari escolar que el Departament d’Educació 
estableix cada curs, per tal que els alumnes siguin transportats als centres escolars especificats al 
Plec de Clàusules Administratives Particulars i al Plec de Prescripcions Tècniques reguladors 
d’aquest contracte, i que es fracciona en els lots que s’especifiquen als Annexos dels esmentats 
Plecs. 
 

Vist que el servei de transport escolar ha d’estar en possibilitat d’iniciar la seva 
execució en data 7 de setembre de 2010, coincidint amb l’inici del curs escolar 2010-2011, i fins el 
dia 22 de juny de 2011, segons el que disposa l’Ordre EDU/44/2010, de 8 de febrer, publicat en el 
DOGC núm. 5562 de data 8 de febrer de 2010. 

 
Vist que és necessari iniciar un nou expedient de contractació per a l’adjudicació 

del contracte de servei de transport escolar a centres docents d’ensenyament de la comarca del 
Baix Llobregat per als cursos escolars 2010-2011 i 2011-2012 

 
Vist que els plecs de clàusules han estat informats favorablement pel Secretari, 

d’acord la Disposició Addicional 2ª.7 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, 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 93.3 de la LCSP i la seva Disposició 
Addicional 2ª.7. 

 
Atès que aquest contracte de serveis s’adjudicaria per procediment obert i queda 

subjecte a regulació harmonitzada segons l’article 16 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
Contractes del Sector Públic. 

 
 Vist el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 

general de la Llei de contractes de les administracions públiques així com el Real Decret 
817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
contractes del sector públic. 
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 Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea de Serveis Centrals en data 19 
d’abril de 2010, que s’incorpora a l’expedient. 
 

Vist que per acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007, s’ha procedit, 
entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb 
la nova redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya , a favor de la Junta de Govern, i entre les 
que es troba la present. 

 
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 del contracte de servei 
de transport escolar a centres docents d’ensenyament de la comarca del Baix Llobregat per als 
cursos escolars 2010-2011 i 2011-2012, amb la possibilitat de dues pròrrogues coincidint amb els 
cursos escolars de 2012-2013 i 2013-2014, i amb un tipus màxim de licitació per al curs escolar 
2010-2011, segons disposa el Plec de Clàusules Administratives Particulars, pel total de les rutes 
que composen cada lot, que ascendeix a la quantitat de 3.646.014,39€ (tres milions sis-cents 
quaranta-sis mil catorze euros amb trenta-nou cèntims d’euro), IVA exclòs. 

 
El valor estimat dels cursos 2010-2011, 2011-2012 i les possibles pròrrogues per als 

cursos escolars 2012-2013 i 2013-2014 és de 14.979.390,70€ (catorze milions nou-cents setanta-
nou mil tres-cents noranta euros amb setanta cèntims d’euro), IVA exclòs. 

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

Prescripcions Tècniques que han de regir l’adjudicació del contracte de servei de transport escolar 
a centres docents d’ensenyament de la comarca del Baix Llobregat per als cursos escolars 2010-
2011 i 2011-2012; que s’adjunten com a document annex i s’aproven simultàniament. 

 
TERCER.- Convocar la concurrència d’ofertes per a la prestació del servei de 

transport escolar, mitjançant procediment obert harmonitzat, i publicar el corresponent anunci al 
Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) i en el BOE, de conformitat amb l’establert en els Plecs de 
Clàusules Administratives Particulars que regeixen la present contractació. 

 
QUART.- Declarar la plurianualitat de la despesa de l’expedient per a la 

contractació del servei de transport escolar a centres docents d’ensenyament de la comarca del 
Baix Llobregat per als cursos escolars 2010-2011 i 2011-2012; d’acord amb l’article 174.1 del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora 
de les Hisendes Locals, l’autorització o realització de les despeses de caràcter plurianual es 
subordinarà al crèdit que per a cada exercici autoritzin els pressupostos aprovats d’aquesta entitat. 
L’existència de crèdit resta condicionada a la renovació i signatura de la corresponent addenda al 
conveni entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i el Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya en matèria d’ensenyament, en les quals s’haurà d’incloure la dotació corresponent al 
finançament d’aquest servei per a cada curs escolar. 
 
La previsió per a cadascun dels exercicis, incloses les prorrogues, és la següent: 
Any 2010                  1.800.000,00 € 
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Any 2011       3.884.764,73 € 
Any 2012       3.962.460,03 € 
Any 2013       4.041.709,23 € 
Any 2014       2.322.543,41 € 
 
La despesa prevista per aquest contracte s’imputarà a la partida 324 22300 del pressupost de 
l’exercici 2010 i la seva equivalent per als exercicis 2011, 2012 i en cas de pròrroga també 2013 i 
2014. 
 

CINQUÈ.- Excloure en aquest expedient de contractació la prestació de la 
garantia provisional segons consta en els plecs reguladors del referit contracte. La garantia 
definitiva s’estableix en el 5% del valor estimat del contracte per al primer any multiplicat per 2 . 

 
SISÈ.- Facultar a la Presidenta d’aquesta entitat per a l’adjudicació provisional i 

definitiva d’aquest contracte, en el cas de que així convingui per raons del calendari de les 
tramitacions. 

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

celebri.” 
 
Sessió del 17 de maig  

 
e) Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb el Departament de Medi 

Ambient i Habitatge de la Generalitat  relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge del Baix 
Llobregat per a l’any 2010 per a l’assessorament i la gestió dels serveis en matèria 
d’habitatge. 

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

Assessorament per a la rehabilitació i adquisició d’habitatges, que ha estat subvencionada per la 
Generalitat de Catalunya, ja sigui mitjançant convocatòria de subvencions o mitjançant convenis 
entre el Consell Comarcal i el Departament de Medi Ambient i Habitatge.  

 
Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat, mitjançant acord de la Junta de 

Govern de data 17 de juliol de 2006, va aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració i 
d’encàrrec de gestió entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge i aquest Consell Comarcal, 
relatiu a l’Oficina d’habitatge situada en aquesta comarca per a l’any 2006, que s’ha anat 
prorrogant fins a l’any 2008; i que per acord de la Junta de Govern de data 16 de febrer de 2009 
es va aprovar l’addenda de pròrroga per a l’any 2009 de l’esmentat conveni. 
 

Vist que està previst que el Consell Comarcal del Baix Llobregat continuï prestant 
el servei relatiu a l’Oficina d’habitatge durant l’any 2010 mitjançant el mateix mecanisme, això és, 
la subscripció d’un conveni de col·laboració amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge per 
a l’assessorament i la gestió dels serveis en matèria d’habitatge per mitjà de l’oficina local 
d’habitatge del Baix Llobregat. 

 
Vist que la dotació econòmica a percebre de conformitat amb la minuta de 

conveni del Departament de Medi Ambient i Habitatge es divideix en una aportació per al 2010 fixa 
de 26.415,00€ (vint-i-sis mil quatre-cents quinze euros) i una part variable en funció dels 
expedients tramitats. 
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Atès el que disposa la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, els 
decrets i reglaments que la despleguen, el Pacte Nacional per a l’Habitatge 2007-2016 i el Decret 
13/2010, de 2 de febrer, del Pla per al Dret a l’Habitatge 2009-2012.  
 
  Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Serveis Tècnics, Informàtica i 
Noves Tecnologies en data 20 d’abril de 2010, que s’adjunta a l’expedient, proposant la 
subscripció de l’esmentat conveni. 
 

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

ACORDS 
 
  PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració entre el 
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del 
Baix Llobregat relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge del Baix Llobregat per a l’any 2010 per a 
l’assessorament i la gestió dels serveis en matèria d’habitatge, de conformitat amb la minuta de 
conveni i la Memòria explicativa del servei previst per al 2010, que s’adjunten al present acord i 
que s’aproven simultàniament.  
 
  SEGON.- Facultar a la Il·lma. Sra. Rosa Boladeras Serraviñals, Presidenta 
d’aquest Consell Comarcal, per a la signatura de quants documents siguin necessaris per a la 
formalització de present acord. 
 
  TERCER.- Aprovar la dedicació del personal adscrit a l’oficina local d’habitatge del 
Baix Llobregat, d’acord amb la següent distribució de percentatges en relació a la seva jornada 
laboral: 
 
Nom i cognoms % Imputació 
Montserrat Camprubí Casas 100,00 
Anna M. Maranillo Nogal 50,00 
Rubén González Belloc 70,00 
Alfredo Santín Pérez 10,00 
 
  QUART.- Comunicar el present acord al Departament de Medi Ambient i Habitatge 
de la Generalitat de Catalunya, perquè en tingui coneixement i als efectes. 
 
  CINQUÈ.- Donar compte del present acord a la propera sessió plenària que se 
celebri.” 
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f) Informar favorablement la implantació d’un establiment en el municipi d’Esplugues 
de Llobregat per part de la societat Sacresa Terrenos 2, S.L. 

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

Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya en data 29 d’abril de 2010, amb número 
d’entrada 2635 del Registre General d’aquesta entitat, va comunicar a aquest Consell Comarcal 
que la societat Sacresa Terrenos 2, S.L. ha presentat una sol·licitud de llicència comercial per a la 
implantació d’un centre comercial al municipi d’Esplugues de Llobregat i que en compliment del 
que disposa l’article 14.3 del Decret 378/2006, de 10 d’octubre, pel qual es desplega la Llei 
d’equipaments comercials, i per tal de resoldre la sol·licitud esmentada, aquest Consell ha 
d’emetre l’informe sobre el projecte presentat. 

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

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

Vist que consultat l’expedient adjunt ( exp. LLC-30/09 (B/C-14) ), no s’aprecia cap 
raó que aconselli informar desfavorablement la implantació de l’esmentat establiment, d’acord amb 
l’informe emès pel Secretari de l’entitat en data 10 de maig de 2010, que s’incorpora a l’expedient. 

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

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

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

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

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

següents 
 

ACORDS 
 

  PRIMER.- Informar favorablement la implantació d’un establiment en el municipi 
d’Esplugues de Llobregat per part de la societat Sacresa Terrenos 2, S.L. (exp. LLC-30/09 (B/C-
14)), d’acord amb el Decret 378/2006, de 10 d’octubre, pel qual es desplega la Llei d’equipaments 
comercials. 
 
  SEGON.- Comunicar el present acord a la Direcció General de Comerç del 
Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya perquè en tinguin 
coneixement i als efectes previstos. 
 
  TERCER.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri, de conformitat amb l’acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007 de delegació de 
competències del Ple a la Junta de Govern.” 
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g) Aprovar la modificació de les aportacions previstes en l’Annex de pròrroga al 
conveni regulador del finançament dels Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència 
del Baix Llobregat. 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern, en sessió celebrada el 5 d’octubre de 

2009, es van aprovar els Annexos de pròrroga als convenis de col·laboració reguladors del 
finançament dels Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència I, II, III i IV del Baix Llobregat, 
subscrits entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i diversos ajuntaments de la comarca, per a 
l’exercici 2009. 
 

Vist que les despeses produïdes pels equips que constitueixen el Servei d’Atenció 
a la Infància i Adolescència ascendeixen a la quantitat de 1.574.886,70€, d’acord amb el certificat 
de l’interventor i l’informe de la Directora del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix 
Llobregat, segons consta a l’expedient. 
 

Atesa la necessitat d’equilibrar el finançament de les despeses produïdes pels 
equips que constitueixen el Servei d’Atenció a la Infància i Adolescència. 
 
  Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea de Serveis Centrals d’aquest 
Consell Comarcal en data 12 de maig de 2010, que s’incorpora a l’expedient, proposant la 
modificació de les aportacions econòmiques dels diferents ajuntaments previstes en els referits 
Annexos. 

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

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

 
ACORDS 

 
  PRIMER.- Aprovar la modificació de les aportacions previstes en l’Annex de 
pròrroga al conveni de col·laboració regulador del finançament de l’Equip d’Atenció a la Infància i 
Adolescència (EAIA I) del Baix Llobregat, subscrit entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i 
els ajuntaments de Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant 
Joan Despí i Sant Just Desvern, per a l’exercici 2009. 
 

SEGON.- Aprovar la modificació de les aportacions previstes en l’Annex de 
pròrroga al conveni de col·laboració regulador del finançament de l’Equip d’Atenció a la Infància i 
Adolescència (EAIA II) del Baix Llobregat, subscrit entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i 
els ajuntaments de El Prat de Llobregat, Gavà, Castelldefels, Sant Climent de Llobregat i Begues, 
per a l’exercici 2009. 

 
TERCER.- Aprovar la modificació de les aportacions previstes en l’Annex de 

pròrroga al conveni de col·laboració regulador del finançament de l’Equip d’Atenció a la Infància i 
Adolescència(EAIA III) del Baix Llobregat, subscrit entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i 
els ajuntaments de Sant Boi de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, Vallirana, Cervelló, Santa 
Coloma de Cervelló i Torrelles de Llobregat, per a l’exercici 2009. 
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QUART.- Aprovar la modificació de les aportacions previstes en l’Annex de 

pròrroga al conveni de col·laboració regulador del finançament de l’Equip d’Atenció a la Infància i 
Adolescència (EAIA IV) del Baix Llobregat, subscrit entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i 
els ajuntaments de Molins de Rei, El Papiol, La Palma de Cervelló, Corbera de Llobregat, Pallejà, 
Sant Andreu de la Barca, Martorell, Sant Esteve Sesrovires, Castellví de Rosanes, Abrera, Olesa 
de Montserrat, Esparreguera i Collbató, per a l’exercici 2009. 
 

CINQUÈ.- Retornar les diferències entre les aportacions previstes inicialment i les 
definitives, de conformitat amb el document que s’adjunta i que s’aprova simultàniament.  
 

SISÈ.- Comunicar el present acord als ajuntaments esmentats perquè en tinguin 
coneixement i als efectes oportuns. 

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

celebri per a la seva ratificació de conformitat amb l’acord de Ple de 20 de juliol de 2007 de 
delegació de competències.” 
 
Sessió del 7 de juny  
 

h) Aprovar la modificació de l’Annex de pròrroga al conveni de col·laboració regulador 
del finançament de l’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA II) del Baix 
Llobregat subscrit entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i l’Ajuntament de 
Viladecans, per a l’exercici 2009. 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern, en sessió celebrada el 5 d’octubre de 

2009, es van aprovar els Annexos de pròrroga als convenis de col·laboració reguladors del 
finançament dels Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència I, II, III i IV del Baix Llobregat, 
subscrits entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i diversos ajuntaments de la comarca, per a 
l’exercici 2009. 
 

Atès que l’Annex de pròrroga al conveni de col·laboració regulador del 
finançament de l’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència II del Baix Llobregat subscrit amb 
l’Ajuntament de Viladecans per a l’exercici 2009, preveu en el seu Compromís Cinquè una 
aportació de 5.182,95€. 
 

Vist que les despeses produïdes pels equips que constitueixen el Servei d’Atenció 
a la Infància i Adolescència ascendeixen a la quantitat de 1.574.886,70€, d’acord amb el certificat 
de l’interventor. 
 

Atesa la necessitat d’equilibrar el finançament de les despeses produïdes pels 
equips que constitueixen el Servei d’Atenció a la Infància i Adolescència. 

 
Vist que està pendent l’aprovació de l’Annex de pròrroga al referit conveni per part 

de l’Ajuntament de Viladecans. 
 
  Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea de Serveis Centrals d’aquest 
Consell Comarcal en data 28 de maig de 2010, que s’incorpora a l’expedient, proposant la 
modificació de l’Annex de pròrroga a l’esmentat conveni. 
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Vist que per acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007, s’ha procedit, 
entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya , a 
favor de la Junta de Govern, i entre les que es troba la present. 
 
  Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels 
següents 

 
ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar la modificació de la proposta d’Annex de pròrroga al conveni 

de col·laboració regulador del finançament de l’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA 
II) del Baix Llobregat subscrit entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i l’Ajuntament de 
Viladecans, per a l’exercici 2009, d’acord amb el següent detall: 
 

MUNICIPI Aportació Ajuntament Viladecans 2009 
(previsió inicial) 

Aportació Ajuntament Viladecans 2009 
(aportació definitiva) 

Viladecans 5.182,95€ 2.652,18€ 
 

SEGON.- Comunicar el present acord a l’Ajuntament de Viladecans perquè en 
tingui coneixement i als efectes oportuns. 

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

celebri per a la seva ratificació de conformitat amb l’acord de Ple de 20 de juliol de 2007 de 
delegació de competències.” 
 

i) Aprovar l’Annex de pròrroga per l’any 2010 al conveni de col·laboració regulador 
del finançament dels Equips d’Atenció a la Infància i Adolescència del Baix 
Llobregat, subscrit entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i els diferents 
ajuntaments. 

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

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

Atesa la necessitat de continuar prestant el servei que els Equips d’Atenció a la 
Infància i Adolescència donen a la població dels diferents municipis, així com compensar les 
despeses produïdes per la seva gestió, és necessari prorrogar i actualitzar els corresponents 
convenis de col·laboració per al present exercici 2010 entre el Consell Comarcal i els diferents 
municipis del territori, que regulen el finançament de les despeses generades per la contractació i 
el funcionament dels Equips d’Atenció a la Infància i Adolescència del Baix Llobregat, i que no són 
imputables al Contracte Programa 2008-2011 del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la 
Generalitat de Catalunya.  

 
  Vist l’informe emès en data 2 de juny de 2010 per la Coordinadora de Serveis 
Centrals, que s’incorpora a l’expedient. 
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Vist que per acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007l, s’ha procedit, 

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

 
ACORDS 

 
  PRIMER.- Aprovar, per a l’exercici 2010, l’Annex de pròrroga al conveni de 
col·laboració regulador del finançament de l’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA I) 
del Baix Llobregat, subscrit entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i els ajuntaments de 
Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí i Sant 
Just Desvern, d’acord amb la minuta de pròrroga del conveni que s’incorpora a l’expedient i 
s’aprova simultàniament. 
 

SEGON.- Aprovar, per a l’exercici 2010, l’Annex de pròrroga al conveni de 
col·laboració regulador del finançament de l’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA II) 
del Baix Llobregat, subscrit entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i els ajuntaments de El 
Prat de Llobregat, Viladecans, Gavà, Castelldefels, Sant Climent de Llobregat i Begues, d’acord 
amb la minuta de pròrroga del conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament. 

 
TERCER.- Aprovar, per a l’exercici 2010, l’Annex de pròrroga al conveni de 

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

 
QUART.- Aprovar, per a l’exercici 2010, l’Annex de pròrroga al conveni de 

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

 
CINQUÈ.- Facultar a la Il·lma.Sra. Rosa Boladeras Serraviñals, Presidenta del 

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

 
SISÈ.- Comunicar el present acord als ajuntaments esmentats perquè en tinguin 

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

celebri per a la seva ratificació de conformitat amb l’acord de Ple de 20 de juliol de 2007 de 
delegació de competències.” 
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j) Aprovar les bases específiques reguladores del procés de selecció per a la provisió 
de forma permanent d’una plaça d’administratiu/va de personal laboral prevista en 
l’Oferta pública d’ocupació 2009. 

 
“Havent estat publicada l'oferta pública d'ocupació per a l’any 2009 al Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya núm. 5348 de 27 de març de 2009. 
 

Vist que per acord de la Junta de Govern, en sessió celebrada el 17 de desembre 
de 2007 es va aprovar la modificació de les Bases generals que hauran de regir els processos 
selectius per a l’accés als llocs de treball vacant a la plantilla d’aquest Consell Comarcal, i que la 
modificació d’aquestes Bases es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 
033, de 7 de febrer de 2008, i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5060, de 31 de 
gener de 2008. 
 

D’acord amb la normativa vigent el procés selectiu s’ajustarà al que disposin les 
bases de la convocatòria i en tot allò no previst per aquestes serà d’aplicació l’article 55 i següents 
de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, el Conveni col·lectiu vigent 
per al personal laboral del Consell Comarcal del Baix Llobregat i del seu organisme autònom, i el 
Reial Decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut 
dels treballadors; i supletòriament serà d’aplicació l’article 89 i següents de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local, i el Decret 896/1991, de 7 de juny, que estableix 
les regles bàsiques i els programes mínims a què s’ha d’ajustar el procediment de selecció dels 
funcionaris de l'Administració local com a normativa bàsica sobre règim local i funció pública local; 
l’article 282 i següents 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 63 i següents del Decret 214/1990, de 30 
de juliol, que aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals, l’article 42 i següents 
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, el Decret 
161/2002, d'11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos 
de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de 
Catalunya, el Decret 66/1999, de 9 de març, sobre l’accés a la funció pública de les persones amb 
discapacitat i dels equips de valoració multiprofessional, com a normativa autonòmica en matèria 
de règim local i funció pública local, i l'article 19 i següents de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de 
mesures per a la reforma de la funció pública com a normativa estatal d’aplicació supletòria; així 
com qualsevol altra normativa que en sigui d’aplicació. 
 

 Atès que la intervenció ha informat que existeix consignació pressupostària 
suficient, atès que la plaça forma part de l’Oferta Pública d’Ocupació de l’entitat. 

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

Responsable del Departament de Recursos Humans en data 31 de maig de 2010, que s’incorpora 
a l’expedient. 

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

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

ACORDS 
 

  PRIMER.-  Aprovar les bases específiques reguladores del procés de selecció de 
la plaça definida en l’Oferta Pública d’Ocupació per a l’any 2009, per a la provisió de forma 
permanent d’una plaça d’administratiu/va de  personal laboral d’aquesta corporació, mitjançant el 
sistema de selecció de concurs-oposició (realització i superació d’un curs determinat en aquestes 
bases) pel procediment de promoció interna per accedir del subgrup C2 al subgrup C1, d’acord 
amb la següent categoria: 
 
-1 plaça d’Administratiu/va, del grup de classificació C, subgrup C1. 

 
SEGON.- Publicar l’aprovació d’aquestes bases específiques d’aquest procés 

de selecció al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, de conformitat amb els articles 76 i 90 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que 
s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals. 
 

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

 
5.- Sol.licitar a la Junta Electoral Central l’expedició de la credencial de Consellera 
Comarcal per la Sra. Mª Mercè Morera i Santafe, del grup de Convergència i Unió, en 
substitució del Sr. Manel Caballero i Boira.  

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

 
“Vista la defunció del Sr. Manel Caballero i Boira, conseller comarcal del grup de 

Convergència i Unió, així com la renúncia del primer suplent de la llista de reserves, Sr. Albert 
Guilera i Planes. 

 
  Vista la instrucció de 19 de juliol de 1991 de la Junta Electoral Central, que 
determina 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.-  Sol·licitar a la Junta Electoral Central l’expedició de la credencial de 
Consellera Comarcal per la Sra. Mª Mercè Morera i Santafé, del grup de Convergència i Unió, en 
substitució del Sr. Manel Caballero i Boira i vista la renúncia del primer suplent, Sr. Albert Guilera i 
Planes. 
 
  SEGON.- Comunicar aquest acord a la Junta Electoral Central als efectes de què 
expedeixi credencial acreditativa de la condició de consellera comarcal electe a favor de la 
candidata esmentada.” 
 
 
 
 
 



 32 

6.- Aprovar l’Inventari general del Consell Comarcal. 
 

Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu: 
 
“Vist el que disposen els apartats 1 i 4 de l’article 32 de la Llei 33/2003, de 3 de 

novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques, aquestes estan obligades a inventariar 
els béns i drets que integren llur patrimoni, fent constar amb suficient detall les mencions 
necessàries per a la seva identificació i per reflectir la seva situació jurídica i el destí o ús a què 
estan essent destinats. 

 
Atès que el Consell Comarcal del Baix Llobregat té pendent d’aprovació el seu 

Inventari general de béns i drets, i que actualment, finalitzades les tasques prèvies de 
documentació, es troba finalment en disposició de procedir a la seva aprovació. 

 
Atès que el referit Inventari inclou la relació de béns i drets immobles 

inventariables, ressenyats per separat i segons la seva natura, agrupats per categories, i indicant 
l’estat dels mateixos, la seva valoració d’acord amb les dades cadastrals o com s’escaigui i altres 
dades rellevants d’acord amb la normativa vigent. 

 
Vist el que disposen els articles 100 a 118 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, 

pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels ens local, l’article 86 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, l’article 222 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, els articles 197, 204 i 215 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens 
locals, i supletòriament el que s’estableix als articles 17 a 35 i la Disposició Transitòria 2ª del Reial 
Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de Béns d’Entitats Locals. 

 
Vist l’informe emès per la tècnica de l’Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics 

d’aquesta entitat, en data 12 de juliol de 2010, que s’incorpora a l’expedient. 
 
  Per tot això, aquesta Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar l’Inventari General de béns i drets del Consell Comarcal del 
Baix Llobregat, actualitzat a data 19 de juliol de 2010, d’acord amb el document que s’adjunta a 
l’expedient i s’aprova simultàniament. 
 

SEGON.- Aprovar l’assentament de regularització de la comptabilitat per tal 
d’adaptar-la a l’Inventari que s’aprova en el present acord. 
 

TERCER.- Facultar a la Il·lma. Sra. Rosa Boladeras i Serraviñals, Presidenta 
d’aquesta entitat per tal que faci els tràmits i les actuacions adients per donar compliment al 
present acord. 
 

QUART.- Trametre al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la 
Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació del Govern el present acord d’aprovació de l’Inventari 
de béns i drets del Consell Comarcal del Baix Llobregat i una còpia del referit Inventari.” 

 
Els presents aproven per majoria absoluta el present acord amb el vot a favor dels 

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

 
 

7.- Aprovar una modificació en les bases generals vigents reguladores dels 
processos de selecció per a cobrir les places vacants en la plantilla de l’entitat. 

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

  “Vistos els articles 69 i ss. del Reglament 214/1990 del Personal al Servei de les 
Entitats Locals, i altre legislació concordant, on s’estableix la obligatorietat que tot procés selectiu 
es regeixi per les bases generals que aprovi el Ple de la corporació. 
 

Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat, en sessió plenària celebrada el 
dia 24 de març de 1998, va acordar aprovar les Bases Generals que hauran de regir els processos 
selectius per proveir en propietat les places vacants en la plantilla d’aquest Consell Comarcal. 
 

Vist que per acord de la Junta de Govern en sessió celebrada en data 17 de 
desembre de 2007 es va aprovar la modificació de les Bases Generals que hauran de regir els 
processos selectius per a l’accés als llocs de treball vacants a la plantilla d’aquest Consell 
Comarcal per tal d’adaptar-les i donar compliment als requisits previstos en la Llei 7/2007, de 12 
d’abril, del Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, on s’estableixen els principis generals aplicables al 
conjunt de les relacions d’ocupació pública. 

 
            Vista la proposta d’actualització de les Bases Generals a la normativa vigent i en 

referència al tractament de les dades de caràcter personal per tal de garantir el respecte i la 
sensibilitat de les dades dels/de les aspirants, preparada per les Àrees de Secretaria i Serveis 
Jurídics, i de Serveis Centrals, que presenta un únic redactat pel personal laboral i funcionari, fent 
distincions en aquelles consideracions que la normativa vigent estableix.  

 
  Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea de Serveis Centrals i per la 
Responsable del Departament de Recursos Humans, en data 12 de juliol de 2010, que s’adjunta, 
sol·licitant l’aprovació de la modificació de les Bases Generals del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat i del seu organisme autònom, mitjançant la derogació de les anteriors i l’aprovació de la 
proposta adjunt com a noves Bases Generals. 
 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la modificació de les Bases Generals que hauran de regir els 
processos selectius per a l’accés a les places vacants de la plantilla d’aquest Consell Comarcal i 
del seu organisme autònom, de conformitat amb la proposta de Bases Generals que s’adjunta a 
continuació i que s’aprova: 
 
BASES GENERALS QUE HAN DE REGIR ELS PROCESSOS SELECTIUS PER A L’ACCÉS A LES 
PLACES VACANTS DE LA PLANTILLA DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT I DEL 
SEU ORGANISME AUTÒNOM 
 
Primera - Objecte i àmbit d’aplicació 
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L’objecte d’aquestes bases és regular els elements comuns dels processos selectius convocats pel Consell 
Comarcal del Baix Llobregat a les corresponents ofertes públiques d’ocupació, per a l’accés a la condició 
de funcionari de carrera o a la de personal laboral de caràcter fix del Consell Comarcal del Baix Llobregat i 
del seu organisme autònom. 
 
El contingut d’aquestes bases serà completat amb les bases específiques de cada convocatòria, d’acord 
amb les peculiaritats de les places a proveir. 
 
Les bases són d’obligat compliment tant per l’administració com per als tribunals qualificadors i els 
participants en els respectius processos selectiu. 
 
Segona - Requisits i condicions dels aspirants 
 
Per prendre part en els processos selectius els/les aspirants han de complir, en la data de tancament del 
termini de presentació de les sol·licituds, les condicions fixades a l’article 56 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, 
de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP), amb les especificacions següents: 

 
a)  Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol dels països membres de la Unió Europea, o la dels 

estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per 
Espanya, és aplicable la lliure circulació de treballadors. 

 
També hi poden ser admesos el cònjuge, els seus descendents i els descendents del cònjuge, tant 
dels ciutadans espanyols com dels nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea o dels 
estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per 
Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, independentment de la seva 
nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents, 
siguin menors de 21 anys o més grans d’aquesta edat però que visquin a càrrec dels seus 
progenitors.  

 
Els/les nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea hauran d’acreditar la seva 
nacionalitat. Només per llei de les Corts Generals o de les Assemblees Legislatives de les 
Comunitats Autònomes es podrà eximir del requisit de la nacionalitat per raons d’interès general 
per a l’accés a la condició de personal funcionari. 
 

b) Els/les nacionals d’altres Estats membres de la Unió Europea hauran de demostrar coneixements 
suficients de castellà i català, podent-se exigir la superació de proves amb aquesta finalitat. 

 
c) Haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa, en la data 

d’acabament del termini de presentació de sol·licituds. 
 

d) Tenir capacitat funcional per a l’exercici de les places convocades. 
 

e) Estar en possessió de la titulació exigida i estar en condicions de tenir l’acreditació corresponent 
en la data en que acaba el termini de presentació de sol·licituds per prendre part en les proves 
selectives. 

 
En cas d’invocar un títol equivalent a l’exigit, correspondrà a l’aspirant la seva acreditació 
mitjançant norma legal o certificat expedit pel Ministeri d’Educació. 

 
f) No haver estat separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració 

pública, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per desenvolupar ocupacions o càrrecs 
públics per resolució judicial. En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitat/ada 
o en situació equivalent ni haver estat sotmès/esa a sanció disciplinària o equivalent que 
impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes, l’accés a l’ocupació pública. 
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g) No patir cap malaltia ni disminució que impedeixi el normal desenvolupament de les funcions 
corresponents a la plaça. 

 
h) No trobar-se comprès en causes d’incapacitat o d’incompatibilitat de les previstes a la legislació 

vigent. 
 

i) Tenir coneixements de llengua catalana del nivell requerit a les bases específiques o superior en 
el grau adequat a les funcions pròpies de les places objecte de convocatòria, acreditats mitjançant 
certificat de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística de la 
Generalitat de Catalunya, o equivalent, expedit per la Junta Permanent de Català o alguna de les 
titulacions equivalents, d’acord al Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de 
coneixements de català i l’Ordre PRE/228/2004, de 21 de juny, sobre els títols, diplomes i 
certificats equivalents als certificats de coneixement de català de la Secretaria de Política 
Lingüística (modificada per les Ordres VCP/13/2007 i VCP/17/2008); d’acord amb el que disposa 
el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els 
processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques 
de Catalunya.  

 
En el cas de que els/les aspirants no puguin acreditar documentalment la possessió del nivell de 
català exigit, el procés de selecció ha de contenir una prova o exercici de nivell de coneixement de 
llengua catalana del mateix nivell que el requerit a la convocatòria, que ha de ser superat pels/per 
les aspirants. 

 
j) Els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d’acreditar coneixements 

suficients de castellà mitjançant la superació d’una prova establerta a l’efecte. 
 

k) Aquells altres requisits que per les especificitats de la plaça s’indiquin en les bases específiques 
de cada convocatòria. 

 
Tercera -  Presentació de sol·licituds 
 
1. Sol·licituds de participació. 
 
Els/ les interessats/des per participar en aquesta convocatòria, hauran de presentar sol·licitud en el 
Registre General del Consell Comarcal del Baix Llobregat, Parc de Torreblanca CN-340, punt quilomètric 
1249, 08980 de Sant Feliu de Llobregat en el termini de 20 dies naturals comptadors a partir de l’endemà 
de la publicació de l’anunci de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), que 
prèviament haurà estat publicat en el Butlletí Oficial de la Província (BOP); manifestant que reuneixen totes 
i cadascuna de les condicions exigides a les bases corresponents, referides sempre a la data d’expiració 
del termini assenyalat per a la presentació d’instàncies. 
 
La sol·licitud haurà d’ésser en model normalitzat que estarà a disposició de les persones interessades  al 
registre esmentat, així com a la pàgina web del Consell Comarcal del Baix Llobregat 
(www.elbaixllobregat.net). 
 
La sol·licitud haurà d’estar signada per l’aspirant i anirà acompanyada de l’original o còpia compulsada de 
la següent documentació: 
 
a. Document Nacional d’Identitat 
b. “Currículum vitae” 
c. Titulació exigida a la convocatòria 
d. Certificat de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística de la 

Generalitat de Catalunya del nivell exigit a la convocatòria, o equivalent 
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Tots aquells mèrits avaluables d’acord amb el barem establert a les bases específiques no s’hauran 
d’adjuntar a la sol·licitud, atès que només els hauran de presentar aquelles persones que hagin superat 
l’oposició, que ho faran en el termini establert a la base novena. 
 
Les instàncies podran presentar-se pels mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
2.  Llengua castellana 
 
Els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d’acreditar el coneixement de la llengua 
castellana, tant en l’expressió oral com en la expressió escrita, en el grau adequat a les funcions pròpies de 
les places objecte de convocatòria i aquesta acreditació es realitzarà mitjançant la superació d’una prova o 
exercici establert a l’efecte, que serà avaluat pel tribunal amb la qualificació d’apte/a o no apte/a; o la 
presentació d’un dels documents que s’indiquen a continuació: 
 

a) Certificat conforme han cursat la primària i/o la secundària i/o el batxillerat a l’Estat espanyol. 
b) Diploma de nivell superior d’espanyol que estableix el Reial Decret 1137/2002, de 31 

d’octubre, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves adreçades a la 
seva obtenció. 

c) Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d’idiomes. 
 
3. Aspirants amb discapacitats 
 
Les persones amb discapacitat seran admeses a la realització de les proves selectives sense necessitat 
d’acreditar les seves condicions físiques, psíquiques o sensorials abans del seu començament i, un cop 
superat el procés selectiu han d’acreditar, de la mateixa manera que la resta d’aspirants, la seva capacitat 
per desenvolupar les funcions del lloc de treball que cal proveir. 
 
Aquests/es aspirants han de fer constar en la sol·licitud de participació en la convocatòria aquesta condició, 
així com els requeriments de temps i adequació de mitjans materials que necessiten per a la realització de 
les proves previstes en les bases específiques. En cas contrari, s’entén que renuncien al seu dret i en cap 
cas es pot demorar el procés selectiu per aquesta qüestió. 
 
Quarta - Admissió d’aspirants 
 
1. Relació d’admesos i exclosos 
 
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el/la President/a del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat dictarà resolució en un termini màxim d’un mes, declarant aprovada la llista provisional 
d’aspirants admesos i exclosos a la convocatòria. A la resolució esmentada, que es publicarà en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el tauler d’anuncis de la corporació i en la web d’aquesta entitat, 
s’indicaran els llocs on es troba exposada l’esmentada llista, que especificarà, si s’escau, els motius 
d’exclusió. 
 
L’esmentada llista s’exposarà en el tauler d’anuncis del Consell Comarcal del Baix Llobregat, així com el 
dia, l’hora i el lloc d’inici de les proves, podent-se consultar a la següent adreça d’internet: 
http://www.elbaixllobregat.net i es concedirà un termini de 10 dies hàbils, a partir de l’endemà de la 
publicació de la resolució indicada, per a subsanacions i possibles reclamacions. Les al·legacions 
presentades es resoldran en el termini de 30 dies  següents a la finalització del termini de presentació. 
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat resolució, les al·legacions s’entendran desestimades. 
 
Si no es presenten al·legacions o es desestimen, s’ha de considerar definitivament aprovada la llista 
d’aspirants admesos i exclosos i no cal tornar-la a publicar. Si s’accepta alguna al·legació s’ha de procedir 
a notificar-ho a l’al·legant en els termes que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. I tot seguit, s’esmenarà la llista 
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d’admesos i exclosos i es publicarà l’esmena al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al tauler 
d’anuncis de la corporació i a la pàgina web del Consell Comarcal. 
 
2 . Tractament de dades personals 
 
La presentació de la sol·licitud suposa el consentiment al tractament automatitzat per part del Departament 
de Recursos Humans del Consell Comarcal del Baix Llobregat de les dades de caràcter personal que són 
necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, de les 
quals es disposarà a aquests únics efectes, d’acord amb la normativa vigent sobre protecció de dades de 
caràcter personal. 
 
Per tal de garantir el respecte i la sensibilitat de les dades dels/de les aspirants en el marc del dret 
fonamental a l’autodeteminació informativa, resultant de l’aplicació de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal i del seu Reglament de desenvolupament; el 
número corresponent al registre d’entrada de la sol·licitud per participar en la convocatòria constituirà la 
referència per a cada aspirant als efectes de conèixer les puntuacions obtingudes. 
 
Cinquena - Tribunal qualificador 
 
1. Composició 
 
Els òrgans de selecció seran col·legiats i la seva composició haurà d’ajustar-se als principis d’imparcialitat i 
professionalitat dels seus membres, i es tendirà, així mateix, a la paritat entre home i dona. 
 
El personal d’elecció o de designació política, els funcionaris interins i el personal eventual no podrà formar 
part dels òrgans de selecció. 
 
El pertànyer  als òrgans de selecció serà sempre a títol individual, no podent ostentar-se aquesta en 
representació o per compte de ningú. 

 
L’òrgan de selecció corresponent, que s’ha de constituir per valorar el procés selectiu, estarà integrat per 
tres o cinc vocals, proposats per l’Àrea de Serveis Centrals. 
 
La presidència dels tribunals qualificadors haurà de recaure en el Secretari general, el/la Coordinador/a de 
l’Àrea de Serveis Centrals o el/la Responsable del Departament de Recursos Humans del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat. 

 
La designació nominal dels membres de l’òrgan seleccionador, que ha d’incloure la dels respectius 
suplents, correspon al/a la President/a de la corporació i s’ha de determinar en la resolució per la qual 
s’aprova la llista d’admesos i exclosos. 
 
El Tribunal tindrà la composició següent: 

 Un terç designat a proposta de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. 
 Un terç de personal tècnic de la corporació, amb la condició de funcionari de carrera o personal 

laboral fix atenent a l’especialitat de les places. 
 Un terç de personal tècnic en la matèria. 

Les bases específiques de cada convocatòria determinaran si la secretaria del tribunal ha de recaure en un 
membre del mateix, que per tant tindrà dret a veu i a vot, o bé en una altra persona, amb dret 
exclusivament a veu. 
 
Els vocals han de tenir  una titulació igual o superior a l’exigida per a l’accés als llocs de treball objecte de la 
convocatòria, d’acord amb el principi d’especialitat. A més el personal tècnic i el personal laboral han de 
tenir la idoneïtat necessària en relació al tipus de llocs de treball a proveir. 
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El Tribunal podrà disposar la incorporació als seus treballs d’assessors especialistes, que poden ser o no 
de la mateixa entitat, per a totes o algunes de les proves. Els esmentats assessors es limitaran a l’exercici 
de les seves especialitats tècniques, en base exclusivament a les quals col·laboraran amb l’òrgan de 
selecció.  
 
2. Constitució 
 
L’òrgan seleccionador no podrà constituir-se ni actuar sense l’assistència de la meitat dels seus membres, 
ja siguin titulars o suplents, així com sense la presència del/de la president/a i del/de la secretari/ària del 
tribunal; quedant facultat per a resoldre qualsevol incident, dubte o discrepància que pugui produir-se 
durant el procés selectiu i interpretar les corresponents bases, i podrà alterar l’ordre de les proves si convé 
al procés selectiu.  
 
El tribunal podrà disposar la incorporació a les seves tasques d’assessors/es especialistes, amb veu però 
sense vot, perquè col·laborin en aquelles proves o exercicis, els quals es limitaran a prestar col·laboració 
en les seves especialitats tècniques. 
 
L’abstenció i recusació dels membres de l’òrgan seleccionador s’haurà d’ajustar al que preveuen els articles 
28 i 29 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
Igualment els/les aspirants podran recusar els membres del l’òrgan seleccionador quan concorrin les 
circumstàncies previstes, en el termini de 10 dies hàbils comptats a partir de la publicació en el DOGC de la 
resolució referida a la llista d’admesos i exclosos. 
 
Les decisions del tribunal qualificador, que estan sotmeses en el seu règim de funcionament a les normes 
pròpies dels òrgans col·legiats, s’adoptaran per majoria dels vots presents, resolent en cas d’empat el de 
qui actuï com a president/a. 
 
Pel que fa a la retribució econòmica dels membres del Tribunal, s’estarà a allò establert pel Reial Decret 
462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei, o la legislació aplicable en la data de 
realització de les proves. 
 
Tanmateix el tribunal no podrà aprovar ni declarar que han superat el concurs oposició un nombre superior 
d’aspirants al de places objecte de la convocatòria.  
 
La superació del procés de selecció vindrà determinada per la suma total de les puntuacions obtingudes en 
cadascuna de les dues fases, resultant, en conseqüència, que el tribunal declararà que han superat les 
proves selectives els aspirants amb la puntuació total més gran en un número no superior al de places 
convocades. 
 
Sisena - Inici i desenvolupament del procés selectiu 
 
Els processos selectius es realitzaran pel sistema de selecció que figuri a les bases específiques.  
 
El període màxim de temps que ha de transcórrer fins a la realització de les proves serà de sis mesos des 
de la publicació de la convocatòria.  
 
1. Disposicions de caràcter general 
 
Una vegada iniciat el procés selectiu, les puntuacions obtingudes pels/per les aspirants que hagin superat 
cadascuna de les proves s’exposaran en el tauler d’anuncis del Consell Comarcal, i a la pàgina web de la 
corporació, juntament amb la data, l’hora i el lloc de celebració de la següent prova. 
 
Sempre que el Tribunal ho consideri oportú, es podrà realitzar una entrevista de caràcter personal. 
 
El compliment de les condicions i requisits exigits per a poder participar en els diferents processos 
selectius, així com els específics dels diversos torns i convocatòries, s’entendrà que s’ha de produir en la 
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data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-se fins la presa de possessió o la 
contractació indefinida. No obstant això, si durant el desenvolupament dels processos selectius el Tribunal 
considera que existeixen raons suficients, podrà demanar a qualsevol dels/de les aspirants que acreditin el 
compliment de totes o alguna de les condicions i requisits exigits per prendre part a la convocatòria de que 
es tracti. 
 
Tots els exercicis de la fase d’oposició, tenen caràcter obligatori i eliminatori pels/per les aspirants, excepte 
l’entrevista, que no serà eliminatòria. 
 
En la selecció per concurs, el tribunal qualificador pot acordar discrecionalment que l’assignació de la 
puntuació que correspongui als aspirants en la fase de concurs, de baremació de mèrits, s’encarregui per a 
tots o alguns dels mèrits al Departament de Recursos Humans de la corporació, que realitzarà la valoració 
en nom del tribunal aportant a aquest els resultats. 
 
2. Celebració de les proves 
 
Les persones aspirants s’acreditaran amb la presentació del Document Nacional d’Identitat o document 
acreditatiu equivalent, en el lloc i hora establerts per l’inici de les proves. 
 
Només hi haurà una convocatòria per a cada prova. Els/les aspirants que no compareguin al 
desenvolupament de les proves a realitzar en data, lloc i hora que s’assenyali seran exclosos, excepte 
casos degudament justificats i discrecionalment apreciats pel tribunal, sempre que no es perjudiqui la 
igualtat entre els/les aspirants. 
 
 
Setena – Sistema de qualificació 
 
El procediment de selecció de cada lloc serà el que es determini en les bases específiques de cada 
convocatòria, d’acord amb el que estableix l’article 61 de l’EBEP. 
 
1 .Oposició 

 
Les proves que no es qualifiquin únicament com apte/a o no apte/a, s’expressaran en puntuació de 0 a 10, 
sent necessari obtenir una puntuació igual o superior a 5 punts per a poder accedir a l’exercici i/o prova 
següent o passar a la fase de concurs si es tracta d’un concurs-oposició. 
 
Les proves específiques de coneixement de català i castellà, així com les proves de caràcter psicotècnic i 
les entrevistes d’avaluació psicològica o similars, si s’escauen, es puntuaran com apte/a o no apte/a. 
 
El resultat final de l’oposició serà la suma aritmètica de les puntuacions obtingudes en el conjunt de les 
proves puntuables realitzades. 
 
L’oposició consistirà en la realització de les proves següents que es consideraran en unitat d’acte i tindran 
caràcter eliminatori, a excepció de la quarta prova: 
 
PRIMERA PROVA, de caràcter obligatori i eliminatori, que constarà de dos exercicis, excepte per les 
Agrupacions professionals que només constarà d’un exercici:  
 

a) PRIMER EXERCICI:   
 Grups A1 i A2: consistirà en respondre per escrit un qüestionari de 30 preguntes amb respostes 

alternatives relacionades amb el temari general que estableixin les bases específiques de la 
convocatòria. 

 Grup C1:  consistirà en respondre per escrit un qüestionari de 100 preguntes amb respostes 
alternatives relacionades tant amb el temari general com amb el temari específic que estableixin 
les bases especifiques de la convocatòria. 
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 Grup C2: consistirà en respondre per escrit un qüestionari de 75 preguntes amb respostes 
alternatives relacionades tant amb el temari general com amb el temari específic que estableixin 
les bases específiques de la convocatòria.  

 Agrupacions professionals: aquesta prova només constarà d’aquest primer exercici, que consistirà 
en respondre per escrit un qüestionari de 50 preguntes amb respostes alternatives relacionades 
tant amb el temari general com amb el temari específic que estableixin les bases específiques de 
la convocatòria. 

 
b) SEGON EXERCICI:  
 Grups A1 i A2: consistirà en desenvolupar per escrit dos temes, a escollir entre quatre, del temari 

específic que consti en les bases específiques de la convocatòria. 
 Grup C1: aquest exercici està format per dues proves informàtiques: una de tractament de textos i 

l’altre d’un full de càlcul. 
-La primera fase del segon exercici consisteix en reproduir, mitjançant l’aplicació informàtica de 
tractament de textos, un document proposat per Tribunal. Es valorarà la velocitat, la correcció en la 
transcripció i el coneixement del processador de textos. 
- La segona fase del segon exercici consisteix en resoldre un supòsit pràctic mitjançant el full de 
càlcul. 

 Grup C2: aquest exercici està format per dues proves informàtiques: una de tractament de textos i 
l’altre d’un full de càlcul. 
- La primera fase del segon exercici consisteix en reproduir, mitjançant l’aplicació informàtica de 
tractament de textos, un document proposat per Tribunal. Es valorarà la velocitat, la correcció en la 
transcripció i el coneixement del processador de textos. 
- La segona fase del segon exercici consisteix en resoldre un supòsit pràctic mitjançant el full de 
càlcul. 

 
SEGONA PROVA, de caràcter obligatori i eliminatori, que consistirà en desenvolupar per escrit un supòsit 
pràctic relacionat amb les funcions pròpies de la categoria i segons el temari específic del lloc de treball, o 
en l’execució d’un treball vinculat a les funcions pròpies de les places a proveir, o en la redacció i defensa 
oral d’un projecte, memòria o estudi. Aquest aspecte quedarà determinat en la corresponent convocatòria. 
 
TERCERA PROVA. Els/les candidats/es que no acreditin el coneixement suficient de la llengua catalana 
mitjançant el certificat de nivell requerit a les bases específiques de la Junta Permanent de català, o d’algun 
dels certificats o titulacions equivalents de català, hauran de realitzar una prova específica de coneixements 
de llengua catalana del nivell que correspongui, la qual tindrà caràcter obligatori i eliminatori.  
La qualificació d’aquesta prova serà d’apte/a o no apte/a, restant eliminats del procés selectiu els/les 
aspirants que siguin considerats no aptes.  
 
QUARTA PROVA, de caràcter potestativa, es realitzarà, si es considera adient per part del Tribunal, una 
avaluació de les competències professionals requerides per a l’òptim desenvolupament de les funcions 
pròpies del lloc de treball o una entrevista personal als/a les aspirants que hagin superat les proves 
anteriors. Aquesta entrevista, que serà realitzada pel Tribunal, tractarà sobre temes relatius a la trajectòria 
professional de l’aspirant, així com a les característiques personals d’adequació a l’especialitat i les 
característiques específiques de les places a seleccionar.  
La qualificació d’aquesta prova serà d’apte/a o no apte/a. 
 
2. Concurs 
 
La fase de concurs consistirà en la valoració dels mèrits al·legats i acreditats documentalment pels/per les 
canditats/es en la forma que estableixin les bases específiques. 
 
Els mèrits no acreditats no seran valorats. 
 
Així mateix, de conformitat amb la disposició transitòria segona de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, al 
personal laboral fix o funcionari que participi en torn de promoció interna, se li valoraran els serveis efectius 
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prestats com a personal laboral fix o funcionari en les categories des de les quals participa i les proves 
superades per accedir a la condició de personal laboral fix de les categories laborals del Consell Comarcal 
del Baix Llobregat o del seu organisme autònom d’acord amb el que determinin les bases específiques. 
 
3. Concurs-oposició 
   
La puntuació obtinguda a la fase de concurs no podrà ser aplicada per superar la fase d’oposició, la 
superació de la qual s’ha de fer de forma independent. Per tant, la valoració de la fase de concurs s’ha de 
realitzar únicament als/a les aspirants que hagin superat la fase d’oposició. 
 
La valoració dels mèrits no pot significar, en relació al conjunt de proves selectives, més de la tercera part 
de la puntuació màxima total. 
 
La qualificació final serà determinada per la suma aritmètica de la puntuació obtinguda a l’oposició i al 
concurs. 
 
Vuitena -  Llista d’aprovats  
 
El Tribunal farà públic, sempre que sigui possible, en el mateix local i finalitzades les proves, la llista de les 
persones aprovades per ordre de puntuació, i establirà l’hora i lloc de realització de la següent prova. En 
qualsevol cas, es penjarà aquesta informació a la pàgina web de la corporació. 
Si fos necessari fer les següents proves en una data diferent a les anteriors, la qual cosa es decidirà a 
criteri del propi Tribunal, es farà pública la convocatòria del dia, hora i lloc de pràctica de les proves al tauler 
d’anuncis de la corporació i a la seva pàgina web, almenys amb tres dies d’antelació del seu començament.   
 
Un cop finalitzada la qualificació de tots els exercicis, inclosa la fase de concurs, el Tribunal o l’Òrgan 
Seleccionador farà pública en el tauler d’anuncis de la corporació i a la pàgina web del Consell Comarcal la 
relació de les persones que han superat el procés selectiu per ordre de puntuació final, en cap cas es 
podran proposar més aspirants que places s’hagin convocat, excepte que així ho prevegin les 
corresponents bases específiques; i elevarà l’esmentada relació a la Presidència de la Corporació, 
formulant la corresponent proposta de nomenament o contractació. Al mateix temps, també li remetrà l’acta 
de les sessions. Contra aquesta resolució es podrà recórrer en els termes establerts a l’article 80.4 del 
Decret 214/1990, de 30 de juliol, que aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals. 
  
No obstant l’anterior, amb la finalitat d’assegurar la cobertura de les places, l’òrgan convocant podrà 
requerir del tribunal la relació complementària dels/de les aspirants que segueixin als proposats en ordre de 
puntuació. 
 
En cas de que cap aspirant superi el procés selectiu, cal declarar deserta la convocatòria. 
 
Novena – Presentació de documents 
 
Els/les aspirants proposats/des hauran de presentar al Departament de Recursos Humans del Consell 
Comarcal, en el termini de vint dies naturals a partir de l’endemà de l’exposició de la llista d’aprovats/des i 
sense requeriment previ, els documents acreditatius de les condicions de capacitat i dels requisits exigits en 
cada cas, així com en aquestes bases generals, que es detallen a continuació: 
 

- Fotocòpia compulsada del Document Nacional d’Identitat, o document que acrediti la seva 
nacionalitat en cas de nacionals d’altres estat de la Unió Europea o estats en que estigui en vigor 
la lliure circulació de treballadors. 

- Títol, testimoni notarial o fotocòpia compulsada de la titulació acadèmica exigida en la 
convocatòria o justificant d’haver efectuat el pagament dels drets per a la obtenció, i dels 
documents acreditatius dels mèrits al·legats. 

- Declaració responsable de no trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de les 
funcions públiques ni haver estat separat per resolució disciplinària ferma de cap administració 
pública. 
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- Declaració responsable de no estar inclòs en cap supòsit d’incompatibilitat dels previstos a la Llei 
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions 
públiques. 

- Declaració jurada de no patir cap malaltia ni disminució que impedeixi el desenvolupament de les 
funcions previstes. 

- Justificació documental dels requisits específics que puguin constar en cada convocatòria. 
 
N’estan exempts de justificar les condicions i requisits ja acreditats que no requereixin actualització els que 
tinguin la condició de funcionaris públics, els quals hauran d’aportar la certificació de la seva condició. 
Hauran de presentar una certificació de l'Administració Pública de la qual depenguin que acrediti la seva 
condició i altres circumstàncies de les quals no hi hagi constància en el seu expedient personal. 
 
Els/les aspirants que dins el termini fixat, excepte casos de força major, no presentin la documentació, o de 
l’examen de la qual es comprovi que no es compleixen alguns dels requisits assenyalats, no podran ser 
nomenats ni ocupar la plaça en propietat, i s’anul·laran les seves actuacions sens perjudici de la 
responsabilitat en què hagin pogut incórrer en cas de falsedat. 
 
Desena -  Nomenament o contractació, període de pràctiques i presa de possessió 
 
1. Nomenament del personal funcionari o contractació del personal laboral 
 
Exhaurit el termini de presentació de documents, el/la President/a del Consell Comarcal nomenarà 
treballadors en prova o funcionaris en pràctiques els/les aspirants proposats/des pel Tribunal, als/a les 
quals es notificarà.  
 
Una vegada efectuada aquesta notificació, els/les aspirants nomenats/des hauran d’incorporar-se al 
Consell Comarcal en el moment en que siguin requerits. Els/les aspirants que injustificadament no 
s’incorporin perdran tots els drets derivats del procés de selecció.  
 
2. Pràctiques o període de prova 
 
En el cas de funcionaris, el període de pràctiques o de prova tindrà una durada de sis mesos naturals pels 
grups A1 i A2, i de tres mesos per a la resta, que es realitzarà sota la direcció del Responsable del 
Departament que es designi. 

Pel personal laboral, el període de prova no pot excedir de 6 mesos per als tècnics titulats, ni de 2 mesos 
per als altres treballadors. 

Finalitzat el període de pràctiques o de prova el/s responsable/s del/s Departament/s designat/s haurà/n 
d’emetre informe sobre les pràctiques portades a terme pel funcionari en pràctiques o empleat en prova i 
haurà d’indicar si els aspirants han superat aquest període, que té la consideració de fase final del procés 
selectiu. 
 
Una vegada finalitzat aquest període, els aspirants que l’hagin superat satisfactòriament seran nomenats o 
contractats definitivament. En el cas que hagin aspirants que no superessin el període de pràctiques o de 
prova, el/la President/a formularà proposta de nomenament de funcionari en pràctiques o contractat en 
període de prova, un cop aportada la documentació exigida en les presents bases, en favor del/s aspirant/s 
que, havent aprovat els exercicis, hagin obtingut la puntuació més alta, els quals també hauran de superar 
el període de pràctica o de prova en els termes assenyalats. 
  
Quedaran exclosos d’aquest període de pràctiques o de prova aquell personal que acrediti haver prestat 
serveis en el Consell Comarcal del Baix Llobregat o algun dels seus organismes autònoms per un període 
mínim de sis mesos en lloc similar al que opta i existeixi informe del seu Responsable conforme ha superat 
amb nota favorable el període d’interinitat temporal abans esmentat. 
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El nomenament com a funcionari de carrera serà publicat al Butlletí Oficial de la Província. Un cop publicat 
el nomenament com a funcionari de carrera, es disposa d’un termini d’un mes per a realitzar el jurament o 
promesa i la presa de possessió, davant del Secretari de la corporació. El contingut del jurament o de la 
promesa serà el que determina el Decret 359/1986, de 4 de desembre. La manca de presa de possessió, 
llevat dels casos de força major que seran degudament comprovats i considerats per l’Administració, 
comporta la pèrdua de tots els drets. 
 
Onzena - Incompatibilitats i règim del servei 
 
Serà aplicable la normativa vigent sobre el règim d’incompatibilitats en el sector públic, en compliment de la 
qual l’aspirant, en el moment de ser nomenat, haurà de realitzar una declaració de les activitats que porta a 
terme, o sol·licitud de compatibilitat, si escau, en el model que li facilitarà el mateix Consell Comarcal, o 
podrà exercir, altrament, l’opció prevista a l’article 10 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, a l’article 10 de la Llei 21/1987, 
de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat i a l’article 
337 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, que aprova el reglament del personal al servei de les entitats 
locals. 
 
Quant a la determinació i adscripció a llocs de treball, comeses i règim d’horaris i jornada, li seran 
d’aplicació els fixats pel Consell Comarcal mitjançant els acords o resolucions que adopti o hagi adoptat la 
Corporació. 
 
Dotzena.- Regulació dels processos selectius 
 
Els processos selectius s’ajustaran al que disposen aquestes bases, les bases específiques de les 
convocatòries i supletòriament al que estableix: 
 
- la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
- el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya 
- la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic  
- el Decret 214/1990, de 30 de juliol, que aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals  
- el 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 
- el Decret 896/1991, de 7 de juny, que estableix les regles bàsiques i els programes mínims a què s’ha 
d’ajustar el procediment de selecció dels funcionaris de l'Administració local 
- la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció pública 
- el Conveni col·lectiu per al personal laboral del Consell Comarcal del Baix Llobregat i del seu organisme 
autònom vigent pel període 2008-2011, aprovat pel Ple del Consell Comarcal del Baix Llobregat de data 15 
de desembre de 2008  
- el Reial Decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels 
treballadors  
- el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos 
de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya  
- el Decret 66/1999, de 9 de març, sobre l’accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels 
equips de valoració multiprofessional 
- la Llei 30/1992, de 30 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. En els aspectes que no tenen caràcter bàsic és d’aplicació la Llei 13/1999, de 14 de 
desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat 
- qualsevol altra normativa que en sigui d’aplicació. 
 
Tretzena.- Incidències i aclariments del tribunal 
 
El Tribunal qualificador està facultat per resoldre els dubtes o discrepàncies que es produeixin durant el 
desenvolupament de les proves selectives i per prendre els acords que consideri oportuns per assegurar el 
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bon ordre de les proves, en tot el que no estigui previst en aquestes bases i en les bases específiques de 
cada convocatòria, i haurà de comptar amb la normativa aplicable en el seu cas. 
 
Es tindran en compte les dades que els/les aspirants facin constar a la sol·licitud, i serà responsabilitat seva 
la veracitat d’aquestes dades. No obstant, la autoritat convocant, per si mateixa o a proposta del president 
del Tribunal, pot demanar als efectes procedents, l’acreditació dels aspectes necessaris referents a la 
personalitat dels opositors o quan cregui que hi ha inexactituds o falsedats en les quals hagin pogut incórrer 
els/les aspirants, que podran ser exclosos motivadament de la convocatòria en qualsevol moment quan no 
compleixin els requisits, sens perjudici de les actuacions que puguin recaure sobre l’aspirant.  
 
Catorzena.- Recursos 
 
La convocatòria i les seves bases, i els actes administratius que es derivin d’aquesta i de les actuacions del 
Tribunal podran ésser impugnats per qui es considerin interessats legítims en els casos i la forma establerts 
per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú i disposicions concordants. 
 
DISPOSICIONS ADDICIONALS 
 
PRIMERA.- En cas de que en el moment de les corresponents convocatòries el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat o algun organisme autònom d’ell depenent tingui constituïda una borsa de treball formada per una 
llista d’aspirants per cobrir en règim d’interinatge o contracte temporal les places vacants o substitucions, 
els aspirants dels processos selectius que no hagin estat proposats per al nomenament o contractació, 
havent superat totes les fases del procés selectiu, s’incorporaran a la borsa, amb l’ordre de puntuació 
obtinguda. 
 
SEGONA.- Els preceptes d’aquestes bases que incorporen normativa estatal i autonòmica, s’entenen 
automàticament modificats en el moment que es produeixi la revisió d’aquesta normativa. No obstant, 
continuaran essent vigents els preceptes d’aquestes bases si són compatibles i permeten una integració 
harmònica amb els nous preceptes de la normativa de referència, mentre no n’hi hagi adaptació. 
 

SEGON.- Publicar les esmentades bases en el Butlletí Oficial de la Província i en 
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.” 

 
Els presents aproven per majoria absoluta el present acord amb el vot a favor dels 

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

 
 

8.- Aprovar l’actualització de la plantilla i la relació de llocs de treball corresponents a l’any 
2010. 

 
Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu: 
 
“Vist que aquest Consell Comarcal del Baix Llobregat, d’acord amb el que 

estableix la legislació vigent, va aprovar, per acord de Ple celebrat en sessió de data 21 de 
desembre de 2009, la plantilla de personal del Consell Comarcal del Baix Llobregat i el seu 
organisme autònom Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat per a l’exercici 
2010, integrada per la relació detallada de les places de funcionaris, personal laboral i eventual 
d’aquest Consell Comarcal del Baix Llobregat i del seu organisme autònom Patronat Comarcal de 
Serveis a la Persona del Baix Llobregat. 
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Vist que per acord de Ple, en sessió celebrada el 15 de febrer de 2010, es va 
aprovar la modificació de plantilla de personal del Consell Comarcal del Baix Llobregat i del seu 
organisme autònom Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat per a l’exercici 
2010, integrada per la relació detallada de les places de funcionaris, personal laboral i eventual 
d’aquesta entitat i del seu organisme autònom, així com l’actualització de la relació de llocs de 
treball del Consell Comarcal del Baix Llobregat i del seu organisme autònom Patronat Comarcal 
de Serveis a la Persona del Baix Llobregat per a l’any 2010. 

 
Atesa la necessitat de modificar la plantilla d’aquesta entitat i del seu organisme 

autònom per l’exercici 2010 per adaptar-les als canvis que s’han produït durant aquest temps, 
específicament les modificacions sofertes en la situació d’algunes places, les quals són les 
següents: 

 
Consell Comarcal del Baix Llobregat 
Personal Funcionari 
 

a) Transformar la situació de la plaça de tècnic/a administració general, en ocupada, desprès 
que la Sra. Sandra Sánchez Arranz va superar el procés de selecció el passat mes de 
febrer i en el mes de març va ocupar la plaça. 

 
Personal laboral  
 

a) Transformar la situació de la plaça de Coordinador/a de l’Àrea  de Desenvolupament 
Estratègic, en ocupada, desprès que el Sr. Andrés Andrés Jara va superar el procès de 
selecció el passat mes de febrer i en el mes de març va ocupar la plaça. 

 
b) Transformar la situació de tres places de Prospector/a, en ocupada desprès que les Sres. 

Beatriz Ayuga, Irene Ayuga i Eva Herreros van superar el procés de selecció el passat 
mes de febrer i en el mes d’abril van ocupar la plaça. 

 
c) Transformar la situació de la plaça d’auxiliar administratiu/va (serveis centrals-Recursos 

Humans), en ocupada desprès que la Sra. Carmen Real Lorenzo va superar el procés de 
selecció el passat mes de febrer i en el mes d’abril va ocupar la plaça. 

 
d) Transformar la situació de la plaça d’auxiliar administratiu/va (servei de control de 

mosquits), en ocupada desprès que la Sra. Blanca Segador Sánchez va superar el procés 
de selecció el passat mes de febrer i en el mes d’abril va ocupar la plaça. 

 
e) Transformar la situació de la plaça d’auxiliar administratiu/va a temps parcial de Serveis 

Centrals, en ocupada desprès que la Sra. Mercè Ponsà Bellvé va superar el procés de 
selecció el passat mes de febrer i en el mes d’abril va ocupar la plaça  

 
f) Per motius organitzatiu de les diferents àrees convé  transformar ell lloc de treball i les 

funcions de  la plaça de Tècnic Mitjà adscrit a l’Oficina Comarcal d’Informació i Servei de 
Joventut, ocupada per la Sra. Maria Alonso en els termes següents: 

 
 CODI:   L.A2.1. 

 
LLOC DE TREBALL: TÈCNIC/A MITJÀ/NA adscrita a l’Àrea d’Igualtat i Polítiques Socials 

  
 REQUISITS: Diplomatura 
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FUNCIONS: 

- Les pròpies de l’exercici professional pel qual habilita la titulació. 
- Gestió, planificació i elaboració de projectes vinculats a l’Àrea 

d’Igualtat i Polítiques Socials 
- Gestió, seguiment de les activitats, projectes en l`àmbit de la gent 

gran. 
- Dinamitzar les estructures del Consell Consultiu de la Gent Gran  
- Impulsar els projectes comarcals de l’àmbit cultural 
- Realitzar el seguiment dels convenis de col·laboració amb les 

entitats de promoció cultural i científic. 
- Sol·licitar i justificar les sol·licituds de subvencions i la seva 

justificació tècnica i econòmica dins de l’àmbit de gent gran i 
cultura 

- Recollida, tractament i difusió d’informació en l’àmbit cultural 
- Realitzar la classificació documental en el Consell Comarcal  dins 

del procés de modernització de l’entitat. 
- Qualsevol altres tasques d’anàlogues característiques. 

  
 

PROVISIÓ:   Concurs - Oposició 
  

SITUACIÓ DE LA PLAÇA: Ocupada 
 
Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat  
Personal laboral 
 

a) Transformar la situació de la plaça de Psicòleg/a de l’Equip d’Atenció a la Infància i 
Adolescència II , en vacant desprès que la Sra. Rosa Godínez Pérez ens comuniques que 
no s’incorpora al seu lloc de treball desprès de gaudir d’una excedència amb reserva de 
lloc de treball. 

 
b) Transformar la situació de la plaça de Psicòleg/a de l’Equip d’Atenció a la Infància i 

Adolescència III , en vacant desprès que la Sra. Anna Tarrida Coromina ens comuniques 
que no s’incorpora al seu lloc de treball desprès de gaudir d’una excedència amb reserva 
de lloc de treball. 

 
c) Transformar la situació de la plaça de Pedagog/a de l’Equip d’Atenció a  la Infància i 

Adolescència II , en vacant desprès que la Sra. Coral Tarazona Ortiz ens comuniques que 
no s’incorpora al seu lloc de treball desprès de gaudir d’una excedència amb reserva de 
lloc de treball. 

 
d) Transformar la situació de la plaça Psicòleg/a  de l’Equip d’Atenció a la Infància i 

Adolescència I, en ocupada desprès que la Sra. Antònia Moreno Escobar va superar el 
procés de selecció el passat mes de febrer i en el mes d’abril va ocupar la plaça 

 
e) Transformar la situació de la plaça de Treballador/a Social de l’Equip d’Atenció a la 

Infància i Adolescència II , en vacant desprès que la Sra. Neus Saperas Mas ens 
comuniques que no s’incorpora al seu lloc de treball desprès de gaudir d’una excedència 
amb reserva de lloc de treball. 
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f) Transformar la situació de la plaça de Treballador/a Social de l’Equip d’Atenció a la 
Infància i Adolescència III , en vacant desprès que la Sra. Maria del Mar Morales Ansà ens 
comuniques que no s’incorpora al seu lloc de treball desprès de gaudir d’una excedència 
amb reserva de lloc de treball. 

 
g) Transformar la situació de la plaça de Treballador/a Social de l’Equip d’Atenció a la 

Infància i Adolescència IV , en vacant desprès que la Sra. Maria Jesús Dominguez Suarez 
ens comuniques que no s’incorpora al seu lloc de treball desprès de gaudir d’una 
excedència amb reserva de lloc de treball. 

 
h) Transformar la situació de la plaça de Treballador/a Social de l’Equip d’Atenció a la 

Infància i Adolescència I, en ocupada desprès que el Sr. Vicenç Salvador Ríos va superar 
el procés de selecció el passat mes de febrer i en el mes d’abril va ocupar la plaça. 

 
i) Transformar la situació de la plaça de la plaça d’Administratiu/va de l’Equip d’Atenció a la 

infància i Adolescència III , en vacant desprès que la Sra. Judit Casaus Sanramà ens 
comuniques que no s’incorpora al seu lloc de treball desprès de gaudir d’una excedència 
amb reserva de lloc de treball. 

 
j) Transformar la situació de la plaça d’Auxiliar Administratiu/va de l’Equip d’Atenció a la 

Infància i Adolescència IV, en ocupada desprès que la Sra. Ana Isabel Egea va superar el 
procés de selecció el passat mes de febrer i en el mes d’abril va ocupar la plaça. 

 
  Vist l’informe emès per la Responsable del Departament de Recursos Humans i 
per la Coordinadora de l’Àrea de Serveis Centrals en data 12 de juliol de 2010, que s’incorpora a 
l’expedient. 
 

Atès que d’acord amb l’article 24.4 dels Estatuts del Patronat, correspon al Ple del 
Consell Comarcal aprovar les plantilles de personal i la relació de llocs de treball del Patronat 
Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat. 
 
  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 plantilla de personal del Consell Comarcal del 
Baix Llobregat i del seu organisme autònom Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix 
Llobregat per a l’exercici 2010, integrada per la relació detallada de les places de funcionaris, 
personal laboral i eventual d’aquesta entitat i del seu organisme autònom, consistent en la 
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modificació de les situacions de vacants-ocupades d’algunes places, quedant la plantilla com es 
detalla a continuació: 
   

CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT 
PLANTILLA 2010 modificació juliol 2010 

 
Places 

    
 

 
Grup 

 
Ocupades 

 
Vacants 

 
EVENTUAL 

 
 

 
Gerent 

 
A1 

 
1 

 
 

 
FUNCIONARIS 

 
 

 
Funcionaris d'habilitació estatal  

 
 

 
Secretari 

 
A1 

 
 

 
1 

 
Interventor 

 
A1 

 
 

 
1 

 
Tresorer 

 
A1 

 
 

 
1 

 
Escala d'administració general 

 
 

 
Subescala técnica 

 
A1 

 
3 

 
 

 
Subescala administrativa 

 
C1 

 
2 

 
 

 
Escala d'administració especial 

 
 

 
Subescala técnica 

 
 

 
                         Tècnics superiors 

 
A1 

 
2 

 
 

 
LABORALS: INDEFINITS O TEMPORALS 

 
 

 
Tècnics superiors 

 
A1 6 3 

 
Tècnics mitjans 

 
A2 5 3 

 
Tècnics auxiliars 

 
C1 

 
2 2 

 
Prospectors 

 
C1 

 
6 

 
0 

 
              Administratives 

 
C1 

 
8 

 
1 

 
Auxiliars administratives 

 
C2 

 
7 

 
5 

 
Personal d'oficis no qualificat 

 
A.PROF 

 
2 

 
2 

 
 
PATRONAT COMARCAL DE SERVEIS A LA PERSONA 
DEL BAIX Llobregat 
PLANTILLA 2010 modificació juliol 2010 
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Places 

    
 

 
Grup 

 
Ocupades 

 
Vacants 

 
FUNCIONARIS 

 
 

 
Escala d'administració general 

 
 

 
Subescala tècnica 

 
 

 
Tècnic/a auxiliar 

 
C1  

 
1 

 
LABORALS 

 
   

 
              Tècnics superiors 

 
A1 

 
7 

 
13 

 
              Tècnics mitjans 

 
A2 

 
2 

 
11 

 
              Tècnics auxiliars 

 
C1 

 
 

 
1 

 
Administratives 

 
C1 

 
2 

 
1 

 
Auxiliars administratives 

 
C2 

 
2 

 
2 

 
 
 
  SEGON.- Aprovar l’actualització de la relació de llocs de treball del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat i del seu organisme autònom Patronat Comarcal de Serveis a la 
Persona del Baix Llobregat per a l’any 2010 d’acord amb les modificacions que hi consten a la part 
expositiva del present acord, relatives a les transformacions de places vacants en ocupades i de 
places ocupades en vacants, i a la transformació del lloc de treball i les funcions de la plaça que a 
continuació es detalla: 

 
CODI:   L.A2.1. 

 
LLOC DE TREBALL: TÈCNIC/A MITJÀ/NA adscrita a l’Àrea d’Igualtat i Polítiques Socials 

  
 REQUISITS: Diplomatura 
              

FUNCIONS: 
- Les pròpies de l’exercici professional pel qual habilita la titulació. 
- Gestió, planificació i elaboració de projectes vinculats a l’Àrea 

d’Igualtat i Polítiques Socials 
- Gestió, seguiment de les activitats, projectes en l`àmbit de la gent 

gran. 
- Dinamitzar les estructures del Consell Consultiu de la Gent Gran  
- Impulsar els projectes comarcals de l’àmbit cultural 
- Realitzar el seguiment dels convenis de col·laboració amb les 

entitats de promoció cultural i científic. 
- Sol·licitar i justificar les sol·licituds de subvencions i la seva 

justificació tècnica i econòmica dins de l’àmbit de gent gran i 
cultura 

- Recollida, tractament i difusió d’informació en l’àmbit cultural 
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- Realitzar la classificació documental en el Consell Comarcal  dins 
del procés de modernització de l’entitat. 

- Qualsevol altres tasques d’anàlogues característiques. 
  

PROVISIÓ:   Concurs - Oposició 
  

SITUACIÓ DE LA PLAÇA: Ocupada 
 
TERCER.-  Procedir a la publicació íntegra del text de la modificació de plantilla i 

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

 
QUART.- Comunicar el present acord al Patronat Comarcal de Serveis a la 

Persona del Baix Llobregat perquè en tingui coneixement i als efectes.” 
 
Els presents aproven per majoria absoluta el present acord amb el vot a favor dels 

membres presents dels grups comarcals del PSC, CIU, IC i ERC i amb l’abstenció de la 
representant del grup comarcal de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía i dels representants 
presents del grup comarcal del Partit Popular. 
 
9.-  Precs i preguntes. 
 

No es formulen. 
 

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


