
 
1 

 
 
 
 
 
 

CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT 
 

PLE  
 

ACTA NÚM. 4/2014 
 

 
A la ciutat de Sant Feliu de Llobregat, el dia vint d’octubre de dos mil catorze. Quan són 

les divuit hores es reuneixen a la sala de sessions del Consell Comarcal del Baix Llobregat, els i 
les membres integrants del Ple del Consell Comarcal que a continuació es relacionen. Aquesta 
sessió, de caràcter ordinari, se celebra sota la Presidència de l’Il·lm. Sr. Joaquim Balsera García i 
assistits pel Secretari Accidental de l’entitat, Sr. Lluis González Roig. 
 
ASSISTENTS 
 
PRESIDENT 
 
JOAQUIM BALSERA GARCÍA  (PSC-CPM) 
Regidor de Gavà 
 
VICEPRESIDENTS/ES 
 
LOURDES BORRELL MORENO (PSC-CPM) 
Regidora de Sant Feliu de Llobregat 
 
XAVIER FONOLLOSA I COMAS (CIU)   
Regidor de Martorell 
 
JORDI ALBERT I CABALLERO (ERC-AM) 
Regidor de Sant Andreu de la Barca 
 
CONSELLERS/ES ASSISTENTS 
 
PSC – CPM. 
 
ROSA BOLADERAS SERRAVIÑALS  
Regidora de Corbera de Llobregat 
 
MIGUEL COMINO HARO 
Regidor de Sant Vicenç dels Horts  
 
JOSÉ GARCÍA PÉREZ 
Regidor de El Prat de Llobregat 
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ROSER BROSED YUSTE   
Regidora de Sant Esteve de Sesrovires 
 
LLUÏSA  MORET SABIDÓ  
Regidora de Sant Boi de Llobregat 
 
MARIA SOLER SALA  
Alcaldessa d’Abrera 
 
LLUIS TOMÁS MORENO  
Alcalde de Castellví de Rosanes 
 
MARIA MENA GALINDO  
Regidora d’Esplugues de Llobregat 
 
MARIA ASUNCIÓN MIRANDA CUERVAS   
Regidora de Castelldefels  
 
RUTH MORENO SALAZAR   
Regidora de Vallirana 
 
CiU. 
 
LLORENÇ REY I CASAS  
Regidora de Sant Just Desvern 
 
MONICA BADIA I CORTADA 
Regidora de Cornellà de Llobregat 
 
MARIA TERESA CASTELLNOU I GUILERA 
Regidora de Sant Joan Despí 
 
JESÚS AREVALO I BRAVO  
Alcalde de Cervelló 
 
JORDI GARCÍA I MAS  
Regidor de Sant Boi de Llobregat  
 
MARIA ROSA GONZÁLEZ I UREÑA  
Regidora de El Prat de Llobregat 
 
ICV-EUiA-EPM.     
 
LIDIA  MUÑOZ CÁCERES  
Regidora de Sant Feliu de Ll. 
 
JOSÉ ANTONIO RUBIO LEIVA  
Regidor de Pallejà 
 
JESÚS BLANCO FLOREZ 
Regidor de Santa Coloma de Cervelló  
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ELISA CORRAL LOZANO  
Regidora de Cornellà de Llobregat 
 
XAVIER GÓMEZ REVUELTA  
Regidor de Martorell 
 
FRANCISCO JOSÉ ROSA GUTIÉRREZ  
Regidor d’Olesa de Montserrat 
 
PP.  
 
SERGI JIMÉNEZ CERVERA 
Regidor de Sant Feliu de Llobregat 
 
MARIA JOSÉ DIAZ ALGARIN 
Regidora de Viladecans 
 
JORDI ALSINA FELIP 
Regidor de Sant Andreu de la Barca 
 
JORDI MANFREDI LÓPEZ 
Regidor d’Olesa de Montserrat 
 
LUÍS ORTEGA LAZARO  
Regidor d’Esplugues 
 
MARINA LOZANO ILLESCAS  
Regidora de Sant Boi de Llobregat 
 
ERC-AM.    
 
JOSEP ROVIRA I TARRAGÓ 
Regidor d’Esparreguera 
 
PxC. 
 
DAVID PARADA PÉREZ   
Regidor de Sant Boi de Llobregat  
 
CONSELLERS/ES QUE EXCUSEN ASSISTÈNCIA 
 
CATERINA MESTRES I GUASCH (CiU) 
Regidora de Sant Vicenç del Horts  
 
JAVIER GONZÁLEZ ABAD (PSC-CPM) 
Regidor de Martorell  
 
DAVID CASTELLAR MILLÁN (PSC-CPM) 
Regidor de Sant Andreu de la Barca  
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SECRETARI ACCIDENTAL 
 
Sr. Lluis González Roig 
 
INTERVENTOR ACCIDENTAL 
 
Sr. José Luis Sanz Arranz 
 
1.- Aprovar l’acta núm. 3/14, corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 21 de juliol 
  
Els presents aproven per unanimitat l’acta núm.3 /14, corresponent a la sessió celebrada el dia 21 
de juliol. 
 
2.- Donar compte dels Decrets de la Presidència que a continuació es relacionen: 
 

 
a) Decret  núm. 105/14, de 10 de juliol, relatiu a aprovar la contractació laboral 

temporal de la Sra. Roser Bellés Pellisa amb la categoria de prospectora adscrita al 
Servei de Control de Mosquits. 

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

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

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

casos de persones afectades pel virus Chikingunay a Catalunya, és necessari disposar d’un/a 
prospector/a amb capacitat per dur a terme tractaments i dirigir els mateixos i per fer inspeccions 
entomològiques quan sigui necessari, d’acord amb l’informe emès pels tècnics del Servei de 
Control de Mosquits en data 10 de juliol de 2014, que s’incorpora a l’expedient. 

 
Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea de Serveis Centrals en data 10 

de juliol de 2014, que s’incorpora a l’expedient, proposant la contractació laboral temporal amb 
caràcter d’urgència de la Sra. Roser Belles Pellisa com a prospectora adscrita al Servei de Control 
de Mosquits d’aquesta entitat. 

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

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

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

conferides 
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RESOLC 
 

PRIMER.- Aprovar la contractació laboral temporal a jornada completa, mitjançant 
contracte eventual per circumstàncies de la producció, de la Sra. Roser Bellés Pellisa amb DNI 
46.793.460Y amb la categoria de prospectora adscrita al Servei de Control de Mosquits d’aquesta 
entitat des del dia 11 de juliol de 2014 i fins al 10 de setembre de 2014, ambdós inclosos, i un 
salari brut mensual de 1.680,77€ per catorze mensualitat. 
 

SEGON.- Publicar l’esmentada contractació en el Butlletí Oficial de la Província i 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que disposa l’article 291 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
 

TERCER.- Donar compte d’aquesta contractació en la propera sessió del Ple que 
se celebri.”  
 

b) Decret núm. 111/14, de 18 de juliol, relatiu a revocar el nomenament del Sr. Jordi 
Milà i Egea, conseller del grup comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya, com 
a Vicepresident. 

 
“Vist que per Decret de Presidència núm. 151/2011, de 22 de juliol, es va 

nomenar, entre d’altres, al Sr. Jordi Milà i Egea, del grup Comarcal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, vice-president del Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
 

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

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

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

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

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

conferides 
 

RESOLC 
 

  PRIMER.- Revocar el nomenament del Sr. Jordi Milà i Egea, conseller del grup 
comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya, com a Vicepresident d’aquest Consell Comarcal. 
 
  SEGON.- Nomenar al Sr. Jordi Albert i Caballero, conseller del grup comarcal 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, com a Vicepresident (sense prelació específica). 
 
  TERCER.- Comunicar el present Decret als Consellers esmentats perquè en 
tinguin coneixement i als efectes. 
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  QUART.- Publicar el present Decret en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de conformitat amb l’article 46 del Reglament d’Organització i funcionament i Règim 
Jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
  CINQUÈ.- Donar compte del present Decret en al propera sessió del Ple que se 
celebri.” 
 

c) Decret núm. 116/14, de 23 de juliol, relatiu a aprovar la disposició de la despesa i 
emetre la corresponent acreditació per als serveis de telecomunicacions derivats 
del Conveni  -Comunicacions, correus i telèfon del pressupost de 2014. 

 
“ Vist que per acord de la Junta de Govern de 13 de maig de 2013 es va aprovar, 

entre d’altres, l’adhesió del Consell Comarcal del Baix Llobregat al conveni de col·laboració 
subscrit entre el Consorci Localret i la Diputació de Barcelona per a la contractació centralitzada 
de serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades) així com es va establir que la despesa màxima 
que el Consell Comarcal del Baix Llobregat té previst destinar per a la contractació centralitzada 
de serveis de telecomunicacions que dugui a terme Localret serà d’un import, IVA inclòs, de 
51.074,86€, per als lots que tot seguit es detallen: 

 
 LOT 1  SERVEIS DE COMUNICACIONS DE VEU EN UBICACIÓ FIXA 
 LOT 2  SERVEIS DE COMUNICACIONS MÒBILS DE VEU I DE DADES 
 LOT 3  SERVEI DE DADES I D'ACCÉS A INTERNET” 

 
Vist que mitjançant Decret de Presidència del Consorci Localret de data 27 de 

març de 2014 aquest ens, en desenvolupament del conveni esmentat en l’apartat anterior, va 
adjudicar el contracte derivat anomenat "serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i dades) per a la 
Diputació de Barcelona, els seus organismes, els municipis, consells comarcals i ens locals de la 
demarcació de Barcelona, adherits al procés de contractació agregada". 
 

Vist que els resultats d’aquesta adjudicació van estar els següents: 
 

- LOT 1- Servei de comunicacions de veu fixa, adjudicat a Vodafone España, SAU 
- LOT 2 – Servei de comunicacions de veu mòbil i dades mòbils, adjudicat a Telefònica 

Móviles, SAU, amb CIF A78923125 
- LOT 3 -  Serveis de dades i accés a Internet, adjudicat a Telefónica de España, SAU, amb 

CIF A82018474 
 

Vist que pel que fa al LOT 1, està pendent de resolució per part del Tribunal 
Català de Contractes del Sector Públic. 
 

Vist que els contractes relatius al LOT 2 i al LOT 3 es van signar el 21 de maig de 
2014, la duració del contractes és de 2 anys des de la data de signatura, amb la possibilitat de 
pròrrogues fins a un màxim de 4 anys. Pel que fa a la revisió de preus, únicament s’actualitzaran 
els preus a la baixa a partir del segons any de contracte d’acord amb els preus de mercat. 
 

Vist que aquest Consell Comarcal té contracte vigent a France Telecom fins al 31 
d’octubre de 2014, per tant, es preveu que el nou servei de telecomunicacions entri en 
funcionament a partir d’aquesta data. 
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Vist que d’acord amb el punt 3.3 del Conveni de col·laboració subscrit entre el 
Consorci Localret i la Diputació de Barcelona per a la contractació centralitzada de serveis de 
telecomunicació (veu, mòbil i dades) estableix les obligacions dels ens adherits, en aquest cas el 
Consell Comarcal ha de complir unes sèrie de condicions que s’estipulen en l’informe emès pel 
Coordinador de Serveis Tècnics en data 22 de juliol de 2014, que s’incorpora a l’expedient. 

 
Vist que no hi ha previst sessió de la Junta de Govern fins a finals del mes de 

setembre i que és necessari aprovar les condicions indicades en el conveni de col·laboració 
subscrit entre el Consorci Localret i la Diputació de Barcelona per a la contractació centralitzada 
de serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades). 

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

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

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

RESOLC 
 
PRIMER.- Aprovar la disposició de la despesa, i emetre la corresponent 

acreditació, per als serveis de telecomunicacions derivats d’aquest Conveni per import de 8.512,48 
€ IVA inclòs, que seran imputats a la partida 920.22200 – Comunicacions, correus i telèfon del 
pressupost de 2014 del Consell Comarcal del Baix Llobregat, desglossats per lots i empresa 
prestatària del servei, de la següent manera: 
 
LOT 1 - Veu fixa Vodafone 
España, SAU  2.186,89  
LOT 2 - Dades Telefónica de 
España, SAU  5.047,73  
LOT 3 - Mòbil Telefónica 
Móviles, SAU  1.277,86  
Total 8.512,48 € IVA inclòs 

 
SEGON.- Aprovar la plurianualitat de la despesa derivada d’aquest Conveni, 

durant el període de duració del contracte de 2 anys, distribuint-la per anualitats de la següent 
manera 
 
Anualitat Període d'aplicació € 
2014 01/11/14 - 31/12/14 8.512,48 
2015 01/01/15 - 31/12/15 51.074,86 
2016 01/01/16 - 31/10/16 42.562,38 

 
Imputant-la a la partida 920.22200 – Comunicacions, correus i telèfon del pressupost de 2014 del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat 
 

TERCER.- Acceptar i assumir com a pròpies les obligacions contractuals 
corresponents a la fase d’execució dels contractes dels serveis de telecomunicacions derivats 
d’aquest Conveni. 
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QUART.- Designar per a  les tasques de gestió i coordinació amb la Diputació per 
al seguiment dels contractes al Sr. Alfredo Santín Pérez, Coordinador de Serveis Tècnics 
d’aquesta entitat. 
 

CINQUÈ.- Comunicar el present Decret a la Diputació de Barcelona, Àrea 
d’hisenda, recursos Interns i Noves Tecnologies (Direcció de Serveis de Tecnologies i Serveis 
Corporatius) per al seu coneixement i als efectes escaients. 

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

Govern i del Ple que se celebri.” 
 

d) Decret núm. 117/14, de 23 de juliol, relatiu a aprovar el Protocol Addicional de 
concreció per al 2014 del Contracte programa per a la coordinació, cooperació i la 
col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família. 

 
“Vist que el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de 

Catalunya va obrir un període de sol·licitud de finançament, en relació al Contracte-Programa 
2012-2015 per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre el Departament de Benestar 
Social i Família i els ens locals, en matèria de serveis socials i altres programes relatius al 
benestar social, per tal de concretar alguns aspectes del seu desenvolupament per al 2013, i que 
per Decret de Presidència núm. 71/2013, de 3 de juny, es va aprovar la sol·licitud de finançament 
al Departament de Benestar Social i Família de diferents actuacions dins del marc del contracte 
programa. 

 
Vist que per Decret de Presidència núm. 116/2013, d’ 1 d’agost, es va aprovar el 

Protocol Addicional de concreció per al 2013 del  Contracte programa per a la coordinació i la 
col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat , en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques 
d’igualtat, subscrit l’any 2012 

 
Vist que en data 17 de juliol de 2014, es va signar l’Addenda 2014 a l’Acord marc 

per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Benestar Social i 
Família, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya, 
en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i politiques d’igualtat, 
signat el 14 de maig de 2012. 

 
Vist que un dels objectius del Contracte programa és la incorporació de tots els 

programes i serveis en què col·laboren el Departament de Benestar Social i Família i els ens 
locals. En aquest 2014, aquesta línia d’acció es concreta amb la inclusió de nous serveis i 
programes en matèria de joventut, tal i com consten a l’acord segon. 

 
Vist que en aquest sentit, des d’aquest Consell Comarcal i des del Patronat 

Comarcal es van elaborar les propostes susceptibles de finançament dins del marc del protocol 
addicional 2014 al Contracte Programa 2012-2015, així com els serveis prestats d’abast 
plurianual, dins de la normativa vigent. 

 
Vist que els compromisos econòmics establerts a l’acord tercer, determinen que 

es manté el finançament dels serveis i programes del contracte programa 2013, sense perjudici de 
les adaptacions necessàries. 
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Vist que el Departament de Benestar Social i Família ha comunicat el Protocol 
addicional de concreció per al 2014 del Contracte programa per a la coordinació i la col·laboració 
entre el Departament de Benestar Social i Família i el Consell Comarcal del Baix Llobregat , en 
matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, 
subscrit l’any 2012. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals en data 23 de juliol 
de 2014, que s’incorpora a l’expedient. 

 
Vist que no hi ha previst sessió de la Junta de Govern fins a finals del mes de 

setembre i que és necessari aprovar el protocol addicional de concreció per al 2014 del contracte 
programa, es considera convenient aprovar-ho per Decret de Presidència ratificant-lo en la 
propera sessió de la Junta de Govern i de Ple que se celebri. 

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

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

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

RESOLC 
 

PRIMER.- Aprovar el Protocol Addicional de concreció per al 2014 del  Contracte 
programa per a la coordinació, cooperació i la col·laboració entre el Departament de Benestar 
Social i Família i el Consell Comarcal del Baix Llobregat , en matèria de serveis socials, altres 
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, subscrit l’any 2012, de conformitat amb 
les minutes de Protocol que s’incorporen a l’expedient i que s’aproven simultàniament, i d’acord 
amb el que es detalla a continuació: 
 
FITXA 1. SERVEIS SOCIALS BÀSICS 
 

CONCEPTE FINANÇAMENT 2014 

a) Servei bàsic d’atenció social 
40 professionals = 24 TS / 16 ES 
Coordinació 26,087,20€ 
Desplaçaments = 17.420,99€ 

888.470,55 € 

b) Servei d’ajuda a domicili SAD social 238,149,66€ 
SAD dependència 323.040,00€ 561.189,66 € 

c) Atenció a la dependència Referents comunitàries 79.052,12 € 
d) Ajuts d’urgència social  83.220,00 € 

TOTAL 1.611.932.33 € 
 
FITXA 2.1. SERVEIS D’INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA NO RESIDENCIALS PER A INFANTS I 
ADOLESCENTS: SERVEI DE CENTRE OBERT 
 

CONCEPTE FINANÇAMENT 2014 
a) Programa de serveis socials de 
centres oberts 

Ajuntament d’Abrera = 22.100,00€ 
Ajuntament de Collbató = 10.000,00€ 32.100,00 € 

 
FITXA 2.2. PROGRAMES D’ATENCIÓ SOCIAL I EDUCATIVA DAVANT LES SITUACIONS DE RISC  
 

CONCEPTE FINANÇAMENT 2014 
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a) Programes d’atenció social i 
educativa davant les situacions de risc 

Ajuntament del Papiol = 1.126,00€ 
Ajuntament de Sant Esteve S. = 1.126,00€ 2.252,00 € 

 
FITXA 7. ACOLLIDA I INTEGRACIÓ A PERSONES ESTRANGERES 
 

CONCEPTE Pressupost FINANÇAMENT 2014 

Servei de primera acollida 

1.1. Reforç als serveis d’atenció a la nova ciutadania. La Palma 12.0001,41 € 1.567,76 € 

1.1. Servei comarcal d’acollida. Consell Comarcal del Baix Ll. 30.000,00 € 30.000,00 € 

1.2. Taller d’alfabetització. Abrera 9.256,20 € 1.851,24 € 

1.2. Taller de català promoció laboral. Castellví de Rosanes 520,00 € 520,00 € 

Altres projectes de convivència ciutadana 

3.1. Espai obert. Sant Esteve Sesrovires 11.000,00 € 1.350,00 € 

3.2. Rum-Rum 2.0. Collbató 6.921,62 1.360,00 € 

TOTAL 69.699,23 € 36.649,00 € 
 
FITXA 8. PROGRAMA D’INCLUSIÓ SOCIAL 
 

CONCEPTE FINANÇAMENT 2014 

Manteniment Oficina Tècnica Pla Local Inclusió Social 50.000,00 € 
 
FITXA 9. SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT 
 
 

CONCEPTE Pressupost FINANÇAMENT 
2014 

Servei de transport adaptat per a persones amb mobilitat reduida 
municipis de menys de 50.000 habitants 
(Municipis 400.00,00 + Transport Escola Bressol Especial Nexe 
50.000,00) 

450.000,00 € 388.467,86 € 

 
FITXA 2.3 SERVEI D’INTEGRACIÓ FAMILIAR EN FAMÍLIA EXTENSA 
 

 
 
 
 
 
 
 

FITXA 19. EQUIPS D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA - EAIA 
 

CONCEPTE FINANÇAMENT 
2014 

Equips d’atenció a la infància i l’adolescència – EAIA 2014 1.425.535,00 € 

 
FITXA 28. SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES (SIAD) 
 

CONCEPTE FINANÇAMENT 2014 
Setembre-desembre 

Servei d’integració familiar en família extensa 
 24.000,00 € 
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CONCEPTE Pressupost Import 
sol·licitat 

FINANÇAMENT 
2014 

Servei d’informació i atenció a les dones (SIAD) 51.740,00 € 46.000,00 € 46.000,00 € 

 
FITXA 31. COMPETÈNCIES DELEGADES ALS CONSELLS COMARCALS EN MATÈRIA DE JOVENTUT .  
FITXA 34. PROGRAMA D’ACTIVITATS DE DESENVOLUPAMENT DELS PROJECTES PER A JOVES DELS 
PLANS COMARCAL DE JOVENTUT 
 

Fitxa Servei / acció FINANÇAMENT 
2014 

31.1 Personal 27.000,00 € 

31.2 Inspecció instal·lacions juvenils 994,50 € 

31.3 Seguiment d’activitats d’educació en el lleure 2.730,60 € 

34 Programa activitats de desenvolupament dels projectes 
per a joves dels Plans Comarcals de Joventut 11.000,00 € 

TOTAL 41.725,10 € 

 
SEGON.- Comunicar el present Decret al Departament de Benestar Social i 

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

del Ple que se celebri.” 
 

e) Decret núm. 119/14, de 24 de juliol, relatiu a autoritzar a la Sra. M. Victoria 
Cabanillas Sancho la compatibilitat de l’activitat privada per compte aliè. 

 
“Vist que per Decret de Presidència núm. 99/2014, de 2 de juliol, es va nomenar 

com a funcionari/a interí/na, en virtut de l’article 10.2.c) de la Llei 7/2007, de 14 d’abril de l’Estatuto 
Bàsico del Empleado Público, a la Sra. M. Victoria Cabanillas Sancho amb DNI 44178614F com a 
tècnica mitjà a jornada parcial, Escala d’Administració Especial, subescala tècnica, categoria 
tècnic/a mitjà/ana, grup A2 del programa “Pla de competitivitat del sector turístic i agrari del Baix 
Llobregat: Innovació o ocupació” dins de la convocatòria de projectes innovadors i experimentals 
de departament d’empresa i ocupació de la Generalitat de Catalunya. 

 
Vist que en data 3 de juliol de 2014 la Sra. M. Victoria Cabanillas Sancho ha 

presentat, mitjançant el corresponent escrit, una declaració d’activitat a aquest Consell Comarcal, 
on comunicava que perceb una compensació econòmica per una segona activitat a una empresa 
privada amb una jornada 5 hores a la setmana amb una total autonomia d’organització i dedicació 
horària fora de l’horari del Consell Comarcal. La data prevista d’aquesta activitat és fins el 31 de 
juliol de 2014. 
 
  Atesos els articles 329 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que 
s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats Locals, que estableixen la possibilitat 
de reconèixer la compatibilitat per a l’exercici d’activitats privades, sempre que la suma de les 
jornades de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no superi la jornada ordinària 
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establerta a l’entitat local incrementada en un 50% i que no hi hagi coincidència horària en 
l’exercici d’ambdues activitats. 

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

per la Coordinadora de Serveis Centrals d’aquesta entitat en data 7 de juliol de 2014, que 
s’incorpora a l’expedient, i que informa favorablement la sol·licitud de la Sra. M. Victòria Cabanillas 
Sancho, en el sentit d’autoritzar la compatibilitat de la segona activitat declarada per l’esmentada 
treballadora. 

 
Vist que per Acord del Ple d’aquesta entitat de data 22 de juliol de 2011, s’ha 

procedit a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple de les 
corporacions, 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 Presidència, entre les que es troba la present.  

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

conferides 
 

RESOLC 
 

PRIMER.- Autoritzar a la Sra. M. Victoria Cabanillas Sancho amb DNI 44178614F, 
tècnica mitjà a jornada parcial, Escala d’Administració Especial, subescala tècnica, categoria 
tècnic/a mitjà/ana, grup A2 del programa “Pla de competitivitat del sector turístic i agrari del Baix 
Llobregat: Innovació o ocupació” dins de la convocatòria de projectes innovadors i experimentals 
de departament d’empresa i ocupació de la Generalitat de Catalunya, la compatibilitat de l’activitat 
privada per compte aliè, amb una dedicació de 5 hores setmanals  distribuïdes fora de la jornada 
de treball assignada en aquesta entitat. 
 

SEGON.- Determinar que l’autorització de la Sra. M. Victoria Cabanillas Sancho 
de compatibilitat amb una segona activitat restarà sense efecte en els supòsits següents: 

 
- si l’activitat privada impedís o menyscabés l’estricte compliment dels deures o 

en comprometés la seva imparcialitat o independència.  
- si l’activitat privada tingués alguna relació amb els assumptes que la persona  

conegui per raó del càrrec. 
- si la dedicació horària de l’activitat privada coincidís amb la jornada laboral. 
 
TERCER.- Determinar l’obligació de la Sra. M. Victoria Cabanillas Sancho de 

posar en coneixement d’aquest Consell Comarcal qualsevol modificació que es produeixi en les 
condicions de la segona activitat declarada així com quan al règim de cotitzacions. 

 
QUART.- Comunicar el present Decret a la Sra. M. Victoria Cabanillas Sancho, 

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

celebri.” 
 

f) Decret núm. 120/14, de 24 de juliol, relatiu a aprovar la pròrroga del contracte del 
servei de vigilància privada del Parc de Torreblanca subscrit amb l’empresa Gebisa 
Seguridad, S.A. 
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“Vist que per acord de Junta de Govern de 18 d’abril de 2011 es va aprovar l’inici 

de l’expedient per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert de conformitat amb l’article 122 de 
la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, del contracte del servei de 
vigilància privada del Parc de Torreblanca i que per Decret de Presidència núm. 159/2011, de 5 
d’agost, es va aprovar adjudicar a l’empresa Gebisa Seguridad, S.A. el referit contracte. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 148/2013, de 25 de setembre, es va 
aprovar la pròrroga del referit contracte per 1 (un) any, amb efectes retroactius del dia 13/09/2013 i 
fins al dia 12/09/2014. 

 
Atès que actualment l’empresa Gebisa Seguridad S.A. està en concurs de 

creditors, s’ha considerat convenient iniciar un nou procés de licitació del servei de vigilància 
privada del Parc de Torreblanca. 

 
Vist l’informe emès pel Coordinador Serveis Tècnics d’aquesta entitat en data 24 

de juliol de 2014, que s’incorpora a l’expedient, proposant la pròrroga del contracte amb l’empresa 
Gebisa Seguridad S.A. durant el termini necessari per a la tramitació de la nova licitació. 

 

Vist que no hi ha previst sessió de la Junta de Govern fins a finals del mes de 
setembre i que és necessari aprovar la pròrroga del contracte de referència, es considera 
convenient aprovar-ho per Decret de Presidència ratificant-lo en la propera sessió de la Junta de 
Govern i de Ple que se celebri. 

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

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

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

 
RESOLC 

 
PRIMER.- Aprovar la pròrroga del contracte del servei de vigilància privada del 

Parc de Torreblanca subscrit amb l’empresa Gebisa Seguridad, S.A., amb NIF A-96297254 pel 
període comprés entre 13/09/2014 i fins al dia 14/12/2014, ambdues dates inclusivament. 
 

SEGON.- Comunicar el present Decret a l’empresa Gebisa Seguridad, S.A., 
perquè en tingui coneixement i als efectes. 
 

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

g) Decret núm. 122/14, de 24 de juliol, relatiu a aprovar la modificació de crèdits 6/2014. 
 

“ Vist l’acord de la Junta de Govern d’aquest Consell Comarcal de data 21 de juliol 
d’enguany que aprova la subscripció d’un conveni de col.laboració entre el Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix Llobregat en relació a la transferència anual 
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corresponent a l’any 2014 per a la gestió de l’arxiu comarcal del Baix Llobregat  que preveu una 
aportació de la Generalitat de Catalunya per import de 56.000,00€ per al 2014. 

 
Vist el comunicat de la Direcció General d’arxius que autoritza destinar 5.089,64 € 

corresponents al romanent de la subvenció del 2013 a despeses i activitats en l’exercici 2014 i vist 
l’informe de la Coordinadora d’igualtat de Genere i Polítiques Socials en relació a la previsió de 
despeses de l’arxiu d’acord al Pla de treball de l’exercici 2014. 

 
Vista la resolució d’atorgament de la subvenció regulada per l’Ordre  EMO/174/2014, 

de 5 de juny expedient 2014/PRMI/SPO/0026, que atorga a aquest Consell Comarcal una subvenció 
de 143.795,52 € per a la realització del projecte “Treball i formació. Persones aturades beneficiàries 
RMI” i vist l’informe del coordinador de l’Àrea de desenvolupament en relació a la previsió de 
despeses del projecte.  

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

 
Vist l’informe de la gerent. 
 
Vist l’informe d’intervenció. 
       

HE RESOLT 
 

PRIMER.- Aprovar la modificació de crèdits 6/2014  de crèdits generats per 
compromisos d’ingrés  d’acord al que  s’estableix l’article 179 i següents  del Reial Decret 2/2004, 
de 5 de març, que aprova el text refós de Llei  Reguladora de les Hisendes Locals 

 
1. CRÈDITS GENERATS 

  

DESPESES Crèdit inicial Altes Crèdit final 
   
332 16000 Seguretat Social 350,00 600,00 950,00 

332 22699 Arxiu Comarcal 18.000,00 30.472,84 48.472,84 

332 48912 Beca recerca 3.000,00 8.666,80 11.666,80 

241 13175 
Retribucio personal 
2014/PMRI/SPO/0026 

0,00 107.175,52 107.086,60 

241 16075 
Seg. Social  
2014/PMRI/SPO/0026 

0,00 35.000,00 35.000,00 

241 16275 
Formació 
2014/PMRI/SPO/0026 

0,00 1.620,00 1.620,00 

 
 Total despeses 

21.350 183.535,16 204.796,24 

INGRESSOS 
Crèdit 
inicial Altes  Crèdit final 

     

45064 
Generalitat- Museus i arxius 
comarcals      30.821,36 

39.739,64 
70.561,00 

45075 
Generalitat- Exp. 
2014/PMRI/SPO/0026 0,00 

143.795,52 
       143.795,52 

 Total ingressos                         30.821,36           183.535,16        214.356,52 
 
SEGON.- Donar compte  del  present Decret en la propera sessió  de la Junta de 

Govern i del Ple del Consell Comarcal del Baix Llobregat que es celebri.” 
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h) Decret núm. 123/14, de 25 de juliol, relatiu a aprovar l’adjudicació del contracte de 
serveis de transport escolar per als cursos 2014-2015 i 2015-2016. 

 
“ Vist que per acord de la Junta de Govern de 17 de març de 2014 es va aprovar 

l’inici de l’expedient per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert harmonitzat, de conformitat 
amb l’article 138 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, del contracte de servei de transport escolar 
obligatori i no obligatori a centres docents d’ensenyament de la comarca del Baix Llobregat per als 
cursos escolars 2014-2015 i 2015-2016, amb possibilitat d’una pròrroga coincidint amb el curs 
escolar de 2016-2017, i amb un tipus màxim de licitació per al curs escolar 2014-2015, segons 
disposa el Plec de Clàusules Administratives Particulars, pel total de les rutes que composen cada 
lot, que ascendeix a la quantitat de 3.238.923,00€ (tres milions dos-cents trenta-vuit mil nou-cents 
vint-i-tres euros), IVA exclòs. 
 
  Vist que per acord de la Junta de Govern de 7 de juliol de 2014 es va classificar 
les proposicions presentades per les empreses participants, i que no han estat declarades 
desproporcionades o anormals, en la licitació per a l’adjudicació del contracte de servei de 
transport escolar obligatori i no obligatori a centres docents d’ensenyament de la comarca del Baix 
Llobregat per als cursos escolars 2014-2015 i 2015-2016, amb possibilitat d’una pròrroga coincidint 
amb el curs escolar de 2016-2017 així com es va requerir a les empreses UTE Aguas de Incio i 
Transports Generals d’Olesa, Izaro sa. i RJ Autocares sl. perquè presentessin la documentació 
especificada en els Plecs. 
 

Vist que un cop presentada la documentació es proposa, d’acord amb l’informe 
emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat i Polítiques Socials en data 25 de juliol de 2014, que 
s’incorpora a l’expedient, l’adjudicació dels serveis de transport escolar de la comarca del Baix 
Llobregat. 

 
Vist que no hi ha previst sessió de la Junta de Govern fins a finals del mes de 

setembre i que és necessari aprovar l’adjudicació dels contractes de serveis de transport escolar 
de la comarca pels cursos escolars 2014-2015 i 2015-2016. 

 
Vist que per acord de la Junta de Govern de 17 de març de 2013 es va facultar a 

la Presidència d’aquesta entitat per fer el requeriment i l’adjudicació d’aquest contracte, en el cas 
de que així convingui per raons del calendari de les tramitacions. 

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

conferides 
RESOLC 

 
PRIMER.- Aprovar l’adjudicació del contracte de serveis de transport escolar per 

als cursos 2014-2015, 2015-2016 i possible curs 2016-2017 a les següents empreses:  
 

Núm. LOT EMPRESA 
1 UTE AGUAS DE INCIÓ S.A.U. I TRANSPORT GENERAL D’OLESA S.A.U. 
2 UTE AGUAS DE INCIÓ S.A.U. I TRANSPORT GENERAL D’OLESA S.A.U. 
3 UTE AGUAS DE INCIÓ S.A.U. I TRANSPORT GENERAL D’OLESA S.A.U. 
4 UTE AGUAS DE INCIÓ S.A.U. I TRANSPORT GENERAL D’OLESA S.A.U. 
5 UTE AGUAS DE INCIÓ S.A.U. I TRANSPORT GENERAL D’OLESA S.A.U. 
6 UTE AGUAS DE INCIÓ S.A.U. I TRANSPORT GENERAL D’OLESA S.A.U. 
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7 UTE AGUAS DE INCIÓ S.A.U. I TRANSPORT GENERAL D’OLESA S.A.U. 
8 IZARO S.A 
9 UTE AGUAS DE INCIÓ S.A.U. I TRANSPORT GENERAL D’OLESA S.A.U. 

10 UTE AGUAS DE INCIÓ S.A.U. I TRANSPORT GENERAL D’OLESA S.A.U. 
11 IZARO S.A 
12 RJ  AUTOCARES S.L 
13 UTE AGUAS DE INCIÓ S.A.U. I TRANSPORT GENERAL D’OLESA S.A.U. 
14 UTE AGUAS DE INCIÓ S.A.U. I TRANSPORT GENERAL D’OLESA S.A.U. 
15 UTE AGUAS DE INCIÓ S.A.U. I TRANSPORT GENERAL D’OLESA S.A.U. 

 
Les rutes per lots i preus són els que es detallen a continuació: 

Núm. Lot RUTA 

Nombre 
de 

vehicles 

  
    

Nombre 
d’acompanyan

ts 

Preu total dia € amb 
acompanyant/s sense 

iva 
Preu estimat 

curs sense iva 

Preu total 
dia € amb 

acompanya
nt/s amb iva 

Preu estimat 
curs amb iva 

Preu estimat 
curs amb iva 

lot 

1 OAD402 1 1 253,24 44.823,48 253,24 44.823,48 € 44.823,48 € 

2 O135 2 2 419,36 74.226,72 461,3 81.649,39 €  

2 O137 1 1 228,09 40.371,93 250,9 44.409,12 €  

2 NO122 A 1 2 * 198,46 35.127,42 218,31 38.640,16 €  

2 NO 122 B 1 1 174,21 30.835,17 191,63 33.918,69 € 198.617,36 € 

3 OAD302 1 3 517,25 91.553,25 517,25 91.553,25 €  

3 OAD301 1 3 382,55 67.711,35 382,55 67.711,35 €  

3 OAD351 1 2 362,79 64.213,83 362,79 64.213,83 €  

3 OAD303 1 1 262,22 46.412,94 262,22 46.412,94 € 269.891,37 € 

4 O300 1 1 217,32 38.465,64 239,05 42.312,20 € 42.312,20 € 

5 O319 1 2 281,97 49.908,69 310,17 54.899,56 € 54.899,56 € 

6 O150 2 2 307,11 54.358,47 337,82 59.794,32 € 59.794,32 € 

7 OAD403 1 1 244,26 43.234,02 244,26 43.234,02 €  

7 OAD404 1 1 280,18 49.591,86 280,18 49.591,86 €  

7 OAD308 1 2 389,73 68.982,21 389,73 68.982,21 €  

7 O315 1 1 221,81 39.260,37 243,99 43.186,41 €  

7 OAD309 1 2 391,53 69.300,81 391,53 69.300,81 €  

7 OAD310 1 2 376,26 66.598,02 376,26 66.598,02 €  

7 O320  1 1 221,81 39.260,37 243,99 43.186,41 €  

7 OAD401 1 2 389,73 68.982,21 389,73 68.982,21 €  

7 OAD311 1 2 371,77 65.803,29 371,77 65.803,29 €  

7 OAD352 1 2 389,73 68.982,21 389,73 68.982,21 € 587.847,45 € 

8 O114 1 1 321,3 56.870,10 353,43 62.557,11 €  

8 O115 ** 1 1 245,23 43.405,71 269,75 47.746,28 €  

8 NO154  1 1 236,28 41.821,56 259,91 46.003,72 €  

8 NO118 1 1 204,95 36.276,15 225,45 39.903,77 €  

8 NO119 1 1 204,95 36.276,15 225,45 39.903,77 €  

8 NO145 1 1 204,95 36.276,15 225,45 39.903,77 €  

8 NO148 1 1 227,33 40.237,41 250,06 44.261,15 € 320.279,57 € 

9 O127 1 1 322,38 57.061,26 354,62 62.767,39 €  

9 NO121 1 2 240,66 42.596,82 264,73 46.856,50 €  

9 NO124  1 1 183,19 32.424,63 201,51 35.667,09 €  

9 NO125 1 1 210,13 37.193,01 231,14 40.912,31 €  
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9 NO152 2 2 352,91 62.465,07 388,2 68.711,58 € 254.914,87 € 

10 OAD407 1 1 329,57 58.333,89 329,57 58.333,89 €  

10 OAD307 1 2 362,79 64.213,83 362,79 64.213,83 €  

10 OAD408/409  2 2 362,79 64.213,83 362,79 64.213,83 €  

10 OAD305 1 2 362,79 64.213,83 362,79 64.213,83 €  

10 OAD405 1 1 212,83 37.670,91 212,83 37.670,91 € 288.646,29 € 

11 O317 1 1 203,16 35.959,32 223,48 39.555,25 €  

11 O325 1 2 245,23 43.405,71 269,75 47.745,75 €  

11 O327 1 1 207,64 36.752,28 228,4 40.427,51 €  

11 O318 1 1 180,79 31.999,83 198,87 35.199,81 € 162.928,32 € 

12 O314 1 1 204,3 36.161,10 224,73 39.777,21 €  

12 O304 1 1 195,3 34.568,10 214,83 38.024,91 €  

12 OAD326 1 2 363,6 64.357,20 363,6 64.357,20 €  

12 O312 1 1 208,8 36.957,60 229,68 40.653,36 €  

12 OAD316 1 1 262,8 46.515,60 262,8 46.515,60 €  

12 OAD350 1 1 262,8 46.515,60 262,8 46.515,60 € 275.843,88 € 

13 OAM410 1 1 
Anul·lada per causa 
major        

13 OAM406 1 1 183,2 32.426,40 183,2 32.426,40 € 32.426,40 € 

14 NO102 1 1 210,13 37.193,01 231,14 40.912,31 €  

14 O134 1 1 210,13 37.193,01 231,14 40.912,31 €  

14 NO103 1 1 210,13 37.193,01 231,14 40.912,31 €  

14 NO104 1 1 183,19 32.424,63 201,51 35.667,09 €  

14 NO132 1 1 210,13 37.193,01 231,14 40.912,31 €  

14 NO101 1 1 264,01 46.729,77 290,41 51.402,75 €  

14 NO149 1 1 205,64 36.398,28 226,2 40.038,11 €  

14 NO157  1 1 196,66 34.808,82 216,33 38.289,70 € 329.046,89 € 

15 NO128 1 1 153,56 27.180,12 168,92 29.898,13 €  

15 NO129 1 1 153,56 27.180,12 168,92 29.898,13 € 59.796,26 € 

  TOTAL       2.828.667,09 €   2.982.068,22 € 2.982.068,22 € 
* ( 1 acompanyant al llarg de tot l'itinerari en el vehicle, més un/a acompanyant des de la parada del vehicle fins l'escola Taquígraf 
Garriga i l'escola Montserrat). 
** Ruta prevista nomes pel curs 2014-2015 
 
S’adjunta com annex descripció de rutes i itineraris. 

 
SEGON.-  Anul·lar la ruta OAM 410 per defunció de l’alumna. 
 
TERCER.- La despesa prevista s’imputarà a la partida 324 22300 del  pressupost 

de l’exercici 2014 i la seva equivalent per als exercicis 2015, 2016, i en cas de pròrroga també 
2017. 
 
L’existència de crèdit resten condicionades a les renovacions i signatures dels corresponents 
convenis 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’aquests serveis per a cada curs escolar. 
 

QUART.- Publicar l’adjudicació en el perfil del contractant i comunicar-la a les 
empreses licitadores, de conformitat amb l’article 151.4 del Reial Decret 3/2011, de 14 de 
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novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. La 
formalització del contracte es publicarà en el perfil del contractant de l’entitat i en el Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona, de conformitat amb el Text refós de la Llei de contractes del sector 
públic. Així mateix, es publicarà al Diari Oficial de la Unió Europea i al Butlletí Oficial de la 
Provincia de Barcelona. 

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

Govern i del ple que se celebri.” 
 

i) Decret núm. 124/14, de 25 de juliol, relatiu a aprovar l’adhesió d’aquesta entitat  a la 
pròrroga de l’Acord entre la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació 
Catalana de Municipis i els sindicats Comissió Obrera Nacional de Catalunya i la 
Unió General de Treballadors de Catalunya, per a la contractació de persones 
aturades en el marc dels programes que combinen la contractació i la formació 
promoguts pel Servei d’Ocupació de Catalunya. 

 
“Atès que en data 25 de juliol de 2013 la Federació de Municipis de Catalunya i 

l’Associació Catalana de Municipis, d’una part i Comissió Obrera Nacional de Catalunya i la Unió 
General de Treballadors de Catalunya de l’altra, van acordar establir la retribució de les persones 
aturades que participen en les accions d’experiència laboral i formació del programa Treball i 
Formació, desenvolupat en l’àmbit territorial de Catalunya i en el marc de les polítiques actives 
d’ocupació que gestiona el Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, que 
siguin contractades per les entitats locals de Catalunya d’’àmbit municipal i supramunicipal, i les 
seves entitats dependents o vinculades, amb la doble finalitat d’incentivar llur contractació així com 
de millorar-ne la qualitat mitjançant la garantia de suficiència retributiva, en els següents termes: 
 

- Retribució per a les persones participants: 850€ mensuals més el prorrateig de les pagues 
extraordinàries, per a la jornada i la durada del contracte en les condicions i finançament 
establertes a la base 9 de l’Ordre que regula el programa de Treball i Formació. La 
formació s’entén com a temps de treball efectiu. 

 
Vist que per Decret de Presidència núm. 138/2013, de 18 de setembre de 2013, 

es va aprovar l’adhesió del Consell Comarcal del Baix Llobregat a l’acord relatiu a la contractació 
de persones aturades que hagin exhaurit la prestació i/o subsidi, inscrites com a demandants 
d’ocupació no ocupades en el marc del programa Treball i Formació promogut pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya, subscrit per la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació 
Catalana de Municipis, la Comissió Obrera Nacional de Catalunya i la Unió General de 
Treballadors de Catalunya en data de 25 de juliol de 2013. 
 

Vist que per acord de la Junta de Govern de 2 de desembre de 2013 es va 
ratificar l’adhesió del Consell Comarcal del Baix Llobregat a l’Acord relatiu a la contractació de 
persones aturades que hagin exhaurit la prestació i/o subsidi, inscrites com a demandants 
d’ocupació no ocupades en el marc del programa Treball i Formació promogut pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya, subscrit per la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació 
Catalana de Municipis, la Comissió Obrera Nacional de Catalunya i la Unió General de 
Treballadors de Catalunya en data de 25 de juliol de 2013, modificat en relació al seu Acord 
Tercer. 
 

Vist que en data 12 de maig d’enguany, s’ha signat entre l’Associació Catalana de 
Municipis, Federació de Municipis de Catalunya i la Comissió Obrera Nacional de Catalunya i la 
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Unió General de Treballadors de Catalunya, la pròrroga de l’acord adaptat a les noves 
convocatòries i a la normativa actual, relatiu a la contractació de persones aturades inscrites com 
a demandants d’ocupació no ocupades en el marc del programes que combinen la contractació i la 
formació promoguts pel Servei d’Ocupació de Catalunya, en base a l’Acord pel Diàleg social 
permanent del 31 de març de 2014. 
 

Vist que els acords presos estableixen la retribució de les persones aturades dels 
col·lectius més afectats, amb la finalitat d’incrementar el nombre de contractacions i millorar-ne la 
qualitat mitjançant la garantia de suficiència retributiva,  en el marc dels programes adreçats a 
persones no perceptores de prestació i/o subsidi, joves i persones aturades en risc d’exclusió 
socials perceptores de la Renda Mínima d’Inserció als que s’adrecen les convocatòries de Treball i 
Formació, Fem Ocupació per a Joves i Joves per l’Ocupació. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals d’aquesta entitat en 
data 24 de juliol de 2014, que s’adjunta a l’expedient. 
 

Vist que no hi ha previst sessió de la Junta de Govern fins a finals del mes de 
setembre i que és necessari aprovar la pròrroga de l’esmentat acord marc, es considera 
convenient aprovar-ho per Decret de Presidència ratificant-lo en la propera sessió de la Junta de 
Govern i de Ple que se celebri. 

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

RESOLC 
 
PRIMER.- Aprovar l’adhesió del Consell Comarcal del Baix Llobregat a la pròrroga 

de l’Acord de l’any 2013 entre la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de 
Municipis i els sindicats Comissió Obrera Nacional de Catalunya i la Unió General de Treballadors 
de Catalunya, per a la contractació de persones aturades inscrites com a demandants d’ocupació 
no ocupades en el marc del programes que combinen la contractació i la formació promoguts pel 
Servei d’Ocupació de Catalunya, en base a l’Acord pel diàleg social permanent del 31 de març de 
2014, adaptat a les noves convocatòries i la normativa actual. Programa Treball i Formació 
adreçat a persones en situació d’atur beneficiàries de la renda mínima d’inserció i Programa 
Treball i Formació de persones aturades, prioritàriament a partir de 30 anys que hagin exhaurit la 
prestació i/o el subsidi per desocupació, convocatòries 2014. 

 
SEGON.- Comunicar el present Decret a la Federació de Municipis de Catalunya, 

a l’Associació Catalana de Municipis, a la Comissió Obrera Nacional de Catalunya i a la Unió 
General de Treballadors de Catalunya, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 

TERCER.- Donar compte del present Decret en la propera sessió de la Junta de 
Govern i plenària que se celebri per a la seva ratificació.” 
 

j) Decret núm. 126/14, de 29 de juliol, relatiu a aprovar la subscripció del conveni de 
col·laboració amb l’empresa Gran Via BCN, SL i el Servei d’Ocupació de Catalunya 
per a la realització de les pràctiques no laborals del curs de formació Atenció 
sociosanitària-Joves per l’ocupació 2013-2015. 
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“Vista l’Ordre EMO/270/2013, de 28 d’octubre, publicada al DOGC núm. 6493 de 
4 de novembre de 2013, de modificació de l’Ordre EMO/293/2012, de 25 de setembre, per la qual 
s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del 
Programa d'Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’ocupació” i 
s’obre la convocatòria pe a l’any 2013 i la convocatòria anticipada per a l’any 2014. 

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

a l’experiència pràctica de les persones joves desocupades que combina accions d’orientació, 
tutorització i seguiment individualitzat, formació i adquisició d’experiència professional en 
empreses i que facilita la seva inserció laboral a les empreses i fomenta el seu retorn al sistema 
educatiu. 

 
Vist que per acord de la Junta de Govern de 18 de novembre de 2013, es va 

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

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

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

Vist que el programa contempla la realització d’un curs de formació ”Atenció 
sociosanitària a persones dependents en institucions” que per complementar la formació 
professionalitzadora les persones participants tenen l’opció de realitzar pràctiques no laborals. 
 

Vist que l’empresa GRAN VIA BCN, SL està interessada en acollir en pràctiques 
no laborals alumnes del curs ”Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions”.  
 

Vist que d’acord amb el que fixa l’Ordre EMO/270/2013, de 28 d’octubre, de 
modificació de l’Ordre EMO/293/2012, de 25 de setembre, que regula el programa Joves per 
l’Ocupació, cal signar un conveni de col·laboració per a pràctiques no laborals entre l’empresa 
interessada en acollir a la persona jove, el Consell Comarcal del Baix Llobregat i el Servei 
d’Ocupació de Catalunya. 
 

Vist l’informe emès per la Tècnica de l’Àrea de desenvolupament estratègic en 
data 29 de juliol de 2014, que s’incorpora a l’expedient, proposant la subscripció d’un conveni de 
col·laboració amb l’empresa GRAN VIA BCN, SL i el Servei d’Ocupació de Catalunya per a la 
realització de les pràctiques no laborals del curs de formació “Atenció sociosanitària a persones 
dependents en institucions” en el marc del programa d’experiència professional per a l’ocupació 
juvenil a Catalunya-Joves per l’ocupació 2013-2015.  

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

RESOLC 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció del conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat, l’empresa GRAN VIA BCN, SL i el Servei d’Ocupació de Catalunya 
per a la realització de les pràctiques no laborals del curs de formació “Atenció sociosanitària a 
persones dependents en institucions” en el marc del programa d’experiència professional per a 
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l’ocupació juvenil a Catalunya – Joves per l’ocupació 2013-2015; de conformitat amb la minuta de 
conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament.  

 
  SEGON.- Comunicar el present Decret a l’empresa GRAN VIA BCN, SL i al Servei 
d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, perquè en tinguin coneixement i als 
efectes. 
 

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

k) Decret núm, 129/14, d’1 d’agost, relatiu a  aprovar la subscripció d’un conveni de 
col·laboració pel desenvolupament del projecte Lluita contra la pobresa i l’exclusió 
social de l’Obra Social La Caixa amb la Fundació Parc Taulí i Cipais. 

 
“ Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat ha iniciat una col·laboració amb 

la Fundació Parc Taulí en relació al Projecte de “Lluita contra la pobresa i l’exclusió social”  
presentat a l’Obra Social La Caixa, al març-2014; i que també presten la seva col·laboració l’entitat 
d’iniciativa social amb caràcter no lucratiu CIPAIS. 
 

Vist que la Fundació Parc Taulí és una entitat creada en l’entorn de la Corporació 
Sanitària Parc Taulí amb l’objectiu de promoure la docència, recerca i innovació de tots els seus 
centres. L’Observatori de Salut Mental de Catalunya (OSAMCAT) té com a objectiu la recerca, 
formació i assessorament en el camp de la Salut Mental i és qui ha definit aquest projecte. 
 

Vist que el projecte esmentat “Lluita contra la pobresa i l’exclusió social 2014”, en 
el marc del Programa d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials, va ser presentat per la Fundació 
Parc Taulí i ha estat seleccionat pel comitè avaluador corresponent i aprovat per la Comissió 
Permanent del Patronat de la Fundació “La Caixa”.   
 

Vist que és necessari regular els termes i condicions en els quals es produirà la 
cooperació entre les parts com a participants en el desenvolupament del Projecte “Lluita contra la 
pobresa i l’exclusió social” de l’Obra Social “La Caixa”. 
 

Ateses les clàusules reflectides al document del conveni de col·laboració pel 
desenvolupament del projecte entre la Fundació Parc Taulí, Consell Comarcal del Baix Llobregat i 
Cipais, i atès l’informe de la tècnica responsable del Patronat Comarcal que s’adjunta, es 
considera adient regular els compromisos entre les parts mitjançant un conveni. 

 
Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals en data 1 d’agost de 

2014, que s’incorpora a l’expedient. 
 
Vist que no hi ha previst sessió de la Junta de Govern fins a finals del mes de 

setembre i que és necessari aprovar la subscripció d’aquest conveni, es considera convenient 
aprovar-ho per Decret de Presidència ratificant-lo en la propera sessió de la Junta de Govern i del 
Ple que se celebri. 

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

conferides 
RESOLC 
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PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració pel 
desenvolupament del projecte “Lluita contra la pobresa i l’exclusió social” de l’Obra Social “La 
Caixa” entre la Fundació Parc Taulí, Consell Comarcal del Baix Llobregat i Cipais, de conformitat 
amb la minuta de conveni que s’adjunta a l’expedient i s’aprova simultàniament. 
 

 
SEGON.- Comunicar el present Decret als interessats perquè en tinguin 

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

Govern i del Ple que se celebri.” 
 

l) Decret núm. 133/14, de 9 de setembre, relatiu a aprovar la proposta de finançament 
dels serveis de transport escolar i menjador per al curs escolar 2014-2015 en el 
marc del conveni amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya. 

 
“Vist el conveni subscrit entre aquesta entitat i el Departament d’Ensenyament de 

la Generalitat de Catalunya l’objecte del qual és la delegació al Consell Comarcal del Baix 
Llobregat de les competències quant a la gestió del servei de transport escolar i per a la gestió del 
servei escolar de menjador i altres prestacions en matèria d’ensenyament. 
 
  Vist que al mes de setembre d’enguany la Direcció General del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha comunicat la proposta de finançament dels 
serveis de transport i menjador escolar del curs escolar 2014-2015, per a l’actualització econòmica 
del conveni subscrit amb el Departament d’Ensenyament en relació a la gestió del servei de 
transport i menjador escolar i altres prestacions en matèria d’ensenyament, per un import total de 
7.985.632,99€, que s’adjunta a l’expedient.  

 
  Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i 
Polítiques Socials d’aquesta entitat en data 8 de setembre de 2014, que s’incorpora a l’expedient, 
proposant l’aprovació de la proposta de finançament dels serveis de transport i menjador escolar 
amb caràcter d’urgència atès que el curs escolar 2014-2015 comença el dia 15 de setembre 
d’enguany, i que no hi ha previst sessió de la Junta de Govern fins a finals del mes de setembre. 
 

Vist també que en virtut de l’acord de Ple de 22 de juliol de 2011 la Presidència 
podrà exercir les competències delegades a la Junta de Govern, per raons fonamentades 
d’urgència. 

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

conferides 
 

RESOLC 
 

PRIMER.- Aprovar la proposta de finançament dels serveis de transport escolar i 
menjador per al curs escolar 2014-2015 al conveni entre el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix Llobregat per a la delegació de 
competències quant a la gestió del servei de transport escolar i per a la gestió del servei escolar 
de menjador i altres prestacions en matèria d’ensenyament, proposat pels imports i conceptes que 
a continuació s’indiquen: 
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SEGON.- Aquesta aprovació resta condicionada a l’efectiva signatura de 

l’esmentada Addenda per al curs escolar 2014-2015 del conveni entre el Consell Comarcal del 
Baix Llobregat i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya de delegació de 
competències en matèria educativa.   
 

TERCER.- Traslladar a la Direcció General del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya la insuficiència de recursos econòmics per atendre les demandes d’ajuts 
de menjador escolar. 

 
QUART.- Comunicar el present Decret al Departament d’Ensenyament de la 

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

Govern i del Ple que se celebrin.” 
 

m) Decret núm. 134/14, de 9 de setembre, relatiu a aprovar la segona pròrroga del 
contracte de servei de menjador escolar per al curs escolar 2014-2015, subscrit amb 
l’empresa Aramark Servicios de Catering S.L. 

 
“ Vist que per acord de la Junta de Govern d’aquesta entitat de data 16 de maig 

de 2011 es va aprovar l’inici de l’expedient  per procedir a la licitació del servei de menjador 
escolar pels cursos 2011-2012 i 2012-2013. 

 
Atès que per Decret de Presidència núm. 154/2011, de data 26 de juliol, es va 

aprovar l’adjudicació a l’empresa Aramark Servicios de Catering  S.L del contracte de servei de 
menjador escolar dels IES Mestres Busquets, Sert i les Marines, per als cursos  2011-2012 i 2012-
2013. 

Atès el que s’estableix en els Plecs de clàusules Administratives Particulars 
reguladors de les licitacions de referència, a l’inici de cada curs escolar el Consell Comarcal del 
Baix Llobregat actualitzarà la relació de serveis a realitzar, tenint en compte que aquest consell 
Comarcal té la prerrogativa de modificar el contracte per raons d’interès públic i segons l’establert 
en els plecs reguladors i en la normativa aplicable. 
 
  Vist que de conformitat amb els Plecs de clàusules Administratives Particulars 
reguladors d’aquest contracte, la vigència del contracte s’estableix per als cursos escolars 2011-

CONCEPTE IMPORT TOTAL € 
 

Transport  escolar 2.946.671,20 € 
AID’s 44.263,22 € 
Menjador obligatori centres públics          318.272,80€ 
Menjador obligatori centres concertats       219.666,00€ 
Menjador no obligatori 4.186.714,21€ 
3,5% de gestió 270.045,56€ 
Total    7.985.632,99€ 
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2012 i 2012-2013 i que es podrà prorrogar de manera anual per dos cursos escolars 2013-2014 i 
2014-2015 per acord de l’òrgan de contractació. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials de data 1 de setembre de 2014, que s’incorpora a l’expedient. 

 
Vist que no hi ha previst sessió de la Junta de Govern fins a finals del mes de 

setembre i que és necessari aprovar la segona pròrroga del contracte, es considera convenient 
aprovar-ho per Decret de Presidència ratificant-lo en la propera sessió de la Junta de Govern i de 
Ple que se celebri. 

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

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

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

conferides 
 

RESOLC 
 

PRIMER.- Aprovar la segona pròrroga del contracte de servei de menjador 
escolar per al curs escolar 2014-2015, subscrit amb l’empresa Aramark Servicios de Catering S.L. 

 
SEGON.- Aprovar l’actualització del contracte de servei de menjador escolar, per 

al curs escolar 2014-2015, subscrit amb l’empresa Aramark Servicios de Catering S.L, de 
conformitat amb el següent detall i d’acord amb la minuta de pròrroga de contracte que s’adjunta a 
l’expedient i s’aprova simultàniament: 
  

Centre escolar Municipi Import  
ajut * 

Dies de menjador Nombre de 
comensal aprox. 

Nombre ajuts  
estimats ** 

Institut Jose Lluís Sert ** 
 Castelldefels --  

Dl i Dm de 13:30 a 15:00. 
Si el centre ho determina 
també es podrà prestar el 

servei el dj. 

 
20-25 

-- 

CAEP Montbaig Sant Boi de Llobregat 
5,87 € 
2,93 € 

Dl a dv. 
2,5 h per a primaria i es podrà 

contemplar fins a 3 h per a 
segons cicle d’educació 

infantil 

 
 
 

40-45 50 
8 

Escola Ramon Llull El Prat de Llobregat 
5,87 € 
2,93 € 

Dl a dv 
Horari a determinar pel centre 

i l’empresa 

 
 

120 
10 
21 

Escola Josep Maria 
Ciurana Sant Boi de Llobregat 

5,87 € 
2,93 € 

Dl a dv 
Horari a determinar pel centre 

i l’empresa 

 
 

100 
8 

12 
 
* L’import de l’ajut s’establirà segons les adjudicacions i criteris del departament d’ensenyament 
** Tot i que a l’inici no està previst l’assistència dels alumnes de l’Institut de les Marines podran assistir al servei de 
menjador al llarg del curs escolar, si així s’estima convenient per part de les direccions dels centres escolars. 

 
 
El cost de menjador escolar és de 5,87 €, d’acord  al 85% de la variació experimentada pel IPC en els 12 
mesos anteriors. 
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  TERCER.- La present despesa anirà a càrrec de la partida pressupostària 
32422706. Aquesta aprovació resta condicionada a l’efectiva signatura mitjançant la corresponent 
addenda que cada curs signa aquest Consell Comarcal amb la Generalitat de Catalunya. 
 
  QUART.- Comunicar el present Decret a l’empresa adjudicatària i als centres 
afectats, pel seu coneixement i efectes. 

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

Govern i del Ple que se celebrin.” 
 

n) Decret núm. 138/14, de 15 de setembre, relatiu a autoritzar al Sr. Jaime Ernesto 
Rosado la compatibilitat de l’activitat privada per compte aliè. 

 
“Vist el Sr. Jaime Ernesto Rosado és treballador des del dia 23 d’octubre de 2006 

com a peó del Servei de Control de Mosquits a jornada completa.  
 
Atès que amb data 14 de d’agost el Sr. Jaime Ernesto Rosado va formalitzar 

mitjançant el corresponent escrit, una declaració d’activitat aquest Consell Comarcal, on 
comunicava que percep compensació econòmica per desenvolupar una segona activitat a una 
empresa privada amb una jornada de 16 hores a la setmana.  
 
  Atesos els articles 329 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que 
s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats Locals, que estableixen la possibilitat 
de reconèixer la compatibilitat per a l’exercici d’activitats privades, sempre que la suma de les 
jornades de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no superi la jornada ordinària 
establerta a l’entitat local incrementada en un 50% i que no hi hagi coincidència horària en 
l’exercici d’ambdues activitats. 

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

per la Coordinadora de Serveis Centrals d’aquesta entitat en data 18 d’agost de 2014, que 
s’incorpora a l’expedient, i que informa favorablement la sol·licitud del Sr. Jaime Ernesto Rosado 
en el sentit d’autoritzar la compatibilitat de la segona activitat declarada per l’esmentat treballador.  

 
Vist que per Acord del Ple d’aquesta entitat de data 22 de juliol de 2011, s’ha 

procedit a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple de les 
corporacions, 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 Presidència, entre les que es troba la present.  

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

conferides 
 

RESOLC 
 

PRIMER.- Autoritzar al Sr. Jaime Ernesto Rosado, peó del Servei de Control de 
Mosquits, la compatibilitat de l’activitat privada per compte aliè com a xòfer aplicador de productes 
insecticides per a l’empresa IBERCONTROL 86,SL, amb una dedicació de 16 hores setmanals, 
distribuïdes fora de la jornada de treball assignada en aquest entitat, amb la que desenvolupa com 
a personal laboral adscrit al Servei de Control de Mosquits, amb la categoria de Peó i amb una 
jornada completa de 37:30 hores i un horari de dilluns a divendres entre les 7.30 h. a 15:30 h. i la 



 
26 

tarda del dimecres entre les 15:30 h. a les 19:00 h.  en horari habitual, i entre les 7:30 h. a les 
15:30 h.  en l’horari  intensiu, des de la segona quinzena de novembre fins a la primera quinzena 
de febrer. 

 
SEGON.- Determinar que l’autorització del Sr. Jaime Ernesto Rosado de 

compatibilitat amb una segona activitat restarà sense efecte en els supòsits següents: 
 
- si l’activitat privada impedís o menyscabés l’estricte compliment dels deures o 

en comprometés la seva imparcialitat o independència.  
- si l’activitat privada tingués alguna relació amb els assumptes que la persona  

conegui per raó del càrrec. 
- si la dedicació horària de l’activitat privada coincidís amb la jornada laboral. 
 
TERCER.- Determinar l’obligació del Sr. Jaime Ernesto Rosado de posar en 

coneixement d’aquest Consell Comarcal qualsevol modificació que es produeixi en les condicions 
de la segona activitat declarada així com quan al règim de cotitzacions. 

 
QUART.- Comunicar el present Decret al Sr. Jaime Ernesto Rosado, perquè en 

tingui coneixement i als efectes. 
 
CINQUÈ.- Donar compte del present Decret en la propera sessió plenària que se 

celebri.” 
 

o) Decret núm. 141/14, de 19 de setembre, relatiu a aprovar la contractació laboral 
temporal d’una auxiliar administrativa adscrita a serveis centrals. 

 
“ Vist que inicialment el servei de recepció-registre estava dotat  a nivell de 

recursos humans de dos auxiliars administratives, una de les treballadores va causar baixa 
definitiva de l’entitat aquest any i no ha estat substituïda, el personal  administratiu de l’entitat i el 
propi servei ha assumit l’increment de tasques derivades de la seva absència. 

 
Atès que actualment no es pot assumir aquest increment de tasques, de 

conformitat amb l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea de Serveis Centrals i per la 
Responsable del Departament de Recursos Humans en data 19 de setembre de 2014, que 
s’incorpora a l’expedient, és necessari aprovar la contractació laboral temporal d’una auxiliar 
administrativa adscrita a serveis centrals. 

 
Vist que la Sra. Rosa M. Galera del Amo va superar un procés de selecció per 

cobrir una de les places de la recepció durant el període de baixa d’IT d’una de les treballadores 
adscrita al servei, es proposa, de conformitat amb l’informe emès  per la Responsable del 
Departament de Recursos Humans i per la Coordinadora de l’Àrea de Serveis Centrals, la seva 
contractació. 

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

aprovar la declaració de serveis prioritaris i essencials del Consell Comarcal del Baix Llobregat i 
del seu organisme autònom Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat, en 
relació a les previsions del Reial Decret-Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en 
matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic; i que un dels 
serveis declarats com essencial i prioritari d’aquesta entitat va ser el registre   
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  Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc 
conferides 

 
RESOLC 

 
PRIMER.- Aprovar la contractació laboral temporal a jornada completa mitjançant 

contracte eventual per circumstàncies de la producció vinculat a l’increment de les tasques en 
recepció, de la Sra. M. Rosa Galera del Amo amb DNI 43.403.943E com auxiliar administrativa 
adscrita als Serveis Centrals del Consell Comarcal del Baix Llobregat, des del dia 22 de setembre i 
fins el 21 d’octubre de 2014, ambdós inclosos, amb un sou brut mensual de 1.405,37€ per catorze 
mensualitats. 

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

TERCER.- Publicar l’esmentada contractació en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que disposa 
l’article 94 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del Personal al 
Servei de les Entitats Locals. 

 
QUART.- Donar compte d’aquesta contractació en la propera sessió del Ple que 

se celebri.”  
 

p) Decret núm. 142/14, de 23 de setembre, relatiu a aprovar l’autorització de despeses, 
disposició, reconeixement d’obligacions i pagament corresponent a l’impost de 
bens immobles dels exercicis 2006 i 2007 de dues finques de Sant Boi de Llobregat. 

 
“Atesa l’existència de crèdits pertanyents a l’exercicis anteriors corresponents a 

l’impost de bens immobles dels exercicis 2006 i 2007 per un import total de 8.256,38 euros (vuit 
mil dos-cents cinquanta-sis euros amb trenta-vuit cèntims) de les finques del Carrer Frederic 
Monpou 57-59 i  del Carrer Camí del Llor 6-8 de Sant Boi de Llobregat, amb referència de l’ofici de 
requeriment de pagament 11336897 (07) els quals no s’han reconegut amb càrrec al pressupost 
de l’exercici corresponent a la despesa efectuada. 

 
Atès que per Decret de la Tinenta d’alcalde de l’àrea d’actuació de Serveis 

Generals AP24140700 de data 03/07/2014 es va desestimar  el recurs de reposició presentat  pels 
Serveis Jurídics del Consell Comarcal del Baix Llobregat en data 28 de febrer de 2011 contra les 
liquidacions de l’Impost de Béns Immobles de les referides finques practicades per l’Ajuntament de 
Sant Boi de Llobregat en data 21 de gener de 2011 de conformitat amb els següents extrems: 
 
REGISTRE D’ENTRADA (31/1/2011) ADRESSA                ANY  LIQUIDACIÓ  
 
8101150006-1-2011-000675-1.  Camí del Llor, 6-8.                 2007   2.059’33 € 
8101150006-1-2011-000676-1.  C/ Frederic Mompou 57-59.  2007  2.291’30 € 
8101150006-1-2011-000677-1.   C/ Frederic Mompou 57-59.  2006  1.922’74 € 
8101150006-1-2011-000678-1.  Camí del Llor, 6-8.                 2006  1.983’01 € 
 

       TOTAL 8.256.38 € 
 

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 2014. 
  
Proveïdor Data factura Descripció Import  
Ajuntament de Sant Boi 29/05/2014 Núm.abonaré 9140618- 8.256,38 
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de Llobregat 57306032 
Clau OTG 11336897 

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

l’exercici 2014 que estableix que quan la despesa originada en exercicis anteriors pugui ser 
aplicada a crèdits del pressupost vigent serà competent per al seu President. 

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

conferides  
RESOLC 

 
PRIMER.- Aprovar l’autorització de despeses, disposició, reconeixement 

d’obligacions i pagament per import  de 8.256,38 euros (vuit mil dos-cents cinquanta-sis euros 
amb trenta-vuit cèntims), corresponent a l’impost de bens immobles dels exercicis 2006 i 2007 de 
les finques del Carrer Frederic Monpou 57-59 i  del Carrer Camí del Llor 6-8 de Sant Boi de 
Llobregat 

 
SEGON.- Aplicar la despesa a la partida 920 22500 del pressupost de l’exercici 

2014.   
 
TERCER.-  Aprovar la compensació de deutes d’acord amb la prosposta 

presentada per l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat  que compensa aquest deute de l’aportació 
que l’ajuntament realitza al Consell Comarcal en concepte del Fons de Cooperació Local destinat 
a la prestació supramunicipal de serveis dels exercicis 2013 i 2014 per import de 41.894,19 
(quaranta-un mil vuit-cents noranta-quatre euros amb dinou cèntims). 

 
QUART.-  Comunicar el present Decret a l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 

pel seu coneixement i efectes 
 
CINQUÈ.- Donar compte del present Decret a la Junta de Govern i al Ple d’aquest 

Consell Comarcal.” “ 
 

q) Decret núm. 145/14, de 24 de setembre, relatiu a aprovar la subscripció d’un conveni 
amb l’empresa Canigó Serveis Geriàtrics s.l. i el Servei d’Ocupació de Catalunya per 
a la realització de les pràctiques no laborals del curs de formació Atenció 
sociosanitària en el marc del programa d’experiència professional Joves per 
l’ocupació 2013-2015. 

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

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

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

a l’experiència pràctica de les persones joves desocupades que combina accions d’orientació, 
tutorització i seguiment individualitzat, formació i adquisició d’experiència professional en 
empreses i que facilita la seva inserció laboral a les empreses i fomenta el seu retorn al sistema 
educatiu. 
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Vist que per acord de la Junta de Govern de 18 de novembre de 2013, es va 
aprovar la sol·licitud de la referida subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat 
de Catalunya, i que es va acceptar per Decret de Presidència núm. 227/2013, de 19 de desembre. 

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

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

Vist que el programa contempla la realització d’un curs de formació ”Atenció 
sociosanitària a persones dependents en institucions” que per complementar la formació 
professionalitzadora les persones participants tenen l’opció de realitzar pràctiques no laborals. 
 

Vist que l’empresa Canigó Serveis Geriàtrics s.l.està interessada en acollir en 
pràctiques no laborals alumnes del curs ”Atenció sociosanitària a persones dependents en 
institucions”.  
 

Vist que d’acord amb el que fixa l’Ordre EMO/270/2013, de 28 d’octubre, de 
modificació de l’Ordre EMO/293/2012, de 25 de setembre, que regula el programa Joves per 
l’Ocupació, cal signar un conveni de col·laboració per a pràctiques no laborals entre l’empresa 
interessada en acollir a la persona jove, el Consell Comarcal del Baix Llobregat i el Servei 
d’Ocupació de Catalunya. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de desenvolupament estratègic en 
data 24 de setembre de 2014, que s’incorpora a l’expedient, proposant la subscripció d’un conveni 
de col·laboració amb l’empresa Canigó Serveis Geriàtrics s.l. i el Servei d’Ocupació de Catalunya 
per a la realització de les pràctiques no laborals del curs de formació “Atenció sociosanitària a 
persones dependents en institucions” en el marc del programa d’experiència professional per a 
l’ocupació juvenil a Catalunya-Joves per l’ocupació 2013-2015.  

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

RESOLC 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció del conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat, l’empresa Canigó Serveis Geriàtrics s.l. i el Servei d’Ocupació de 
Catalunya per a la realització de les pràctiques no laborals del curs de formació “Atenció 
sociosanitària a persones dependents en institucions” en el marc del programa d’experiència 
professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya – Joves per l’ocupació 2013-2015; de conformitat 
amb la minuta de conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament.  

 
  SEGON.- Comunicar el present Decret a l’empresa Canigó Serveis Geriàtrics s.l. i 
al Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, perquè en tinguin coneixement i 
als efectes. 
 

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

r) Decret núm. 146/14, de 24 de setembre, relatiu a aprovar el nomenament d’una 
auxiliar administrativa adscrita al Departament d’Educació de l’Àrea de Igualtat de 
Gènere i Polítiques Socials. 
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“ Vist que l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques Socials d’aquest Consell 
Comarcal gestiona a través del departament d’Educació el transport escolar i els ajuts de 
menjador escolar de la totalitat de la comarca.  

 
Vist que el departament d’Educació està dotat a nivell de recursos humans d’una 

tècnica superior que també participa en la gestió dels programes que des de la mateixa àrea es 
realitzen en l’àmbit d’igualtat de gènere, una administrativa que porta la gestió del transport 
escolar i d’una auxiliar administrativa pels ajuts de menjador escolar, a banda de la coordinadora 
de l’àrea.  Des del dia  26 de març i fins al 25 de setembre també compten amb un suport 
administratiu durant el procés de licitació i posada en marxa dels nous operadors de transport 
escolar i l’obertura de la nova convocatòria i posterior adjudicació  d’ajuts de menjador escolar pel 
curs 2014-2015. 
 

Vist que actualment la tècnica superior adscrita al departament d’educació i 
projectes d’igualtat de gènere es troba en situació d’excedència per cura del seu fill i ha estat el 
personal tècnic de l’àrea qui ha assumit l’increment de tasques derivades de la seva absència. 
 

Vist que des del dia 18 d’agost l’administrativa  que porta la gestió del transport 
escolar es troba de baixa d’It i la data d’incorporació és incerta. 
 

Vist que amb la dotació actual dels RRHH no és possible assumir aquest baixa i  
és necessari poder reforçar la part administrativa de l’equip per tal de garantir al màxim els 
serveis. 
 

Vist que per acord de la Junta de Govern del Consell Comarcal del dia 19 de març 
de 2012, es va aprovar la declaració dels serveis prioritaris i essencials pel Consell Comarcal i el 
seu organisme autònom a efectes de poder cobrir les necessitats de contractació temporal 
d’ambdues entitats durant el període de vigència de la limitació de contractació continguda al RDL 
20/2011 inicialment, i a la Llei 22/2013, de 23 de desembre,  de Pressupostos Generals de l’Estat 
per a l’any 2014, a l’article 22; i que un dels serveis declarats com prioritari d’aquesta entitat amb 
l’objecte de possibilitar la contractació temporal, va ser el servei d’ajuts de menjador i transport 
escolar, atès el volum i repercussió del servei que ha d’estar garantit. 
 

Vist que la coordinadora de l`Àrea ha sol·licitat aquest reforç per a la gestió 
administrativa que es deriven del transport escolar durant el període de baixa d’IT de la Sra. Soler 
que és funcionari d’aquesta entitat a la major brevetat possible, d’acord amb l’informe de la 
Coordinadora de l’Àrea que s’adjunta.  

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

Responsable de Recursos Humans en data 24 de setembre de 2014, que s’incorpora a 
l’expedient. 
  
  Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc 
conferides 
 

RESOLC 
 

PRIMER.-  Aprovar el nomenament per urgència com funcionaria interina de la 
Sra. Carme Estruch Ardid amb DNI 38427059-Q , des del dia 26 de setembre i durant el període 
de baixa d’IT de la Sra. Maite Serena Soler, com auxiliar administrativa de l’Escala d’Administració 
General, grup de classificació C subgrup C2, adscrita al Departament d’Educació de l’Àrea 
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d’Igualtat de Gènere i Polítiques Socials amb un sou brut mensual de 1.405,37€ ( Salari base: 
599,25 €. Complement de destí 12: 260,07€ Complement específic: 546,05€). 

 
SEGON.- Disposar notificar aquest nomenament a l’esmentada treballadora 

perquè prenguin possessió. 
 
TERCER.- Publicar l’esmentada contractació en el Butlletí Oficial de la Província 

de Barcelona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que disposa 
l’article 94 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del Personal al 
Servei de les Entitats Locals. 

 
QUART.- Donar compte d’aquesta contractació en la propera sessió del Ple que 

se celebri.”  
 

s) Decret núm. 147/14, de 25 de setembre, relatiu a aprovar les línies fonamentals del 
pressupost de la corporació de l’exercici 2015, integrat pel  Consell Comarcal del 
Baix Llobregat, el Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat i el 
Consorci de Turisme del Baix Llobregat. 

 
“ Vist que l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques Socials d’aquest Consell 

Comarcal gestiona a través del departament d’Educació el transport escolar i els ajuts de 
menjador escolar de la totalitat de la comarca.  

 
Vist que el departament d’Educació està dotat a nivell de recursos humans d’una 

tècnica superior que també participa en la gestió dels programes que des de la mateixa àrea es 
realitzen en l’àmbit d’igualtat de gènere, una administrativa que porta la gestió del transport 
escolar i d’una auxiliar administrativa pels ajuts de menjador escolar, a banda de la coordinadora 
de l’àrea.  Des del dia  26 de març i fins al 25 de setembre també compten amb un suport 
administratiu durant el procés de licitació i posada en marxa dels nous operadors de transport 
escolar i l’obertura de la nova convocatòria i posterior adjudicació  d’ajuts de menjador escolar pel 
curs 2014-2015. 
 

Vist que actualment la tècnica superior adscrita al departament d’educació i 
projectes d’igualtat de gènere es troba en situació d’excedència per cura del seu fill i ha estat el 
personal tècnic de l’àrea qui ha assumit l’increment de tasques derivades de la seva absència. 
 

Vist que des del dia 18 d’agost l’administrativa  que porta la gestió del transport 
escolar es troba de baixa d’It i la data d’incorporació és incerta. 
 

Vist que amb la dotació actual dels RRHH no és possible assumir aquest baixa i  
és necessari poder reforçar la part administrativa de l’equip per tal de garantir al màxim els 
serveis. 
 

Vist que per acord de la Junta de Govern del Consell Comarcal del dia 19 de març 
de 2012, es va aprovar la declaració dels serveis prioritaris i essencials pel Consell Comarcal i el 
seu organisme autònom a efectes de poder cobrir les necessitats de contractació temporal 
d’ambdues entitats durant el període de vigència de la limitació de contractació continguda al RDL 
20/2011 inicialment, i a la Llei 22/2013, de 23 de desembre,  de Pressupostos Generals de l’Estat 
per a l’any 2014, a l’article 22; i que un dels serveis declarats com prioritari d’aquesta entitat amb 
l’objecte de possibilitar la contractació temporal, va ser el servei d’ajuts de menjador i transport 
escolar, atès el volum i repercussió del servei que ha d’estar garantit. 
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Vist que la coordinadora de l`Àrea ha sol·licitat aquest reforç per a la gestió 
administrativa que es deriven del transport escolar durant el període de baixa d’IT de la Sra. Soler 
que és funcionari d’aquesta entitat a la major brevetat possible, d’acord amb l’informe de la 
Coordinadora de l’Àrea que s’adjunta.  

 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea de Serveis Centrals i per la 
Responsable de Recursos Humans en data 24 de setembre de 2014, que s’incorpora a 
l’expedient. 
  
  Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc 
conferides 
 

RESOLC 
 

PRIMER.-  Aprovar el nomenament per urgència com funcionaria interina de la 
Sra. Carme Estruch Ardid amb DNI 38427059-Q , des del dia 26 de setembre i durant el període 
de baixa d’IT de la Sra. Maite Serena Soler, com auxiliar administrativa de l’Escala d’Administració 
General, grup de classificació C subgrup C2, adscrita al Departament d’Educació de l’Àrea 
d’Igualtat de Gènere i Polítiques Socials amb un sou brut mensual de 1.405,37€ ( Salari base: 
599,25 €. Complement de destí 12: 260,07€ Complement específic: 546,05€). 

 
SEGON.- Disposar notificar aquest nomenament a l’esmentada treballadora 

perquè prenguin possessió. 
 
TERCER.- Publicar l’esmentada contractació en el Butlletí Oficial de la Província 

de Barcelona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que disposa 
l’article 94 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del Personal al 
Servei de les Entitats Locals. 

 
QUART.- Donar compte d’aquesta contractació en la propera sessió del Ple que 

se celebri.”  
 

t) Decret núm. 153/14, de 6 d’octubre, relatiu a aprovar la modificació de crèdits 2/2014 
del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat. 

 
“ Vist l’acord de la Junta de Govern del Patronat Comarcal de Serveis a la 

Persona del Baix Llobregat  de data 6 d’octubre d’enguany  que aprova la proposta de modificació 
de crèdits 2/2014 mitjançat crèdit generat per compromisos d’ingressos per elevar-la posteriorment 
al Consell Comarcal del Baix Llobregat per a la seva aprovació definitiva. 
 

Vist el Decret de Presidència  117/2014 que aprova el protocol addicional de 
concreció per al 2014 del Contracte Programa per a la coordinació, cooperació i col.laboració entre 
el Departament de Benestar Social i Família i el Consell Comarcal del Baix Llobregat, en matèria 
de  serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, subscrit l’any 
2012 i que preveu per primer cop una subvenció de 32.100,00€ ( fitxa 2.3) per posar en marxa el 
servei d’integració familiar de família extensa i vist l’informe de la coordinadora del EAIA del Baix 
Llobregat que posa de manifest la necessitat de habilitar les partides pressupostàries necessàries 
per a la contractació del personal que portarà a terme aquest projecte.  
 

Vist l’acord de Ple del Consell Comarcal del Baix Llobregat, de data 26 de febrer 
de 2007 que aprova definitivament la constitució del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona 
del Baix Llobregat com a organisme autònom de caràcter administratiu,  per tal de gestionar els 
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serveis de transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda , els equips d’atenció a la 
infància i Adolescència i el programa d’atenció primària. 
 

Atès el que estableix l’article 177 i següents del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, 
que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l’article 13 apartat 8 dels 
Estatuts del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat i  les Bases d’execució del 
Pressupost. 
 

Vist l’informe de la gerent. 
 

Vist l’informe d’intervenció. 
 

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

RESOLC 
 

PRIMER.- Aprovar  la modificació de crèdits 2/2014 del Patronat Comarcal de 
Serveis a la Persona del Baix Llobregat,  mitjançat crèdit generat per compromisos d’ingressos 
d’acord amb la proposta aprovada per acord de la Junta de Govern del Patronat i que es relaciona 
a continuació: 
 
DESPESES  Crèdit inicial Altes Crèdit final 
     
231 13100 Retribució personal- Integració familiar 0,00 20.000,00 20.000,00 
231 16001 Seg. Social – integració familiar 0,00 12.100,00 12.100,00 
 Total despeses 0,00 32.100,00 32.100,00 
     
INGRESSOS Crèdit inicial Altes Crèdit final 
40000 Consell Comarcal del Baix Llobregat 3.211.903,85 32.100,00 3.244.003,85 
     
 Total ingressos 3.211.903,85 32.100,00 3.244.003,85 
 

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

u) Decret núm. 154/14. de 6 d’octubre, relatiu a aprovar la modificació de crèdits 
7/2014. 

 
“ Vist l’acord de la Junta de Govern d’aquest Consell Comarcal de data 17 de febrer 

d’enguany que aprova la subscripció d’un conveni de col.laboració amb el Consorci de Turisme del 
Baix Llobregat i ajuntaments de la comarca beneficiaris de la taxa turística, per a la creació d’un fons 
comarcal per a la realització d’un pla estratègic turístic comarcal i vist que a l’acord cinquè de 
l’esmentat  conveni el Consell Comarcal es compromet a transferir al Consorci de Turisme del Baix 
Llobregat l’import que rebi de la Generalitat de Catalunya en concepte del percentatge del fons amb 
destí local  que gestiona en substitució  dels ajuntaments de la comarca en els quals la recaptació 
anual per exacció de l’impost no superi el llindar dels 6.000,00€. 
 

Vist que, en data 24 de juliol d’enguany, la Generalitat de Catalunya ha ingressat a 
aquest Consell Comarcal la quantitat de 4.638,31 € per aquest concepte. 



 
34 

 
Vist el Decret de Presidència  del Consell Comarcal del Baix Llobregat  117/2014  

que aprova el protocol addicional de concreció per al 2014 del Contracte Programa per a la 
coordinació, cooperació i col.laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i el 
Consell Comarcal del Baix Llobregat, en matèria de  serveis socials, altres programes relatius al 
benestar social i polítiques d’igualtat, subscrit l’any 2012 i que preveu per primer cop una 
subvenció de 32.100,00€ ( fitxa 2.3) per posar en marxa el servei d’integració familiar de família 
extensa i vist l’informe de la coordinadora del EAIA del Baix Llobregat que posa de manifest la 
necessitat de habilitar les partides pressupostàries necessàries per a la contractació del personal 
que portarà a terme aquest projecte.  
 

Vist l’acord de Ple del Consell Comarcal del Baix Llobregat, de data 26 de febrer 
de 2007 que aprova definitivament la constitució del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona 
del Baix Llobregat com a organisme autònom de caràcter administratiu,  per tal de gestionar els 
serveis de transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda , els equips d’atenció a la 
infància i Adolescència i el programa d’atenció primària. 
 

Vist que al llarg de l’exercici s’han rebut ingressos de la Generalitat de Catalunya 
per 383.878,59 corresponents a les subvencions  de la Generalitat de Catalunya pel finançament 
del  SAD dependència destinats als  ajuntaments dels exercicis 2012 i 2013. 
 

Vistos els acords de la Junta de Govern de 6 d’octubre que aproven els convenis 
de col.laboració entre el Consell Comarcal i els ajuntaments de Castelldefels, Gavà, El Prat de 
Llobregat, Sant Boi de Llobregat i Viladecans per a la gestió de la incubadora de l’Agència 
Espacial Europea (ESA BIC) que preveu que en el 2014 els ajuntaments realitzen les següents 
aportacions: 
 
Ajuntament de Castelldefels:  12.500,00 
Ajuntament de Gavà:     9.375,00 
Ajuntament del Prat de Llob.    9.375,00 
Ajuntament de Sant Boi de Llob.    6.000,00 
Ajuntament de Viladecans    9.375,00 
 
Total     46.625,00 
 

Vist l’acord de la Junta de Govern d’aquest Consell Comarcal de data 3 de 
desembre de 2012 que aprova la suscripció d’un conveni de col.laboració amb l’Ajuntament de 
Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, Caixa Capital Risc S.G.C.R., SA, la Diputació 
de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a la presentació de la candidatura per acollir 
un Bussines Incubation Center de l’Agència Europea de l’Espai (ESA BIC) i el desenvolupament 
de les tasques en el marc de l’ESA BIC Barcelona. Vist que al pacte sisè de l’esmentat conveni 
s’estableix que Barcelona Activa com a Secretaria Tècnica s’encarregarà de gestionar segons les 
normes del projecte, els fons destinats per a les ajudes a les empreses instal.lades en la 
incubadora ESA. A aquests efectes, Barcelona Activa serà la preceptora dels fons mitjançant un 
compte corrent propi, que es destinarà a aquesta finalitat i farà les transferències que escaiguin a 
les empreses incubades.  
 

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

 
Vist l’informe d’intervenció. 
 

      HE RESOLT 
 

PRIMER.- Aprovar la modificació de crèdits 7/2014  de crèdits generats per 
compromisos d’ingrés  d’acord al que  s’estableix l’article 179 i següents  del Reial Decret 2/2004, 
de 5 de març, que aprova el text refós de Llei  Reguladora de les Hisendes Locals 
 
1. CRÈDITS GENERATS    
     
DESPESES  Crèdit inicial Altes Crèdit final 
     
231 41000 Patronat comarcal de serveis a la persona 3.211.903,85 32.100,00 3.244.003,85 

231 46201 Ajuntaments serveis socials bàsics 1.470.451,46 383.878,59 1.854.330,05 

432 46700 Consorci de Turisme del Baix Llobregat 0,00 4.638,31 4.638,31 

241 46206 Barcelona Activa- ESA BIC 0,00 46.625,00 46.625,00 

 
 Total despeses 

4.682.355,31 467.241,9 5.149.597,21 

INGRESSOS Crèdit inicial Altes  Crèdit final 
     
45002 Generalitat- atenció social primària  3.438.855,49 383.878,59 3.822.734,08 
45004 Generalitat- integració familiar FE 0,00 32.100,00 32.100,00 
45080 Generalitat- fons de foment turisme 0,00 4.638,31 4.638,31 
46206 Ajuntaments- ESA BIC 0,00 46.625,00 46.625,00 
 Total ingressos 3.438.855,49 467.241,9 3.906.097,39 
 

SEGON.- Donar compte  del  present Decret en la propera sessió  de la Junta de 
Govern i del Ple del Consell Comarcal del Baix Llobregat que es celebri.” 
 
3.- Donar compte dels acords de la Junta de Govern que a continuació es relacionen: 
 

Sessió del 21 de juliol 
 

a) Aprovar la subscripció d’un conveni amb el Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, de col.laboració 
per a la gestió de l'Arxiu Comarcal del Baix Llobregat. 

 
“ Vist la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents, regula que la Xarxa 

d’Arxius Comarcals, que ha de fer possible l’aplicació dels principis de provinença i territorialitat en 
el tractament dels documents i en l’accés a aquests. La Xarxa d’Arxius Comarcals és titularitat de 
la Generalitat de Catalunya, i correspon al Departament de Cultura la seva direcció, l’impuls i la 
coordinació. 

 
Vist que d’acord amb la Llei d’arxius i documents, la gestió dels arxius comarcals 

correspon als consells comarcals, excepte quan el consell comarcal i l’ajuntament cap de comarca 
acordin que l’arxiu faci alhora les funcions d’arxiu comarcal i d’arxiu municipal, supòsit en què la 
gestió correspon conjuntament al consell comarcal i l’ajuntament. 
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Vist que segons la disposició addicional quarta de la Llei d’arxius i documents, la 
Generalitat ha de transferir als consells comarcals els mitjans i recursos per a la gestió dels arxius 
comarcals en termes equivalents a les transferències que ja s’efectuen en virtut de les delegacions 
de competències sobre arxius acordades en execució del Decret 208/1989, de l’1 d’agost, de 
delegació de competències en matèria de cultura a les comarques. 
 

Atès l’article 33 de la Llei d’arxius i documents, la gestió de l’Arxiu Comarcal del 
Baix Llobregat serà exercida conjuntament pel Consell Comarcal del Baix Llobregat i per 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, sens perjudici de les funcions del Departament de Cultura 
de direcció, impuls i coordinació de la Xarxa d’Arxius Comarcals. 
 

Vist que per regular les condicions de la gestió de l’arxiu comarcal es proposa, de 
conformitat amb l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials en data 16 de juliol de 2014, que s’incorpora a l’expedient, aprovar la subscripció d’un 
conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, 
i l’ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. 

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

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració entre el 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del Baix Llobregat i 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat per a la gestió de l'Arxiu Comarcal del Baix Llobregat, de 
conformitat amb la minuta de conveni que s’adjunta a l’expedient i s’aprova simultàniament. 

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

documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 
TERCER.- Comunicar el present acord al Departament de Cultura de la 

Generalitat de Catalunya i  a l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat perquè en tingui coneixement 
i als efectes. 

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

celebri.” 
 

b) Aprovar la subscripció d’un conveni amb el Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, específic en relació a la transferència anual 2014 per a la 
gestió de l'Arxiu Comarcal del Baix Llobregat. 

 
“ Vist que per acord de la Junta de Govern de 21 de juliol de 2014 es va aprovar 

la subscripció d’un conveni de col·laboració entre el Departament de Cultura de la Generalitat de 
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Catalunya, el Consell Comarcal del Baix Llobregat i l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat per a 
la gestió de l'Arxiu Comarcal del Baix Llobregat. 

 
Vist que per regular les obligacions econòmiques que assumeix la Generalitat 

anualment per a la gestió de l’arxiu comarcal es signarà un conveni específic anual entre el 
Departament de Cultura i el Consell Comarcal del Baix Llobregat que establirà l’aportació 
econòmica a transferir al Consell Comarcal del Baix Llobregat per a la gestió de l’Arxiu Comarcal 
del Baix Llobregat, i que per l’any 2014 serà de 56.000,00 €. 

 
Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 

Socials en data 16 de juliol de 2014, que s’incorpora a l’expedient, proposant l’aprovació de la 
subscripció d’un conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i Consell Comarcal del 
Baix Llobregat en relació a la transferència anual per a la gestió de l’Arxiu Comarcal del Baix 
Llobregat. 

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

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració entre el 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix Llobregat en 
relació a la transferència anual corresponent a l’any 2014 per a la gestió de l’Arxiu Comarcal del 
Baix Llobregat, de conformitat amb la minuta de conveni que s’adjunta a l’expedient i s’aprova 
simultàniament. 

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

documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 
TERCER.- Comunicar el present acord al Departament de Cultura de la 

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

celebri.” 
 

c) Aprovar la subscripció d’un conveni amb la Diputació de Barcelona, de 
col.laboració en el marc de la Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic 
Local. 

 
“Vist que l’Àrea de Desenvolupament Estratègic actualment està formada per tres 

departaments: Promoció econòmica, Anàlisi i prospectiva, i Joventut. 
 

Vist que el departament d’anàlisi i prospectiva disposa dels serveis que ofereix 
l’Observatori Comarcal del Baix Llobregat (OC-BL) que té com a objectiu principal aportar 
informació que esdevingui un coneixement útil sobre la realitat socioeconòmica de la comarca per 
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poder orientar la diagnosi, la planificació, l’execució, el seguiment i l’avaluació de les polítiques 
actives d’ocupació i de desenvolupament local que es realitzen a la comarca.  
 

Vist que l’OC-BL és membre de la Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament 
Econòmic Local (XODEL) que promou i coordina la Diputació de Barcelona, mitjançant l’Oficina 
Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic de l’Àrea de Desenvolupament 
Econòmic Local. 
 

Vist que la XODEL és un espai on es facilita l’accés a informació socioeconòmica 
restringida, la participació en espais de reflexió i debat, l’elaboració d’eines i metodologies d’anàlisi 
socioeconòmica i l’intercanvi regular d’experiències i bones pràctiques amb tots els Observatoris 
del Desenvolupament Econòmic de la província de Barcelona que estan integrats dins de la 
XODEL. 
 

Vist que per acord de la Junta de Govern de 2 d’octubre de 2006 es va aprovar la 
subscripció d’un conveni de col·laboració per tal de facilitar als Observatoris de la XODEL les 
dades estadístiques de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (centres de cotització i persones 
assalariades), com a instrument per facilitar l’anàlisi socioeconòmica del territori. Amb l’aprovació 
d’aquest conveni, els Observatori membres de la XODEL van poder accedir a un aplicatiu de 
dades estadístiques INSS-SITDEL, elaborat per la Diputació de Barcelona i amb dades facilitades 
pel Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya. 
 

Vist que l’Oficina Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic ha 
considerat oportú aprovar un nou conveni amb tots els observatori membres de la XODEL per tal 
d’homogeneïtzar i regular els drets i les obligacions de la Diputació de Barcelona i dels ens locals 
que formen part d’aquesta Xarxa d’Observatoris. 
 

Vist que la Diputació de Barcelona va aprovar el convenis tipus en la seva Junta 
de Govern celebrada en data 29 de maig de 2014, i la minuta de conveni va ser aprovada per 
Decret en data 18 de juny de 2014. 
 

Vist que l’objecte del conveni entre la Diputació de Barcelona i el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat és establir la col·laboració entre ambdues entitats, així com la 
participació i desenvolupament d’accions dins de la XODEL, destinades a millorar el coneixement 
que els agents tenen sobre el mercat de treball, l’activitat econòmica i el desenvolupament local 
per tal de millorar la planificació de les polítiques públiques. 
 
  Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic en 
data 14 de juliol de 2014, que s’incorpora a l’expedient. 
 

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

ACORDS 
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PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració entre la Diputació 
de Barcelona i el Consell Comarcal del Baix Llobregat, en el marc de la Xarxa d’Observatoris del 
Desenvolupament Econòmic Local, per a la participació i desenvolupament d’accions dins de la 
Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local (XODEL), destinades a millorar el 
coneixement que els agents tenen sobre el mercat de treball, l’activitat econòmica i el 
desenvolupament local per tal de millorar la planificació de les polítiques públiques, de conformitat 
amb la minuta de conveni que s’adjunta a l’expedient i s’aprova simultàniament. 

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

documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 
TERCER.- Comunicar el present acord a l’Oficina Tècnica d’Estratègies per al 

Desenvolupament Econòmic de la Diputació de Barcelona perquè en tingui coneixement i als 
efectes. 

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

celebri.” 
 

d) Aprovar la pròrroga per l’any 2014 dels convenis subscrits amb diferents 
ajuntaments, de col.laboració en relació al servei de transport adaptat fix i 
esporàdic per a persones amb mobilitat reduïda. 

 
“Vist que aquesta entitat, per acord de la Junta de Govern de 19 de setembre de 

2005, ratificat en sessió plenària de 7 de novembre de 2005, va aprovar la prestació del servei de 
transport especial per a persones amb mobilitat reduïda (anomenat “porta a porta” o esporàdic), en 
els municipis del Baix Llobregat d’àmbit de l’Entitat Metropolitana del Transport, actual Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB), (Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, 
Gavà, El Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant 
Just Desvern i Viladecans) i entre aquests i les ciutats de Barcelona i l’Hospitalet, conveni que s’ha 
anat prorrogant. 

 
Vist que per tal de regular la participació de cadascun dels Ajuntaments en el 

servei, per acord de la Junta de Govern de 3 d’abril de 2006, va aprovar-se la subscripció d’un 
conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i els municipis de la 
comarca pertanyents a l’àmbit d’actuació de l’EMT (Castelldefels, Cornellà de Llobregat, 
Esplugues de Llobregat, Gavà, El Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de 
Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern i Viladecans), regulador del finançament del servei 
de transport adaptat esporàdic per a persones amb mobilitat reduïda per a l’any 2006, conveni que 
s’ha anat prorrogant . 
 

Vist que per tal de simplificar i fer més àgil la gestió es va acordar unificar en un 
únic conveni el servei de transport adaptat fix i esporàdic i en aquest sentit per acord de la Junta 
de Govern de data 19 de març de 2012 es va  aprovar la subscripció d’un conveni de cooperació 
entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i cadascun dels Ajuntaments de Castelldefels, 
Cornellà de Llobregat, el Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, Sant Boi de Llobregat, 
Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern i Viladecans en relació al transport 
adaptat fix i esporàdic per a persones amb mobilitat reduïda , que s’ha anat prorrogant fins 
l’exercici 2013. 

 
Vist que per tal de donar cobertura a determinants serveis de persones amb 

mobilitat reduïda de residents en municipis del Baix Llobregat no pertanyents al conveni de 
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col·laboració amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona i com s’ha fet en anteriors exercicis, es 
considera oportú subscriure la pròrroga del conveni de cooperació regulador del servei del 
transport adaptat fix per a persones amb mobilitat reduïda subscrit amb els municipis de Molins de 
Rei, Pallejà, Sant Climent de Llobregat i Santa Coloma de Cervelló 
 
  Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals en data 15 de juliol de 
2014, que s’incorpora a l’expedient. 

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

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

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

 
ACORDS 

   
PRIMER.- Aprovar la pròrroga del conveni de cooperació entre el Consell 

Comarcal del Baix Llobregat i cadascun dels Ajuntaments de Castelldefels, Cornellà de Llobregat, 
el Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de 
Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern i Viladecans en relació al transport adaptat fix i 
esporàdic per a persones amb mobilitat reduïda per a l’any 2014, amb efectes retroactius al dia 1 
de gener de 2014 i fins al 31 de desembre de 2014; d’acord amb la minuta de pròrroga de conveni 
que s’adjunta a l’expedient i s’aprova simultàniament. 

 
SEGON.- Aprovar la pròrroga del conveni de cooperació entre el Consell 

Comarcal del Baix Llobregat i cadascun dels Ajuntaments de Molins de Rei, Pallejà, Santa Coloma 
de Cervelló i Sant Climent de Llobregat en relació al transport adaptat fix per a persones amb 
mobilitat reduïda per a l’any 2014, amb efectes retroactius al dia 1 de gener de 2014 i fins al dia 31 
de desembre de 2014; d’acord amb la minuta de pròrroga del conveni que s’adjunta a l’expedient i 
s’aprova simultàniament. 

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

documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 
QUART.- Comunicar el present acord als Ajuntaments esmentats, perquè en 

tinguin coneixement i als efectes. 
 
CINQUÈ.- Condicionar l’efectivitat del cofinançament compromès pel Consell 

Comarcal del Baix Llobregat en el present conveni a l’efectiva subscripció amb l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB) de la pròrroga per enguany del conveni de col·laboració 
regulador de la participació d’ambdues entitats en el finançament de les despeses derivades del 
servei de transport adaptat.  

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

celebri de conformitat amb l’acord de Ple de delegació de competències en la Junta de Govern de 
data 22 de juliol de 2011.” 
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e) Aprovar la sol·licitud a l’Àrea Metropolitana de Barcelona de pròrroga del conveni 
de col·laboració en relació al servei i a la gestió del transport adaptat per a 
persones amb mobilitat reduïda severa, per  l’any 2014. 

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

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

 

Vist que l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), abans Entitat Metropolitana del 
Transport, d’acord amb la Llei 7/1987, de 4 d’abril, que regula les actuacions públiques especials 
en la conurbació de Barcelona i comarques de la seva zona d’influència, i amb l’article 14.b de la 
Llei 31/2010, de 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, té atribuïda, entre d’altres, la 
competència sobre els serveis de transport públic col·lectiu urbà de viatgers que discorrin 
íntegrament pels municipis del seu àmbit territorial. 

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

mobilitat reduïda a la comarca, l’Entitat Metropolitana del Transport i el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, fent ús de les seves competències, signen en data 30 d’abril de 1994 un conveni de 
col·laboració per atendre les despeses produïdes per la prestació del transport adaptat en diversos 
municipis de la comarca que pertanyen a l’àmbit d’actuació de l’Entitat Metropolitana del 
Transport, conveni que s’ha anat prorrogant fins a l’exercici 2013. 

 
Vist que durant l’exercici 2006 per tal de millorar la prestació del servei i de 

diferents qüestions referides al seu finançament i organització ambdues entitats van subscriure un 
conveni de col·laboració que regula l’aportació de l’Entitat Metropolitana del Transport, actual 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a favor del Consell Comarcal del Baix Llobregat per a la gestió 
diària del servei de transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda de la comarca 
mitjançant la contractació d’una persona destinada de manera específica a la gestió del servei; i 
que per acord de la Junta de Govern de data 16 de novembre de 2009 es va aprovar la 
modificació de la clàusula tercera de l’esmentat conveni, en el sentit d’afegir el cost del personal 
auxiliar administratiu que sigui necessari per dur a terme la gestió diària del servei de transport 
adaptat per a persones amb mobilitat reduïda de la comarca. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea de Serveis Centrals en data 16 
de juliol de 2014, que s’incorpora a l’expedient, proposant la sol·licitud de pròrroga del conveni de 
col·laboració en relació al servei i a la gestió del transport adaptat per a persones amb mobilitat 
reduïda severa amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a l’exercici 2014. 

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

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

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

 
ACORDS 

 



 
42 

  PRIMER.-  Sol·licitar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona l’aprovació de la 
pròrroga i actualització per a l’exercici 2014 del conveni de col·laboració regulador de la 
participació d’ambdues entitats en el finançament de les despeses derivades del Servei Comarcal 
de Transport Adaptat per a persones amb mobilitat reduïda, incorporant els següents 
compromisos:  
 

- Com a finançament de l’AMB es farà constar l’aportació màxima prevista per a 
l’exercici de 2014, en funció de les necessitats potencials de la població de persones 
amb discapacitat, per tal d’atendre les despeses del servei i de la gestió, millorant 
l’aportació de l’any anterior que va ser de nou-cents onze mil tres-cents euros 
(911.300,00 €). La despesa total real de l’exercici 2013, del servei i de la gestió, va 
ascendir a un milió tres-cents sis mil quatre-cents cinquanta-un euros amb vuitanta-
dos cèntims d’euro (1.306,451,82 €) sobrepassant la quantitat aportada per l’AMB. La 
despesa total pel 2014, pel servei i la gestió, es preveu que ascendeixi a un milió tres-
cents vint mil euros (1.320.000,00 €).  

 
- Es contemplarà un calendari de bestretes que permeti fer front al pagament regular de 

les despeses produïdes pel servei i la gestió. 
 

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

 
- En els casos que el servei de transport no discorri íntegrament entre municipis de 

l’àmbit del conveni del transport adaptat de l’AMB (el que abans era EMT), però 
aquests representin l’origen, final o una part important de la ruta, s’estudiarà una 
fórmula de compensació de les despeses originades per aquesta eventualitat.  

 
- Donada la seva obligatorietat, es contemplarà com a despesa del servei l’originada 

per la contractació dels acompanyants en els vehicles. 
 

- El Consell Comarcal del Baix Llobregat fa constar que no rep subvencions pel servei 
del transport adaptat fix i esporàdic d’altres administracions diferents de les dels 
ajuntaments inclosos en l’àmbit del conveni del transport adaptat de l’AMB (abans 
EMT). 

 
SEGON.- Comunicar el present acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona perquè 

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

celebri per a la seva ratificació de conformitat amb l’acord de Ple de 22 de juliol de 2011 de 
delegació de competències.” 
 

f) Aprovar l’inici d’expedient per a la licitació del contracte de servei de vigilància 
privada sense armes del Parc de Torreblanca, així com els corresponents plecs de 
clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques. 

 
“Vist que per acord de Junta de Govern de 18 d’abril de 2011 es va aprovar l’inici 

de l’expedient per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert de conformitat amb l’article 122 de 
la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, del contracte del servei de 
vigilància privada del Parc de Torreblanca i que per Decret de Presidència núm. 159/2011, de 5 
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d’agost, es va aprovar adjudicar a l’empresa Gebisa Seguridad, S.A., amb NIF A-96297254, el 
referit contracte. 

 
Vist que per Decret de Presidència núm. 148/2013, de 25 de setembre, es va 

aprovar la pròrroga del contracte del servei de vigilància privada del Parc de Torreblanca subscrit 
amb l’empresa Gebisa Seguridad, S.A., amb NIF A-96297254, per 1 (un) any, amb efectes 
retroactius del dia 13 de setembre de 2013 i fins al dia 12 de setembre de 2014. 

 
Vist que l’esmentada empresa està en concurs de creditors, es considera 

convenient iniciar un nou expedient de licitació per a la contractació del servei de vigilància privada 
sense armes del Parc Torreblanca, de conformitat amb l’informe emès pel Coordinador de Serveis 
Tècnics en data 15 de juliol de 2014, que s’incorpora a l’expedient. 
 

Vist que els plecs de clàusules han estat informats favorablement pel Secretari, 
d’acord a la Disposició Addicional 2ª.7 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.   

 
Vist l’informe de fiscalització prèvia emès per l’Interventor d’aquesta entitat, així 

com el certificat d’existència de crèdit, d’acord amb l’article 109.3 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011 i la seva Disposició Addicional 2ª.7. 
 

Vist el que disposen els articles 16, 138, 157 i ss., i 301 i ss. del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general 
de Llei de contractes de les Administracions Públiques i el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, 
pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007 de Contractes del Sector Públic. 
 

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

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

següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar l’inici de l’expedient per a l’adjudicació, mitjançant procediment 
obert no harmonitzat i tràmit ordinari, del contracte del servei de vigilància privada sense armes del 
Parc Torreblanca, per un preu unitari de 13,00€/hora sense IVA durant tota la vigència del 
contracte.   

 
El valor estimat del contracte  ascendeix a 130.384,80 € IVA exclòs, considerant possibles pròrrogues 
i modificacions, de conformitat amb el Text refós de la Llei de contractes del sector públic. 

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

i el Plec de Prescripcions Tècniques que han de regir el contracte del servei de vigilància privada 
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sense armes del Parc Torreblanca; que s’adjunten com a document annex i s’aproven 
simultàniament. 
 

TERCER.- Convocar la concurrència d’ofertes per a l’adjudicació del contracte de 
servei de vigilància privada sense armes del Parc Torreblanca, i publicar el corresponent anunci 
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el perfil de contractant d’aquesta entitat de 
conformitat amb el que s’estableix en els Plecs de Clàusules Econòmiques i Administratives 
Particulars que regeixen la present contractació. 

 
QUART.- Declarar la plurianualitat de la despesa, atès que el present contracte 

comporta despeses plurianuals. La despesa plurianual derivada d’aquesta contractació, possibles 
modificacions i  IVA inclòs, es farà efectiva amb càrrec a la partida 171.22701-Seguretat del Parc 
Torreblanca del Consell Comarcal del Baix Llobregat dels exercicis 2014 al 2017 d’acord amb el 
que estableix l’article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, realitzar les previsions pressupostàries d’acord amb 
els punt 3.7 d’aquest informe tècnic. 
 

Anualitat Període de servei 
€ nets màxims 
estimats IVA 21% 

€ import total màxim estimat IVA 
inclòs 

2014 15/12/14 - 31/12/14 1.810,90 380,29 2.191,19 
2015 01/01/15 - 31/12/15 43.461,60 9.126,94 52.588,54 
2016 01/01/16 - 31/12/16 43.461,60 9.126,94 52.588,54 
2017 01/01/17 - 14/12/17 41.650,70 8.746,65 50.397,35 
    130.384,80 27.380,81 157.765,61 
 

CINQUÈ.- Facultar a la Presidència d’aquesta entitat per fer el requeriment i 
classificació, i l’adjudicació d’aquest contracte, en el cas de que així convingui per raons del 
calendari de les tramitacions. 

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

celebri.” 
 

g) Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb l’empresa Primibarba s.l. 
en el marc del programa experiència professional per a l’ocupació juvenil a 
Catalunya - Joves per l’ocupació 2013-2015. 

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

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

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

a l’experiència pràctica de les persones joves desocupades que combina accions d’orientació, 
tutorització i seguiment individualitzat, formació i adquisició d’experiència professional en 
empreses i que facilita la seva inserció laboral a les empreses i fomenta el seu retorn al sistema 
educatiu. 
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Vist que per acord de la Junta de Govern de 18 de novembre de 2013, es va 
aprovar la sol·licitud de la referida subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat 
de Catalunya, i que es va acceptar per Decret de Presidència núm. 227/2013, de 19 de desembre. 

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

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

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

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

 
Vist que l’actuació de “promoció de la participació d’empreses en el programa” 

s’ha troba una empresa interessada en contractar a una de les persones joves que participen en el 
programa, concretament en l’especialitat formativa de “Atenció sociosanitària a persones 
dependents en institucions socials” i que aquesta empresa és Primibarba s.l. 
 

Atès que les empreses participants hauran de subscriure un conveni de 
col·laboració amb l’entitat local gestora del programa, i que l’empresa Primibarba s.l ha manifestat 
el seu interès en subscriure l’esmentat conveni. 

 
Atès que la Fundació privada Santa Oliva està interessada en acollir en 

pràctiques no laborals a alumnes del curs “Atenció sociosanitària a persones dependents en 
institucions socials” pel centre residencial que té al municipi d’Olesa de Monteserrat. 

 
Vist que d’acord amb el que fixa l’Ordre EMO/270/2013, de 28 d’octubre, de 

modificació de l’Ordre EMO/293/2012, de 25 de setembre, cal signar un conveni de col·laboració 
per a pràctiques no laborals entre la Fundació privada Santa Oliva, el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat i el Servei d’Ocupació de Catalunya. 

 
Vist els informes emesos pel Coordinador de l’Àrea de desenvolupament 

estratègic d’aquesta entitat en data 18 de juliol de 2014, que s’incorporen a l’expedient. 
 
Vist que per acord de Ple celebrat en data 22 de juliol de 2012, s’ha procedit, 

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

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

ACORDS 
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PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat i l’empresa Primibarba s.l. per a l’adquisició d’experiència 
professional en empreses en el marc del programa experiència professional per a l’ocupació 
juvenil a Catalunya-joves per l’ocupació 2013-2015; de conformitat amb la minuta de conveni i el 
seu annex que s’incorporen a l’expedient i s’aproven simultàniament.  

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

Comarcal del Baix Llobregat, la Fundació privada Santa Oliva i el Servei d’Ocupació de Catalunya 
per a la realització de pràctiques no laborals del curs de formació “Atenció sociosanitària a 
persones dependents en institucions socials” en el marc del Programa d'Experiència Professional 
per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’ocupació” 2013-2015; de conformitat amb la 
minuta de conveni i el seu annex que s’incorporen a l’expedient i s’aproven simultàniament.  

 

TERCER.- Facultar a la Presidència d’aquesta entitat, per a la signatura dels 
documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 
  QUART.- Comunicar el present acord a l’empresa Primibarba s.l. i a Fundació 
privada Santa Oliva, en la part que els afecta, així com al Servei d’Ocupació de Catalunya de la 
Generalitat de Catalunya, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 

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

h) Actualitzar els preus del contracte de serveis de recollida selectiva de paper, cartró i 
envasos lleugers en la via pública i en generadors singulars en les zones Nord i 
Oest, subscrit amb l’empresa Ascan S.A. 

 
 

“Vist que per acord de la Junta de Govern de data 23 d’abril de 2012 es va 
adjudicar a l’empresa ASCAN EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE GESTIÓN, S.A. el contracte de 
serveis de recollida selectiva de paper, cartró i envasos lleugers en la via pública i en generadors 
singulars en les zones Nord i Oest de la comarca del Baix Llobregat. 
 

Vist que en data 16 de maig de 2012 es va formalitzar amb l’empresa ASCAN 
EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE GESTIÓN, S.A. el contracte de referència, amb una durada 
inicial de 2 anys a comptar des de la data d’inici del servei, amb possibilitat d’una pròrroga d’1 any 
com a màxim per acord de l’òrgan de contractació, amb una durada màxima del contracte, 
pròrroga inclosa, de 3 anys. 
 
  Vist que per acord de la Junta de Govern de 2 de juny de 2014 es va prorrogar el 
contracte del contracte de serveis de recollida selectiva de paper, cartró i envasos lleugers en la 
via pública i en generadors singulars en les zones Nord i Oest de la comarca del Baix Llobregat, 
subscrit amb l’empresa ASCAN EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE GESTIÓN, S.A., amb NIF A-
39052824, pel període d’1 any, des de 04/06/14 al 03/06/15 inclusivament. 
 
  Vist la clàusula 27 dels Plecs de clàusules administratives particulars relativa a la 
revisió de preus. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics d’aquesta entitat en data 
17 de juliol de 2014, que s’adjunta a l’expedient, proposant la revisió de preus de l’esmentat 
contracte. 
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Vist que per acord de Ple celebrat en data 22 de juliol de 2011, s’ha procedit, 
entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a 
favor de la Junta de Govern, i entre les que es troba la present. 
 
  Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció del 
següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Actualitzar els preus del contracte de serveis de recollida selectiva de 
paper, cartró i envasos lleugers en la via pública i en generadors singulars en les zones Nord i 
Oest de la comarca del Baix Llobregat subscrit amb l’empresa ASCAN EMPRESA 
CONSTRUCTORA Y DE GESTIÓN, S.A., amb NIF A-39052824., d’acord amb la clàusula 27 del 
plec en el sentit de que els preus aplicables a la recollida selectiva de paper i cartó i envasos 
lleugers siguin els següents: 
 
Preus unitaris a aplicar des de 04/06/14  

 
Concepte €/Kg sense IVA inicials % de revisió  €/Kg revisat 

Preu NÚM. 1 - Recollida selectiva de paper i cartró 0,081500 0,17 0,081639 

Preu NÚM. 2 - Recollida selectiva d'envasos lleugers 0,225407 0,17 0,225790 

 
SEGON.- Establir com a data de vigència dels nous preus el dia 04 de juny de 

2014 i, per tant, procedir en el seu moment a la regularització dels serveis ja facturats a preus 
antics. 
 

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

 
Sessió del 22 de setembre 
 
i) Aprovar la subscripció d’un conveni amb la Diputació de Barcelona i la Federació 

d’Agrupacions de Defensa Forestal del Baix Llobregat, de cooperació per a la 
participació al Pla d’informació i vigilància contra els incendis forestals 2014. 

 
“Vist que anualment la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb els 

Ajuntaments, els Consells Comarcals, les Agrupacions de Defensa Forstal i les Federacions 
d’Agrupacions de Defensa Forestal de la província, desenvolupa dins del programa de suport als 
municipis en la prevenció dels incendis forestals el Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis 
Forestals que té per finalitat bàsica d’evitar els incendis i limitar els seus efectes, reforçant, en 
coordinació amb l’administració forestal i amb la col·laboració d’Ajuntaments i Agrupacions de 
Defensa Forestal, els programes d’informació i vigilància contra incendis forestals. 
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  Vist que en data 1 d’agost d’enguany, l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal 
d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona ha comunicat l’aprovació del conveni de 
cooperació i col·laboració entre la Diputacio de Barcelona, el Consell Comarcal del Baix Llobregat i 
la Federació d’Agrupacions de Defensa Forestal del Baix Llobregat per a la participació al Pla 
d’Informació i Vigilància contra els incendis forestals 2014. 
 
  Vista la proposta de conveni que s’incorpora a l’expedient.  
 
  Vist l’informe emès per l’enginyer tècnic agrícola d’aquesta entitat en data 16 de 
setembre de 2014, que s’incorpora a l’expedient. 
 

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

ACORDS 
 
  PRIMER.- Aprovar la subscripció del Conveni específic de cooperació i 
col·laboració entre la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal del Baix Llobregat i la 
Federació d’Agrupacions de Defensa Forestal del Baix Llobregat per a la participació al Pla 
d’Informació i Vigilància contra els incendis forestals 2014, de conformitat amb la minuta de 
conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament. 
 

SEGON.- Facultar a la Presidència del Consell Comarcal del Baix Llobregat, per a 
la signatura de quants documents siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 

TERCER.- Comunicar el present acord a l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal 
d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona i a la Federació d’Agrupacions de Defensa 
Forestal del Baix Llobregat, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 
  QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri.” 
 

j) Aprovar la subscripció d’un annex al conveni subscrit amb el Centre d’Estudis 
Comarcals del Baix Llobregat, de col.laboració en les actuacions corresponents a 
l’any 2014. 

 
“Vist que el Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat és una entitat sense 

ànim de lucre que té per finalitat fomentar, desenvolupar i divulgar els valors culturals, científics i 
artístics i en particular en els aspectes d’investigació, conservació i divulgació de la història, 
l’arqueologia, la bibliografia, el patrimoni artístic, la literatura, el folklore, la geografia i les ciències 
naturals de la comarca del Baix Llobregat. 

 
Vist que en data 14 de desembre de 1998, la Comissió de Govern va aprovar la 

subscripció d’un conveni marc de col·laboració amb el Centre d’Estudis Comarcals del Baix 
Llobregat per al desenvolupament de projectes de coneixement i divulgació de la realitat comarcal, 
i que aquest conveni s’ha anat renovant anualment a través del seu programa anual, que consta 
com annex al mateix, previ mutu acord de les parts. 
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Atès que el Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat ha presentat proposta 

de les actuacions a desenvolupar per a l’any 2014 i es concreten  en: 
 

1. Commemoració del 40è aniversari 
2. Edició del llibre commemoratiu del 1714 al Baix Llobregat 
3. Edició del llibre d’actes de les VIII Jornades de Patrimoni del Baix Llobregat 
4. Edició de les X Trobades de Recerca Jove 
5. Exposició sobre els fets i les conseqüències del 1714 al Baix Llobregat 
 
Atès que s’ha proposat la subscripció d’un annex al conveni marc de col·laboració 

subscrit amb el Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat regulador de la participació en les 
activitats de l’any 2014.  

 
Vist que aquest Consell Comarcal del Baix Llobregat considera d’interès atorgar 

un ajut al Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat, per import total de 13.000€ per 
cofinançar les activitats que es consideren de major interès comarcal. 

 
Vist l’informe favorable emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i 

Polítiques Socials en data 8 de setembre de 2014, que s’adjunta a l’expedient. 
 
Vist que per acord de Ple celebrat en data 22 de juliol de 2011, s’ha procedit, 

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

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

següents 
ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un annex al conveni marc de col·laboració 

subscrit amb el Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat per al desenvolupament de les 
actuacions que tot seguit es relacionen, de conformitat amb la minuta d’annex que s’adjunta a 
l’expedient i s’aprova simultàniament, i que preveu una aportació a favor del Centre d’Estudis 
Comarcals del Baix Llobregat de 13.000€ per al desenvolupament d’aquestes activitats: 

 
ACTUACIONS EUROS 

Commemoració del 40è aniversari 3.000,00 

Edició del llibre commemoratiu del 1714 al Baix Llobregat  1.000,00 

Edició del llibre d’actes de les VIII Jornades del Patrimoni del Baix Llobregat 2.000,00 

Edició de les X Trobades De Recerca Jove   1.000,00 

Exposició sobre els fets i les conseqüències del 1714 al Baix Llobregat 6.000,00 
TOTAL 13.000,00 

 
SEGON.- La present despesa anirà a càrrec de la partida pressupostària 

920.48903 del pressupost previst per enguany. 
 



 
50 

TERCER.- Comunicar el present acord al Centre d’Estudis Comarcals del Baix 
Llobregat perquè en tinguin coneixement i als efectes. 

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

celebri.” 
 

k) Aprovar la modificació del conveni subscrit amb l’Ajuntament d’Abrera, de 
col.laboració en relació al finançament del transport escolar corresponent al curs 
2013-2014. 

 
“Vist el conveni amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 

Catalunya l’objecte del qual és la delegació al Consell Comarcal del Baix Llobregat de les 
competències quant a la gestió del servei de transport escolar i per a la gestió del servei escolar 
de menjador i altres prestacions en matèria d’ensenyament. 

 

Vist que per acord de la Junta de Govern de 16 de desembre de 2013 es va 
aprovar, entre d’altres, un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Abrera per a la prestació 
del servei de transport escolar no obligatori per al curs escolar 2013-2014 mitjançant el qual es 
preveu que l’Ajuntament d’Abrera haurà de aportarà al Consell Comarcal la quantitat de 
105,945,00€. 
 

Atès que s’han realitzat ajustos en el transport escolar del Baix Llobregat al llarg 
d’aquest curs escolar, es proposa, d’acord amb l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea 
d’Igualtat de Gènere i Polítiques Socials, que s’incorpora a l’expedient, aprovar una modificació del 
conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Abrera per a la prestació del servei de transport 
escolar no obligatori per al curs escolar 2013-2014, i modificar l’import a tranferir al Consell 
Comarcal en el marc del conveni. 
 

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

ACORDS 
 

  PRIMER.- Aprovar la modificació del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament 
d’Abrera per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori per al curs escolar 2013-
2014, d’acord amb la minuta de modificació de conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova 
simultàniament, i modificar l’import que l’Ajuntament d’Abrera haurà d’aportar al Consell Comarcal 
en el marc de l’esmentat conveni que serà de 62.529,00€. 
 
  SEGON.- Facultar a la Presidència d’aquesta entitat per a la signatura dels 
documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
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  TERCER.- Comunicar el present acord a l’esmentat Ajuntament perquè en tingui 
coneixement i als efectes. 
 
  QUART- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri.” 
 

l) Aprovar la  modificació del conveni de col·laboració subscrit amb el Departament 
de Cultura de la Generalitat en relació a la transferència anual per a la gestió de 
l'arxiu comarcal. 

 
“ Vist que per acord de la Junta de Govern de 21 de juliol de 2014 es va aprovar 

la subscripció d’un conveni de col·laboració entre el Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, el Consell Comarcal del Baix Llobregat i l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat per a 
la gestió de l'Arxiu Comarcal del Baix Llobregat. 

 
Vist que per acord de la Junta de Govern de 21 de juliol de 2014 es va aprovar la 

subscripció d’un conveni de col·laboració entre el Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya i el Consell Comarcal del Baix Llobregat en relació a la transferència anual 
corresponent a l’any 2014 per a la gestió de l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat. 

 
Vist que en data 20 d’agost d’enguany, la Generalitat de Catalunya ha comunicat 

la modificació de l’esmentat conveni en relació a la clàusula de finançament, es considera 
convenient, de conformitat amb l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere 
i Polítiques Socials en data 16 de setembre de 2014, que s’incorpora a l’expedient, deixar sense 
efecte l’acord de la Junta de Govern de 21 de juliol de 2014 d’aprovació del conveni de 
col·laboració entre el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal 
del Baix Llobregat en relació a la transferència anual corresponent a l’any 2014 per a la gestió de 
l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat i aprovar un nou conveni de col·laboració. 

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

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Deixar sense efecte l’acord de la Junta de Govern de 21 de juliol de 
2014 relatiu a aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració entre el Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix Llobregat en relació a la 
transferència anual corresponent a l’any 2014 per a la gestió de l’Arxiu Comarcal del Baix 
Llobregat. 

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

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix Llobregat en 
relació a la transferència anual corresponent a l’any 2014 per a la gestió de l’Arxiu Comarcal del 
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Baix Llobregat, de conformitat amb la minuta de conveni que s’adjunta a l’expedient i s’aprova 
simultàniament, i que per a l’any 2014 aquesta aportació serà de 56.000€. 

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

documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 
QUART.- Comunicar el present acord al Departament de Cultura de la Generalitat 

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

celebri.” 
 

m) Aprovar la pròrroga del contracte de serveis de recollida selectiva de vidre en via 
pública i generadors singulars en les zones nord i oest de la comarca adjudicat a 
l’empresa Nordvert SL. 

 
"Vist que per acord de la Junta de Govern de data 4 de juny de 2012 es va 

aprovar l’inici de l’expedient per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert, del contracte de 
serveis de recollida selectiva del vidre en la via pública i en generadors singulars en les zones 
Nord i Oest de la comarca del Baix Llobregat i que per Decret de Presidència núm. 86/2012, de 30 
de juliol, es va aprovar adjudicar a l’empresa NORDVERT, S.L. el referit contracte. 
 

Vist que el contracte de referència tindrà una durada inicial de 2 anys a comptar 
des de la data d’inici del servei que haurà de ser de l’1/10/12, podent-se prorrogar 1 cop mitjançant 
una pròrroga com a màxim d'1 any per acord de l’òrgan de contractació; amb una durada màxima 
del contracte, pròrroga inclosa, de 3 anys com a màxim. 

 
Vist l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics en data 25 de juliol de 

2014, que s’incorpora a l’expedient, proposant la pròrroga fins el 3 de juny de 2015. 
 

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

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

 
ACORDS 

 
  PRIMER.- Prorrogar el contracte de serveis de recollida selectiva del vidre en la 
via pública i en generadors singulars en les zones Nord i Oest de la comarca del Baix Llobregat, 
subscrit amb l’empresa NORDVERT, S.L., amb CIF B43540285, pel període comprès entre el 
01/10/14 i 03/06/15, ambdues dates inclusivament. 
 

SEGON.- Comunicar el present acord a l’empresa NORDVERT, S.L. per al seu 
coneixement i als efectes escaients. 
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TERCER.- Donar compte del present acord en la propera sessió del Ple que se 
celebri.” 

 
n) Aprovar el preu públic per la inscripció en el IV Congrés de les Dones del Baix 

Llobregat. 
 

“Vist que el proper 14 i 15 de novembre es celebrarà el IV Congrés de les dones 
del Baix Llobregat, que estarà organitzat pel Consell Comarcal del Baix Llobregat, l’ajuntament de 
GAVA com a seu del Congrés, i amb la col·laboració de la Federació de Dones per la Igualtat del 
Baix Llobregat i amb el suport de la Diputació de Barcelona i Institut Català de les Dones de la 
Generalitat de Catalunya. La coordinació recau en la Secretaria Tècnica del Consell de les Dones.  

Vist que l’estructura organitzativa bàsica del IV congrés es la Junta Permanent del 
Consell de les Dones i la Comissió de Seguiment Municipal que s’encarreguen de l’aprovació de 
les línies generals, de l’establiment dels objectius i prioritats en el desenvolupament congrés. 

 
Atès que en aquest IV Congrés de les dones del Baix Llobregat participaran les 

delegacions dels municipis de la comarca i diverses delegacions d’organismes i entitats com la 
Diputació de Barcelona, l’Institut Català de les Dones, Unió General de Treballadors, Comissions 
Obreres, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, i les organitzacions polítiques amb representació 
comarcal; i, a més a més, hi ha una línia d’inscripció oberta per aquelles persones de la comarca o 
fora que estiguin interessades en assistir-hi.  

 
Atès que per realitzar el referit congrés es comptà amb un pressupost de 4.000€ 

provinents d’una subvenció de la Diputació de Barcelona i resta pendent una aportació de l’Institut 
català de les Dones; segons consta a l’expedient. 

 
Atès que per complementar el pressupost de l’organització es van establir uns  

drets d’inscripció de 18 €,  que inclouen materials, la documentació del congrés, l’accés als debats 
i sessions plenàries. 
 

Vist l’informe emès per la Tècnica de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials en data 1 de setembre de 2014, que s’adjunta a l’expedient i atès que els esmentats drets 
d’inscripció han de tenir la consideració de preus públics. 

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

ACORDS 
 

  PRIMER.- Aprovar el preu públic de 18€ per realitzar la inscripció per delegades 
municipals i/o dones a títol individual que participin en el IV Congrés de les Dones del Baix 
Llobregat. 
 
  SEGON.- Atès que per raons socials, culturals i d’interès públic els drets 
d’inscripció, d’acord amb les previsions de costos, no financen el cost del congrés la diferència de 
despesa està consignada en la partida 231.22699. 
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TERCER.-  Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri.” 
 

o) Aprovar el Manifest per a la XVI Marxa de la Gent Gran del Baix Llobregat 2014. 
 

“ Vist que el Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat funciona des de 
fa anys amb una dinàmica pròpia i activa mitjançant la realització de comissions de treball 
específiques i la realització de propostes comarcals.  

 
Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat ha donat impuls a les Marxes de 

la Gent Gran a la comarca del Baix Llobregat per fomentar l’envelliment actiu, des de l’any 1.999. 
Aquest impuls ha consistit en donar cobertura a la Marxa de la Gent Gran que cada municipi de la 
comarca organitza en el marc de l’1 d’octubre, dia Internacional de la Gent Gran. 

 
Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat elabora el manifest i el  material 

divulgatiu per a cada municipi amb la finalitat d’unificar els actes de les marxes a nivell comarcal, i 
en la seva elaboració han participat els delegats i delegades dels diferents municipis que formen 
part del Consell Consultiu de la Gent Gran. 

 
Vist que la Diputació de Barcelona- Xarxa de Municipis de Qualitat- Àrea de 

Benestar Social ha atorgat una subvenció com a fons de prestació social, en la qual s’emmarca 
aquesta actuació: fomentar la participació i promoció de la gent gran a la comarca del Baix 
Llobregat. 

 
Vist que enguany es celebra la XVI Marxa de la Gent Gran al Baix Llobregat  amb 

els ajuntaments de la comarca i que el 18 de setembre d’enguany el Consell Consultiu de la Gent 
Gran van aprovar el Manisfest. 

 
Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítques 

Socials en data 19 de setembre de 2014, que s’incorpora a l’expedient. 
 
Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels 

següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar el Manifest per a la XVI Marxa de la Gent Gran del Baix 
Llobregat 2014, d’acord amb el document de Manifest que s’adjunta al present acord i s’aprova 
simultàniament. 
 
  SEGON.- Comunicar el present acord als ajuntaments de la comarca, perquè en 
tinguin coneixement i als efectes. 
 

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

 
p) Aprovar la subscripció de sengles convenis de col·laboració amb empreses i el 

Servei d’Ocupació de Catalunya per a pràctiques dels alumnes del programa Pla de 
competitivitat dels sectors turístic i agrari del Baix Llobregat. 
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“ Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat està desenvolupant el programa 
Pla de competitivitat dels sectors turístic i agrari del Baix Llobregat: Innovació i ocupació, el qual 
inclou el projecte concret Qualificació de persones aturades per a la mobilitat sectorial cap a les 
activitats turístiques i agràries, corresponent a la convocatòria 2013-2014 del Servei d’Ocupació de 
Catalunya (SOC) per a Projectes Innovadors i Experimentals ( codi PIE 27-2013. 
 

Vist que aquest projecte té una part, concretament les accions 3, 4, 5 i 6, 
destinada a realitzar un procés formatiu en l’àmbit de l’agricultura de persones aturades d’altres 
sectors productius. L’objectiu d’aquestes accions és la formació de 10 persones actualment 
aturades per a creació de noves empreses agràries.  
 

Vist que l’acció 5 del programa correspon a la Formació pràctica tutoritzada: Es 
tracta que els alumnes experimentin en el seu procés de formació el que comporta realment el 
treball al camp mitjançant pràctiques no laborals en empreses agràries. 
 

Vist que hi ha empreses interessades en acollir en pràctiques a alumnes del 
programa Pla de competitivitat dels sectors turístic i agrari del Baix Llobregat: Innovació i ocupació, 
el qual inclou el projecte concret Qualificació de persones aturades per a la mobilitat sectorial cap 
a les activitats turístiques i agràries. 

 
  Vist l’informe emès per l’enginyer tècnic agrícola  en data 17 de setembre de 
2014, que s’incorpora a l’expedient. 
 

Vist que per acord de Ple celebrat en data 22 de juliol de 2012, s’ha procedit, 
entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a 
favor de la Junta de Govern, i entre les que es troba la present. 

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

ACORDS 
 

  PRIMER.- Aprovar la subscripció de sengles convenis de col·laboració entre el 
Consell Comarcal del Baix Llobregat, les empreses que es relacionen i el Servei d’Ocupació de 
Catalunya per a pràctiques dels alumnes del programa Pla de competitivitat dels sectors turístic i 
agrari del Baix Llobregat: Innovació i ocupació, el qual inclou el projecte concret Qualificació de 
persones aturades per a la mobilitat sectorial cap a les activitats turístiques i agràries, 
corresponent a la convocatòria 2013-2014 del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) per a 
Projectes Innovadors i Experimentals. Programa identificat amb el codi PIE 27-2013: 
 
EMPRESA ALUMNE 
Anna Molner Ventura Alfredo A. Parada Sáez 
Josep Puigventós Latorre Antonio Martínez Fajardo 
Mireia Cardona García Rosa Ma. Aguilar Morral 
Francesc Xavier Canals Soria Javier Gascó Calero 
Roig Pañella SL Joaquin López Guil 
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Javier Estrada Querol Antonio López Arquer 
Cal Rosset Pagesos ecològics scp Juan Ramón Ramírez Fuertes 
Josep Olivella Cifré Wilfried Renders 
Ramon Figueras Garriga Joel Rus Artigas 
 

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

TERCER.- Comunicar el present acord al cadascuna de les empreses signants i 
al Servei d’Ocupació de Catalunya perquè en tingui coneixement i als efectes. 

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

celebri.” 
 

Sessió del 6 d’octubre 
 

q) Aprovar una modificació del conveni subscrit amb l’Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat, de col.laboració en les activitats del Servei de Control de Mosquits l’any 
2014. 

 
“ Vist que per acord de la Junta de 16 de desembre de 2013 es va aprovar la 

pròrroga pel 2014 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 AENA per a la realització de les activitats de la 
campanya anual de control de mosquits. 
 
  Vist que l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat ha sol·licitat poder canviar el segon 
paràgraf del compromís tercer del conveni amb el següent redactat: < Aquesta aportació haurà de 
fer-se efectiva abans del 30 de novembre d’enguany>. 
 
  Vist l’informe emès pels tècnics del Servei de Control de Mosquits en data 22 de 
setembre de 2014, que s’incorpora a l’expedient. 
 

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

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

següents 
 

ACORDS 
 

  PRIMER.- Aprovar la modificació del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de 
Sant Boi de Llobregat per a la realització de les activitats de la campanya anual de control de 
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mosquits 2014 en el sentit de modificar el segon paràgraf del compromís tercer del conveni que 
tindrà el següent redactat: < Aquesta aportació haurà de fer-se efectiva abans del 30 de novembre 
d’enguany>, de conformitat amb la minuta de conveni que s’adjunta al present acord i s’aprova 
simultàniament. 

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

documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 
  TERCER.- Comunicar el present acord a l’esmentat ajuntament perquè en tinguin 
coneixement i als efectes. 
 

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

r) Aprovar la subscripció d’un nou conveni amb els Ajuntaments de Castelldefels, 
Gavà, El Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat i Viladecans, de col.laboració per 
a la gestió de la incubadora de l’Agència Europea de l’Espai. 

 
“Atès que l’Agència Espacial Europea (ESA) té com a principal objectiu el 

desenvolupament de la capacitat espacial europea i garantir que la inversió en activitats espacials 
tingui un rendiment positiu vers la ciutadania dels estats membres, i que la coordinació entre els 
18 estats membres que formen part de l’ESA permet desenvolupar programes i activitats d’un 
major impacte vers activitats realitzades de manera individual. 
 

Atès que la missió que té l’ESA, i per la que dissenya i orienta els seus projectes, 
són fonamentalment conèixer més a fons el planeta Terra, el seu entorn espacial que l’envolta, el 
sistema solar i l’univers, però també el desenvolupament de tecnologies i serveis basats en 
satèl·lits i fomentar la indústria europea. 
 

Atès que l’ESA té una línia d’activitat anomenada “Xarxa de Centres d’Incubació 
d’Empreses” (BIC -Business Incubation Centers- Network) que tenen com a principal funció reduir 
la bretxa entre una idea empresarial basada en la transferència de tecnologia del món espacial o 
adreçada al sector espai i el desenvolupament d’aquesta idea en un projecte empresarial viable i 
d’èxit; i que està coordinada des de l’Oficina del Programa de Transferència de Tecnologia, que té 
com a principal missió la cerca de persones emprenedores amb idees innovadores per a que facin 
ús de la tecnologia espacial, les seves aplicacions i serveis.  
 

Atès que el Consell Comarcal del Baix Llobregat dins dels seus objectius 
d’afavorir el desenvolupament territorial de la comarca, a partir de la generació, creació i atracció 
d’activitat econòmica va realitzat a l’any 2010 un estudi per a definir la viabilitat per a la creació 
d’un Clúster d’Aviònica a la comarca del Baix Llobregat, que recollia una diagnosi que va permetre 
identificar els principals agents i actius del territori, amb una formulació detallada d’una sèrie de 
propostes per a la generació d’oportunitats de futur del sector de l’aviònica, l’aeronàutica i l’espai, 
tant a la comarca del Baix Llobregat com al conjunt de Catalunya. 
 

Atès que aquest Consell Comarcal, conjuntament amb l’Ajuntament de Barcelona, 
Barcelona Activa, la Universitat Politècnica de Catalunya i Caixa Capital Risc van decidir treballar 
conjuntament per tal de realitzar les accions necessàries per presentar una candidatura per acollir 
a Catalunya un Centre d’Incubació d’Empreses (BIC Business Incubation Center) de l’Agència 
Espacial Europea (ESA). 
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Atès que per regular els acords de gestió i coordinació de l’ESA BIC s’han 

subscrit diferents convenis que s’han anat modificant i ampliant en funció de les indicacions de la 
pròpia ESA, sent el 3 d’abril de 2013 la data d’aprovació del conveni definitiu. 
 

Vist que l’aportació econòmica del Consell Comarcal del Baix Llobregat per a la 
gestió i funcionament de l’ESA BIC serà de 250.000,00€, import que serà assumit entre els 
ajuntaments de  Castelldefels, Gavà, el Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat i Viladecans, i 
que es destinarà als ajuts a les empreses durant els 5 anys de durada del projecte. 
 
  Vist que per regular la participació dels ajuntaments de la comarca així com per 
fixar les aportacions econòmiques, per acord de la Junta de Govern de 17 de febrer de 2014, es 
va aprovar la subscripció d’un conveni amb els Ajuntaments de Castelldefels, Gavà, El Prat de 
Llobregat, Sant Boi de Llobregat i Viladecans de col·laboració pel desenvolupament del Business 
Incubation Center de l’Agència Espacial Europea (ESA BIC) Barcelona. 
 
  Vist que el comitè promotor del projecte de l’ESA BIC en data 7 de març de 2014 
va acordar modificar la distribució anual dels imports que les entitats participants havien de 
realitzar com incentius econòmics per a les empreses incubades i que, per tant, és necessari 
introduir algunes modificacions en el conveni aprovat amb els Ajuntaments de Castelldefels, Gavà, 
El Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat i Viladecans de col·laboració pel desenvolupament del 
Business Incubation Center de l’Agència Espacial Europea (ESA BIC) Barcelona. 
  

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 13 de febrer de 2014, que s’incorpora a l’expedient, sol·licitant deixar 
sense efecte l’esmentat conveni aprovat per acord de la Junta de Govern de 17 de febrer de 2014 
i aprovar la subscripció d’un nou conveni amb cadascun dels ajuntaments que participen en el 
desenvolupament del Business Incubation Center de l’Agència Espacial Europea (ESA BIC) 
Barcelona. 

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

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

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Deixar sense efecte el conveni amb els Ajuntaments de Castelldefels, 
Gavà, El Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat i Viladecans de col·laboració pel 
desenvolupament del Business Incubation Center de l’Agència Espacial Europea (ESA BIC) 
Barcelona, aprovat per acord de la Junta de Govern de 17 de febrer de 2014.  

 
SEGON.- Aprovar la subscripció de sengles convenis amb els Ajuntaments de 

Castelldefels, Gavà, El Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat i Viladecans de col·laboració pel 
desenvolupament del Business Incubation Center de l’Agència Espacial Europea (ESA BIC) 
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Barcelona, de conformitat amb les minutes de conveni que s’adjunten al present acord i s’aproven 
simultàniament. 

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

documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 
  QUART.- Comunicar el present acord als Ajuntaments de Castelldefels, Gavà, El 
Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat i Viladecans, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 
  CINQUÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri per a la seva ratificació.” 
 

s) Aprovar la provissió d’equips, en execució de l’Acord marc de subministrament 
d’equips d’impressió i de multifunció amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya del Centre Català de Desenvolupament Local. 

 
Vist que l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), mitjançant el 

Consorci Català de Desenvolupament Local ( en endavant CCDL) va tramitar una nova licitació en 
el marc del Sistema d’adquisició centralitzada pels ens locals de Catalunya. 

 
Vist que la Comissió Executiva del CCDL en data 24 de gener de 2014, va 

acordar la convocatòria del procediment obert per a la selecció de les empreses de l’Acord marc 
de subministrament d’equips d’impressió i de multifunció en les modalitats de compra i 
arrendament amb o sense opció de compra amb destinació a les entitats locals de Catalunya. 

 
Vist que la Comissió Executiva del CCDL va aprovar en data 10 de juny de 2014 

l’adjudicació de l’Acord marc pel subministrament d’equips d’impressió i de multifunció, integrat per 
24 lots diferents en les opcions de compra i d’arrendament (12 lots de compra i 12 de lloguer amb 
o sense opció de compra).  

 
Vist que els destinataris del subministrament objecte d’aquest Acord marc, equips 

d’impressió i de multifunció, siguin en la modalitat de compra o en la d’arrendament, són els 
actuals membres del CCDL i els ens locals que estan vinculats a aquests, així com els seus ens 
dependents i els consorcis que gestionen serveis locals o activitats d’interès local en què 
participen aquests ens locals vinculats; i que per accedir al subministrament, els ens locals 
esmentats s’hauran d’adherir amb caràcter general al sistema de contractació centralitzada del 
CCDL o específicament a aquest Acord marc. 
 

Vist que per acord de Ple de data 17 de desembre de 2012 es va aprovar, entre 
d’altres, l’adhesió del Consell Comarcal del Baix Llobregat al sistema de contractació centralitzada 
que amb destinació als ens locals de Catalunya es realitzi en les diverses categories 
d’adquisicions previstes en l’article 205 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, pel 
Consorci Català pel Desenvolupament Local. 

 
Vist l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics i els Responsables 

d’Informàtica en data 30 de setembre de 2014, que s’incorpora a l’expedient. 
 
Vist que per acord de Ple celebrat en data 22 de juliol de 2011, s’ha procedit, 

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

següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la provisió del equips de multifunció per al Consell Comarcal 
del Baix Llobregat mitjançant l’Acord marc de subministrament d’equips d’impressió i de 
multifunció en les modalitats de compra i arrendament amb o sense opció de compra amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya, aprovat per la Comissió Executiva del Centre Català 
de Desenvolupament Local en data 10/06/14, en la opció d’arrendament sense opció de compra. 
 

SEGON.- Acceptar i assumir com a pròpies les obligacions contractuals 
corresponents a la fase d’execució del contracte de provisió d’equips de multifunció en règim 
d’arrendament sense opció de compra derivades de l’Acord marc. 
 

TERCER.- Definir la provisió dels equips multifunció d’acord amb les següents 
característiques 
 

- Empresa proveïdora: UTE Ricoh  España S.L.U - Sistemas Digitales de Catalunya S.L. 
- Modalitat: Arrendament sense opció de compra.  
- Lots i unitats a proveir: 

 
LOT 17.- Multifunció base, B/N A4.  
UTE RICOH ESPAÑA SLU – SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL  
Model: MP301SP  
Preu lloguer: 21,15€  
Preu pàgina b/n: 0,0067€  
Unitats a subministrar: 4 unitats en el recinte de Torreblanca 

 
LOT 18.- Multifunció base, Color A4.  
UTE RICOH ESPAÑA SLU – SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL  
Model: MPC305SP  
Preu lloguer: 28,21€  
Preu pàgina b/n: 0,0075€  
Preu pàgina color: 0,0526€  
Unitats a subministrar: 1 unitat en el recinte de Torreblanca i 5 en els EAIAs 

  
LOT 21.- Multifunció de mitja capacitat B, B/N A3.  
UTE RICOH ESPAÑA SLU – SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL  
Model: MP4002SP  
Preu lloguer: 76,04€  
Preu pàgina b/n: 0,0054€  
Unitats a subministrar: 2 unitats en el recinte de Torreblanca 

 
LOT 22.- Multifunció de mitja capacitat B, Color A3.  
UTE RICOH ESPAÑA SLU – SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL  
Model: MPC4503SP  
Preu lloguer: 98,51€  
Preu pàgina b/n: 0,0056€  
Preu pàgina color: 0,0298€  
Unitats a subministrar: 1 unitat en el recinte de Torreblanca 

 A més de la configuració oferta, aquesta màquina vindrà equipada amb els següents complements: 
 - Finisher per a 1.000 fulls: 
 - Cassette de gran capacitat 2 x 1.000 fulls 
 - Unitat pont 
 El cost d’aquest elements s’afegeix al preu de lloguer (veure apartat 4.4) 
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Les màquines a lliurar e les oficines centrals del Consell vindran equipades a més del software estàndard 
amb Software de control d’impressió.  

 
QUART.- Aprovar la plurianualitat de la despesa derivada d’aquest Conveni, 

durant el període de duració inicial del contracte del contracte de 4 anys, distribuint-la per 
anualitats de la següent manera: 
 

Anualitat Període de servei € nets màxims estimats IVA 21% € import total màxim estimat 
2014 01/11/14 - 31/12/14 1.627,39 341,75 1.969,14 
2015 01/01/15 - 31/12/15 9.764,34 2.050,51 11.814,85 
2016 01/01/16 - 31/12/16 9.764,34 2.050,51 11.814,85 
2017 01/01/17 - 31/12/17 9.764,34 2.050,51 11.814,85 
2018 01/01/18 - 31/10/18 8.136,95 1.708,76 9.845,71 

    39.057,35 8.202,04 47.259,39 
 

CINQUÈ.- Emetre la corresponent acreditació, per als serveis de “printing” 
derivats d’aquest contracte per import de 1.969,14 € IVA inclòs, que seran imputats a la partida 
920.220000 del pressupost de 2014 del Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
 

SISÈ.- Designar per a  les tasques de gestió i coordinació amb la Diputació per al 
seguiment dels contractes al Sr. Alfredo Santín Pérez, Coordinador de Serveis Tècnics d’aquesta 
entitat. 
 

SETÈ.- Comunicar els presents acords al Consorci Català de Desenvolupament 
Local i a UTE RICOH ESPAÑA SLU – SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA S.L.,  per al seu 
coneixement i als efectes escaients. 
 

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

t) Aprovar una modificació en les rutes O315 i O320 de transport escolar, així com 
l’actualització del contracte de servei corresponent subscrit amb l’empresa UTE 
Aguas de Incio i Transports Generals d’Olesa. 

 
“Vist que per Decret de Presidència núm. 123/2014, de 25 de juliol, es va aprovar 

l’adjudicació del contracte de serveis de transport escolar per als cursos 2014-2015, 2015-2016. 
 
Vist que al llarg del curs escolar es produeixen variacions en les necessitats de 

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

 
Atès l’article 6.3 del Decret 161/96 de 14 de maig, pel que es regula el servei 

escolar de transport que estableix  “que quan l’alumnat usuari del servei escolar de transport sigui 
alumnat amb necessitats educatives especials derivades de disminucions greus o permanents, el 
nombre d’acompanyants serà d’un/a per cada 15 alumnes. Si aquest alumnat presenta 
deficiències motrius que disminueixin la seva mobilitat, el nombre d’'acompanyants serà de 
dos/dues ......” 
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Vist que la ruta O315 i O320 del Centre d’Educació Especial- Balmes I de Sant 

Boi de Llobregat es transporten alumnes que presenten greus trastorns de conducta i que els 
Serveis Territorials-Baix Llobregat han valorat la situació per la Inspecció i aconsellen incrementar 
un acompanyant més en la ruta. 

 
Vist la clàusula 35 dels Plecs de clàusules administratives particulars reguladors 

d’aquest contracte. 
 
Vist l’informe emès per la Coordinadora de Igualtat de Gènere i Polítiques Socials 

en data 25 de setembre de 2014, que s’incorpora a l’expedient. 
 
Vist que per acord de Ple celebrat en data 22 de juliol de 2011, s’ha procedit, 

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

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

següents 
 

ACORDS 
 

  PRIMER.- Aprovar la modificació del contracte de servei de transport escolar 
formalitzat amb l’empresa UTE Aguas de Incio i Tranports Generals d’Olesa en el sentit de 
contractar un/a acompanyant més per cadascuna de les rutes (O315 i O320 del Centre d’Educació 
Especial- Balmes I de Sant Boi de Llobregat) durant tot el curs escolar 2014-2015 amb el següent 
increment econòmic: 

 
RUTA INCREMENT DIARI Amb iva DIES MÀXIM 
O315 37,72 € + IVA 41,49 € 169 
O320 37,72 € + IVA 41,49 € 167 
 
   
  SEGON.- Facultar a la Presidència per a la signatura dels documents que siguin 
necessaris per a la formalització del present acord. 
 

TERCER.- La despesa prevista per aquests contracte s’imputàrà a l’aplicació 
pressupostària 32422300 del pressupost d’aquest curs escolar i l’existència de crèdits restarà 
condicionada a l’efectiva signatura de l’Addenda del conveni de col·laboració corresponent al curs 
escolar 2014-2015 subscrit per part d’aquesta entitat amb el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya. 

 
  QUART- Comunicar el present acord a l’esmentada empresa perquè en tingui 
coneixement i als efectes.” 

 
u) Aprovar una modificació en la ruta O314 de transport escolar, així com 

l’actualització del contracte de servei corresponent subscrit amb l’empresa RJ 
Autocares SL. 
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“Vist que per Decret de Presidència núm. 123/2014, de 25 de juliol, es va aprovar 
l’adjudicació del contracte de serveis de transport escolar per als cursos 2014-2015, 2015-2016. 

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

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

 
Atès l’article 6.3 del Decret 161/96 de 14 de maig, pel que es regula el servei 

escolar de transport que estableix  “que quan l’alumnat usuari del servei escolar de transport sigui 
alumnat amb necessitats educatives especials derivades de disminucions greus o permanents, el 
nombre d’acompanyants serà d’un/a per cada 15 alumnes. Si aquest alumnat presenta 
deficiències motrius que disminueixin la seva mobilitat, el nombre d’'acompanyants serà de 
dos/dues .” 

 
Vist que en la ruta 0314 del Centre d’Educació Especial Pilot de Sant Just 

Desvern es transporten alumnes que alguns d’ells presenten greus trastorns de conducta i que els 
Serveis Territorials- Baix Llobregat han valorat la situació per la Inspecció i aconsellen incrementar 
un acompanyant més en la ruta. 

 
Vist la clàusula 35 dels Plecs de clàusules administratives particulars reguladors 

d’aquest contracte. 
 
Vist l’informe emès per la Coordinadora de Igualtat de Gènere i Polítiques Socials 

en data 25 de setembre de 2014, que s’incorpora a l’expedient. 
 

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

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

següents 
 

ACORDS 
 

  PRIMER.- Aprovar la modificació del contracte de servei de transport escolar 
formalitzat amb l’empresa Rj Autocares s.l. en el sentit de contractar un/a acompanyant més a la 
ruta 0314 del Centre d’Educació Especial-Pilot de Sant Just Desvern amb efectes des del dia 18 
de setembre de 2014 i fins la finalització del curs escolar 2014-2015, el que suposa un increment 
diari de 37,80€ més IVA ( 41,58 Iva inclòs). 
   
  SEGON.- Facultar a la Presidència per a la signatura dels documents que siguin 
necessaris per a la formalització del present acord. 
 

TERCER.- La despesa prevista per aquests contracte s’imputàrà a l’aplicació 
pressupostària 32422300 del pressupost d’aquest curs escolar i l’existència de crèdits restarà 
condicionada a l’efectiva signatura de l’Addenda del conveni de col·laboració corresponent al curs 
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escolar 2014-2015 subscrit per part d’aquesta entitat amb el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
  QUART- Comunicar el present acord a l’esmentada empresa perquè en tingui 
coneixement i als efectes.” 
 

v) Aprovar la subscripció d’un conveni amb els Ajuntaments dels municipis de l’Àrea 
Bàsica Comarcal del Baix Llobregat, de col·laboració en matèria de serveis socials 
bàsics per l’any 2014. 

 
"Vist que d’acord amb les previsions del sistema competencial establert per la Llei 

12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, els municipis ostenten competències en l’àmbit dels 
serveis socials bàsics, entre elles les de gestionar els serveis socials necessaris i complir les 
seves funcions pròpies; i corresponen als ens locals supramunicipals, com ara els consells 
comarcals, funcions de suport i assessorament en la prestació i gestió dels serveis socials bàsics. 
 

Vist que la referida llei regula també la possibilitat de que la comarca s’estableixi 
com Àrea Bàsica de Serveis Socials en relació als municipis de menys de 20.000 habitants, 
podent en aquest cas desenvolupar funcions de gestió i coordinació relacionades amb els serveis 
socials bàsics d’aquests municipis, i que actualment l’Àrea Bàsica Comarcal del Baix Llobregat 
esta formada pels municipis d’Abrera, Begues, Castellví de Rosanes, Cervelló, Collbató, Corbera 
de Llobregat, Pallejà, La Palma de Cervelló, El Papiol, Sant Climent de Llobregat, Sant Esteve 
Sesrovires, Sant Just Desvern, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat i Vallirana. 
 

Vist que per Decret de Presidència del Consell Comarcal del Baix Llobregat núm. 
117/2014, de 23 de juliol, es va aprovar la subscripció del Protocol Addicional per a l’any 2014 del 
Contracte-Programa 2012-2015 per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre el 
Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya (DBSF) i el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat, en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar 
social i polítiques d’igualtat; i que, d’acord amb el que disposa el referit Contracte-Programa, el 
Consell Comarcal del Baix Llobregat actua com a ens gestor en matèria de serveis socials bàsics, 
rebent finançament previst per la cooperació financera del DBSF per als mateixos. 
 

Vist que el Protocol Addicional 2014 del contracte-programa inclou en la seva fitxa 
núm. 1 els Serveis Socials Bàsics i la cooperació financera per al manteniment dels serveis socials 
municipals que pertanyen a l’Àrea Bàsica Comarcal del Baix Llobregat, amb una aportació de 
1.611.932,33€, distribuïts d’acord amb el següent detall: 
 

concepte import 
Servei Bàsic d’Atenció Social: professionals equips bàsics  (diplomats treball 
social i educació social, coordinació i desplaçaments) 888.470,55 € 

Servei d’Atenció Domiciliaria (SAD Social i SAD Dependència) 561.189,66 € 
Aportació extraordinària d’ajuts d’urgències socials 83.220,00 € 
Referents comunitàries per a la implementació del Sistema Català 
d’Autonomia i Atenció a la Dependència 79.052,12 € 

TOTAL 1.611.932,33 € 
 

Vist l'informe emès per la Coordinadora de l’Àrea de Serveis Centrals, que 
s’adjunta.  
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Vist que per acord de Ple celebrat en data 22 de juliol de 2011, s’ha procedit, 

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

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

següents 
ACORDS 

 
PRIMER.- Assignar al Patronat Comarcal de Serveis a la Persona les següents 

actuacions i finançament en el marc de la fitxa 1 de serveis socials bàsics, del Protocol Addicional 
2014 del Contracte Programa per a la coordinació, cooperació i col·laboració amb el Departament 
de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya  (DBSF) en matèria de serveis socials i 
altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat: 
 

Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat Finançament  
Fitxa 1 - CP 2014 

1) Coordinació Àrea Bàsica Comarcal del Baix Llobregat 26.087,20 € 
2) Referents comunitàries per a la implementació del Sistema Català d’Autonomia i Atenció a 
la Dependència 79.052,12 € 
3) Equip professional (1,5 treballadores socials): Programa de suport tècnic directe en l’àmbit 
dependència a diversos municipis de l’Àrea Bàsica Comarcal 31.686,08 € 

4) Desplaçaments del suport tècnic dependència i coordinació Àrea Bàsica Comarcal  1.155,47 € 
 

SEGON.- Aprovar i tramitar el conveni de col·laboració en matèria de Serveis 
Socials Bàsics entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i els municipis de l’Àrea Bàsica 
Comarcal de Serveis Socials del Baix Llobregat per aquest 2014, en el marc de les fitxes 1, 2.1 i 
2.2 del Protocol Addicional 2014 del Contracte Programa, amb el següent detall econòmic. 
S’adjunta el conveni a aquest informe. 
 

municipis 
equip 

profes-
sional 

despla-
çaments 

SAD            
social 

SAD 
depen-
dència 

urgències 
socials 

espais 
socio-

educatius 
TOTAL 2014 

aportació 
Ajuntament 

tècnic  
dependència 

Abrera 80.271,42 1.605,43 23.374,81 6.365,16 8.074,36 22.100,00 141.791,18 € - 3.001,99 
Begues 42.248,12 844,96 12.778,10 12.858,69 4.575,44   73.305,31 € - 3.001,99 
Castellví de 
Rosanes 21.124,06 422,48 3.385,52 845,12 1.217,15   26.994,33 €  

Cervelló 54.922,55 1.098,45 16.910,14 16.677,78 5.970,56   95.579,49 € - 1.650,99 
Collbató 35.910,90 718,22 8.467,67 20.154,55 2.967,41 10.000,00 78.218,75 €  
Corbera de 
Llobregat 82.383,83 1.647,68 27.756,98 11.136,35 9.899,29   132.824,13 €  

Pallejà 63.372,18 1.267,44 21.732,47 38.169,55 7.885,27   132.426,91 € - 3.001,99 
Palma de 
Cervelló, La 21.124,06 422,48 5.799,59 11.746,12 2.135,58   41.227,83 €  

Papiol, El 31.686,09 633,72 7.835,55 13.436,37 2.702,84 1.126,00 57.420,57 €  
Sant Climent de 
Llobregat 23.236,46 464,73 7.600,93 10.858,21 2.693,31   44.853,65 € - 1.650,99 
Sant Esteve 
Sesrovires 69.709,39 1.394,19 14.631,80 50.322,19 5.120,46 1.126,00 142.304,03 €  
Sant Just 
Desvern 105.620,30 2.112,41 32.689,83 80.821,67 10.589,70   231.833,91 € - 3.001,99 
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Santa Coloma 
de Cervelló 48.585,34 971,70 15.628,45 9.745,65 5.585,24   80.516,38 € - 3.001,99 
Torrelles de 
Llobregat 38.023,31 760,47 11.199,74 6.333,06 3.966,07   60.282,65 € - 3.001,99 

Vallirana 95.058,27 1.901,16 28.358,08 33.569,53 9.837,32   168.724,35 €  
Patronat 
Comarcal  31.686,08 1.155,47         32.841,55 €  

TOTALS 844.962,36 17.420,99 238.149,66 323.040,00 83.220,00 34.352,00 1.541.145,01 € -21.313,92 
 

TERCER.- Comunicar el present acord al Departament de Benestar Social i 
Família de la Generalitat de Catalunya així com als Ajuntaments esmentats, perquè en tinguin 
coneixement i als efectes oportuns. 

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

celebri.” 
 
4.- Aprovar la renúncia com a conseller del Vicepresident Sr. Ivan Arcas Blanch, del 
grup comarcal Coalició Iniciativa per Catalunya-Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Entesa 
pel Progrés Municipal, donar compte de la renúncia de la totalitat dels suplents i demanar a 
la Junta Electoral el nomenament de nous suplents i l’extensió de la credencial de 
conseller/a comarcal a favor de qui correspongui. 

 
“Vist l’escrit de renúncia del càrrec de conseller comarcal del Sr. Ivan Arcas 

Blanch del grup comarcal Coalició Iniciativa per Catalunya-Verds-Esquerra Unida i Alternativa-
Entesa, que implica també la seva renúncia com a Vicepresident. 

 
Vist els escrits de renúncia de la totalitat dels suplents del grup comarcal Coalició 

Iniciativa per Catalunya-Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Entesa. 
 
Vist l’escrit de Coalició Iniciativa per Catalunya-Verds-Esquerra Unida i 

Alternativa-Entesa proposant per ocupar el càrrec de consellera comarcal del Baix Llobregat de 
l’esmentat grup comarcal a la Sra. Candela López Tagliafico  així com designar al Sr. Jordi Gil 
Dorado com a suplent. 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la renúncia com a conseller comarcal i Vicepresident del Sr. 
Ivan Arcas Blanch, del grup comarcal Coalició Iniciativa per Catalunya-Verds-Esquerra Unida i 
Alternativa-Entesa. 

 
SEGON.- Donar compte de la renúncia de la totalitat dels suplents del grup 

comarcal Coalició Iniciativa per Catalunya-Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Entesa. 
 
TERCER.- Sol·licitar a la Junta Electoral Central per cobrir l’esmentada vacant 

l’expedició de la corresponent credencial de consellera a favor de la Sra. Candela López 
Tagliafico, i incorporar a la llista com a suplent al Sr. Jordi Gil Dorado. 
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  QUART.- Comunicar aquest acord a la Junta Electoral Central perquè en tingui  
coneixement i als efectes, adjuntant la documentació necessària” 
 

Els presents aproven per unanimitat el present acord. 
 
5.- Aprovar la renúncia com a conseller del Sr. Jordi Milà i Egea, del grup comarcal 
Coalició Esquerra Republicana de Catalunya–Acord Municipal, donar compte de la renúncia 
de la totalitat dels suplents i demanar a la Junta Electoral el nomenament de nous suplents 
i l’extensió de la credencial de conseller/a comarcal a favor de qui correspongui. 

 
“Vist l’escrit de renúncia del càrrec de conseller comarcal del Sr. Jordi Milà i Egea 

del grup comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya. 
 
Vist els escrits de renúncia de la totalitat de suplents del grup comarcal 

d’Esquerra Republicana de Catalunya. 
 
Vist l’escrit d’Esquerra Republicana de Catalunya de data 1 d’octubre de 2014 

proposant per ocupar el càrrec de conseller comarcal del Baix Llobregat de l’esmentat grup 
comarcal al Sr. Jaume Olivella i Riba així com designar al Sr. Adolf Bargués i Asturias com a 
suplent. 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la renúncia com a conseller comarcal del Sr. Jordi Milà i Egea, 
del grup comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya. 

 
SEGON.- Donar compte de la renúncia de la totalitat de suplents del grup 

comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya. 
 
  TERCER.- Sol·licitar a la Junta Electoral Central per cobrir l’esmentada vacant 
l’expedició de la corresponent credencial de conseller a favor del Sr. Jaume Olivella i Riba, i 
incorporar a la llista com a suplent al Sr. Adolf Bargués i Asturias. 
 
  QUART.- Comunicar aquest acord a la Junta Electoral Central perquè en tingui  
coneixement i als efectes, adjuntant documentació necessària.” 
 
Pren la paraula el Sr. President, que diu: 
 
Vull agrair la tasca feta pels dos Vicepresidents que avui formalment abandonen el Consell 
Comarcal des del punt de vista que han treballat per la comarca, tant Ivan com Jordi les 
responsabilitats que van encetar i per tant si que m’agradaria que quedés palès el meu agraïment 
personal com a President des del punt de vista del treball que han desenvolupat.  

 
Els presents aproven per unanimitat el present acord. 
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6.- Ratificar el nomenament de nous representants de l’Ajuntament del Papiol en el Ple 
del Consell Econòmic i Social. 
 

Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu: 
 
“Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat, en els articles 24 i ss. del seu 

Reglament Orgànic, reconeix la figura del Consell Econòmic i Social (CES) com a òrgan de 
participació i representació en matèria econòmico-social. 
 

Atès que el Consell Econòmic i Social des del 17 de desembre de 2007, a partir 
de la modificació del seu reglament orgànic i de funcionament, que es va ratificar posteriorment en 
el Ple del Consell Comarcal del Baix Llobregat de data 21 d’abril de 2008, va assumir les funcions 
de comissió de seguiment del Pacte Territorial per al desenvolupament econòmic i l’ocupació del 
Baix Llobregat, ens encarregat de concertar les actuacions, programes i projectes a desenvolupar 
a la comarca en l’àmbit de la promoció econòmica i l’ocupació. 
 

Vist que per acord de Ple, en sessió celebrada el 20 de desembre de 2010, es va 
aprovar la constitució i l’adhesió del Consell Comarcal del Baix Llobregat a l’Acord de Concertació 
Territorial per al Desenvolupament Econòmic Local del Baix Llobregat (ACT Baix). 
 

Vist que l’ACT Baix va entrar en vigor el dia 1 de gener de 2011 en substitució del 
Pacte Territorial per al Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació de la Comarca del Baix Llobregat; 
i que està estructurat en dues esferes organitzatives diferenciades, una política i de govern, que 
tindrà com a missió principal definir el model territorial i les estratègies a seguir, i una segona 
tècnica i de gestió, que tindrà com a missió la definició i delimitació de les accions a desenvolupar 
segons el model de territori definit per la primera. 
 

Atès que es va acordar que aquesta primera esfera política i de govern recaigui 
sobre el Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat, donat el seu paper de màxim exponent de 
la concertació institucional a la comarca en matèria de desenvolupament econòmic i ocupació. 
 

Atès que per tal de poder assumir aquesta nova funció en la sessió del Ple del 
Consell Econòmic i Social celebrada el dia 21 de març de 2011 es va acordar modificar el seu 
reglament orgànic i de funcionament per tal de poder canviar la seva composició, per donar 
entrada als ajuntaments de la comarca, modificar els representants de les associacions 
empresarials, i definir les noves funcions que se li atribueixen un cop assumeix l’esfera de govern 
del nou Acord de Concertació Territorial per al desenvolupament econòmic local del Baix 
Llobregat; i que per acord del Ple del Consell Comarcal del Baix Llobregat de data 18 d’abril de 
2011 es va aprovar la modificació del Reglament orgànic i de funcionament del Consell Econòmic i 
Social del Baix. 
 

Vist que actualment formen part del CES, a més del propi Consell Comarcal, 
Comissions Obreres (CCOO), Unió General de Treballadors (UGT), la Petita i Mitjana Empresa de 
Catalunya (PIMEC) i els 30 ajuntaments de la comarca. 
 

Vist el que disposen els articles sisè i onzè del Reglament Orgànic i de 
Funcionament del Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat. 
 

Vist que en sessió de la Comissió Executiva del CES celebrada el dia 19 de març 
de 2012, d’acord amb el que disposa l’article 7 del Reglament Orgànic i de Funcionament d’aquest 
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ens, es va aprovar la incorporació de noves entitats al Ple del Consell Econòmic i Social del Baix 
Llobregat, les quals disposen d’un membre que els representa i són les següents: l’Agència 
d’innovació – Innobaix, el Consorci de Turisme del Baix Llobregat, el Consorci del Parc Agrari del 
Baix Llobregat, la Unió de Pagesos, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Cambra de Comerç 
de Barcelona i l’Associació Empresarial de l’Hospitalet i del Baix Llobregat (AEBALL). 
 

Atès que l’Ajuntament del Papiol ha notificat l’acord de designació dels nous 
representants titular i suplent de l’ajuntament al Ple del Consell Econòmic i Social del Baix 
Llobregat. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 25 de setembre de 2014, que s’adjunta. 
 

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

ACORDS 
 
PRIMER.- Ratificar els nomenaments del Sr. Salvador Auberni Serra com a 

membre titular representant de l’Ajuntament del Papiol en el Ple del Consell Econòmic i Social del 
Baix Llobregat, en substitució de l’anterior representant, Sr. Albert Vilà Badia, així com del Sr. 
Víctor Pérez Ruiz com a representant suplent de l’Ajuntament al Ple del Consell Econòmic i Social 
del Baix Llobregat, en substitució de l’anterior representant Sr. Carlos Dasilva Campos.   
 

SEGON.- Comunicar el present acord a les entitats que formen part del Consell 
Econòmic i Social del Baix Llobregat”. 

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

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

 
7.- Aprovar inicialment una modificació del Reglament orgànic i de funcionament del 
Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat. 
 

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

“Atès que amb l’objecte de fer realitat el dret de participació reconegut en la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, aquesta entitat, en sessió plenària 
celebrada el dia 21 de novembre de 1989, va constituir el Consell Econòmic i Social com a Consell 
sectorial de participació de caràcter permanent amb funcions consultives en relació amb tots els 
assumptes d’interès comarcal en el que existeixen representants de tots els Grups Polítics 
comarcals com també de les Organitzacions Empresarials i Sindicals de la Comarca. 
 
  Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 139.2 del Reial Decret 
2568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals, es va aprovar el Reglament Orgànic i de Funcionament del 
Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat. 
   

Atès que la comarca del Baix Llobregat comptava amb el Pacte Territorial per al 
desenvolupament econòmic i l’ocupació, que era l’encarregat de concertar les actuacions, 
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programes i projectes a desenvolupar a la comarca en l’àmbit de la promoció econòmica i 
l’ocupació. 
 

Atès que el Consell Econòmic i Social des del 17 desembre de 2007, a partir de la 
modificació del seu reglament orgànic i de funcionament, que es va ratificar posteriorment en el 
Ple del Consell Comarcal del Baix Llobregat, en data 21 d’abril de 2008, va assumir les funcions 
de comissió de seguiment del Pacte Territorial per al desenvolupament econòmic i l’ocupació del 
Baix Llobregat. 
 

Vist que per acord de Ple, en sessió celebrada el 20 de desembre de 2010, es va 
aprovar la constitució i l’adhesió del Consell Comarcal del Baix Llobregat a l’Acord de Concertació 
Territorial per al Desenvolupament Econòmic Local del Baix Llobregat (ACT Baix). 
 

Vist que l’ACT Baix va entrar en vigor el dia 1 de gener de 2011 en substitució del 
Pacte Territorial per al Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació de la Comarca del Baix Llobregat; 
i que està estructurat en dues esferes organitzatives diferenciades, una política i de govern, que 
tindrà com a missió principal definir el model territorial i les estratègies a seguir, i una segona 
tècnica i de gestió, que tindrà com a missió la definició i delimitació de les accions a desenvolupar 
segons el model de territori definit per la primera. 
 

Atès que es va acordar que aquesta primera esfera política i de govern recaigui 
sobre el Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat, donat el seu paper de màxim exponent de 
la concertació institucional a la comarca en matèria de desenvolupament econòmic i ocupació. 
 

Atès que per tal de poder assumir aquesta nova funció en la sessió del Ple del 
Consell Econòmic i Social celebrada el dia 21 de març de 2011 es va acordar modificar el seu 
reglament orgànic i de funcionament per tal de poder canviar la seva composició, per donar 
entrada als ajuntaments de la comarca, modificar els representants de les associacions 
empresarials, i definir les noves funcions que se li atribueixen un cop assumeix l’esfera de govern 
del nou Acord de Concertació Territorial per al desenvolupament econòmic local del Baix 
Llobregat. 

 
D’acord amb aquesta modificació, les institucions que actualment integren el 

Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat són, a més del propi Consell Comarcal, els 30 
ajuntaments de la comarca, Comissions Obreres (CCOO), Unió General de Treballadors (UGT), la 
Petita i mitjana empresa de Catalunya (PIMEC), Associació empresarial de l’Hospitalet i Baix 
Llobregat (AEBALL), la Unió de Pagesos, la Cambra de comerç de Barcelona, Innobaix, la 
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), el Consorci de Turisme del Baix Llobregat i el 
Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat. 

 
Atès que l’Associació empresarial de l’Hospitalet i Baix Llobregat té només 

representació dins del Ple del Consell Econòmic i Social i un cop ha acreditat la seva 
representativitat dins del territori, s’ha procedit a la seva incorporació dins del Consell Econòmic i 
Social com associació empresarial amb representativitat suficient com per tenir representants dins 
de tots els òrgans de govern. 

 
Vist que per contemplar aquesta participació, és necessari modificar el Reglament 

orgànic i de funcionament del Consell Econòmic i Social, concretament l’article sisè i onzè del 
Reglament. 
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Atès l’article 21 del Reglament orgànic i de funcionament del Consell Econòmic i 
Social del Baix Llobregat que atribueix al Ple del Consell Comarcal del Baix Llobregat la 
competència per modificar aquest Reglament, previ dictamen favorable del Ple del Consell 
Econòmic i Social. 
     
  Per tot això, aquesta Presidència, vist l’acord plenari adoptat pel Consell 
Econòmic i Social del Baix Llobregat el dia 15 de setembre de 2014, proposa al Ple d’aquesta 
entitat l’adopció dels presents 
 

ACORDS 
 
  PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació dels articles sisè i onzè del 
Reglament orgànic i de funcionament del Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat, que tindran 
el següent redactat:  
 
<Article sisè: El màxim Òrgan de Govern del Consell Econòmic i Social és el Ple. El President o 
Presidenta del Consell Comarcal ostentarà la Presidència del Consell Econòmic i Social, i formarà 
part del Ple, que tindrà, a més, la següent composició: 
 

 4 membres, inclosa la persona que exerceix la Presidència, designats o 
designades pel Consell Comarcal, i que formin part del seu equip de govern. 

 
 30 membres, en representació de cadascun dels 30 ajuntaments de la comarca, 

que recaurà sobre l’alcalde o alcaldessa o regidor o regidora de Promoció 
Econòmica o regidors i regidores en les que deleguin.  

 
 4 membres representants del sindicat de Comissions Obreres (CCOO)  
 
 4 membres representants del sindicat d’Unió General de Treballadors (UGT) 
 
 4 membres representants de l’organització empresarial de Petita i Mitjana 

Empresa de Catalunya (PIMEC) 
 4 membres representants de l’organització empresarial Associació empresarial de 

l’Hospitalet i Baix Llobregat (AEBALL) 
 

 
El nomenament i la substitució dels membres integrants del Ple del Consell Econòmic i Social serà 
objecte d'acord exprés per part de les organitzacions de les que en formen part, que haurà de ser 
degudament comunicat al Consell Comarcal. 

 
Els nomenaments i les substitucions hauran de ser ratificats pel Ple del Consell Comarcal. 
 
Article onzè: La Comissió Executiva estarà integrada per: 
 

 2 membres del Consell Comarcal del Baix Llobregat: El President o Presidenta del 
Consell Comarcal, que ostentarà la presidència del CES i el conseller o consellera 
de Promoció Econòmica o consellers i conselleres comarcals en les que deleguin. 

 
 2 membres del sindicat de Comissions Obreres (CCOO) 
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 2 membres del sindicat d’Unió General de Treballadors (UGT) 
 

 2 membres de l’associació empresarial Petita i Mitjana Empresa de Catalunya 
(PIMEC) 

 
 2 membres de l’Associació empresarial de l’Hospitalet i Baix Llobregat (AEBALL) 
 
 12 membres dels ajuntaments de més de 25.000 habitants, que recaurà sobre els 

alcaldes o alcaldesses o regidors o regidores de promoció econòmica o regidores 
i regidores en les que delegui, segons la següent distribució: 

 
 Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
 Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 
 Ajuntament de Viladecans 
 Ajuntament del Prat de Llobregat 
 Ajuntament de Castelldefels 
 Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 
 Ajuntament de Gavà 
 Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 
 Ajuntament de Sant Joan Despí 
 Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts 
 Ajuntament de Martorell 
 Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 

 
 2 membres d’ajuntaments entre 10.000 i 25.000 habitants, que recauran sobre els 

alcaldes o alcaldesses o regidors i regidores de promoció econòmica o regidors i 
regidores en les que delegui, i segons la següent distribució rotatòria, on el canvi 
de representants es realitzarà un cop celebrades quatre sessions ordinàries de la 
comissió executiva: 

 
 1er. Torn: Ajuntaments de Molins de Rei i d’Olesa de Montserrat 
 2on. Torn: Ajuntaments d’Esparreguera i de Sant Just Desvern 
 3er. Torn: Ajuntaments de Vallirana i de Corbera de Llobregat 
 4art. Torn: Ajuntaments d’Abrera i de Pallejà 

 
 2 membres d’ajuntaments menors de 10.000 habitants, que recauran sobre els 

alcaldes o alcaldesses o regidors i regidores de promoció econòmica o regidors i 
regidores en les que delegui, i segons la següent distribució rotatòria, on el canvi 
de representants es realitzarà un cop celebrades quatre sessions ordinàries de la 
comissió executiva: 

 
 1er. Torn: Ajuntaments de Cervelló i de Santa Coloma de Cervelló 
 2on. Torn: Ajuntaments de Sant Esteve Sesrovires i de Begues 
 3er. Torn: Ajuntaments de Torrelles de Llobregat i de Collbató 
 4art. Torn: Ajuntaments del Papiol i de Sant Climent de Llobregat 
 5è. Torn: Ajuntaments de la Palma de Cervelló i de Castellví de Rosanes 
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La substitució dels membres integrants de la Comissió Executiva del Consell Econòmic i Social 
serà objecte d'acord exprés de les organitzacions de les quals formen part, que haurà de ser 
degudament comunicat al Consell Comarcal. 
 
Els nomenaments i les substitucions hauran de ser ratificades per la Comissió de Govern del 
Consell Comarcal.> 
 
  SEGON.- Sotmetre el present acord a informació pública i audiència dels 
interessats per un període de 30 dies a efectes de reclamacions i suggeriments, mitjançant la 
inserció del corresponent Edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de conformitat 
amb el que disposa l’article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
  TERCER.- El present Reglament s’entendrà aprovat definitivament sense 
necessitat d’un nou acord si durant el període d’exposició pública a que anteriorment s’ha fet 
referència no es produeix cap reclamació o suggeriment, en el qual cas entrarà en vigor de 
conformitat amb el que disposa l’article 70 de la Llei de bases de règim local una vegada 
transcorreguts 15 dies a comptar de la publicació del text íntegre del Reglament en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona. 
 

QUART.- Comunicar el present acord a les entitats que integren el Consell 
Econòmic i Social del Baix Llobregat, perquè en tinguin coneixement i als efectes.” 

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

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

 
8.- Aprovar la cessió d’ús a favor de la Fundació Caviga del dret d’aprofitament sobre la 
finca de Viladecans on està ubicat el Centre Ocupacional gestionat per la mateixa, així com 
la subscripció del corresponent conveni regulador. 
 

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

“Vist que en data 4 de març de 2003 es va constituir la Fundació Privada Caviga 
de la qual l’Ajuntament de Castelldefels, l’Ajuntament de Viladecans, l’Ajuntament de Gavà i el 
Consell Comarcal en són patrons fundadores i amb la finalitat de promocionar i fomentar la 
integració laboral i social de les persones adultes amb disminucions psíquiques, establint i creant 
serveis i activitats d’acord amb la normativa legal vigent col·laborant amb totes aquelles entitats i 
organismes públics i privats amb objectius similars als de la fundació,  així com la gestió i el 
funcionament i serveis  del Centre Ocupacional que es construirà a Viladecans  per a  aquest 
col·lectiu del Baix Llobregat. 

 
Vist que en data 30 de març de 2001 es va procedir a la signatura de l’escriptura 

de segregació, descripció de la resta i cessió del dret d’aprofitament de la finca núm. 36 905,Tom 
1279, llibre 635, foli 204 amb una superfície de 3614´80 m2 per part de la entitat Sociedad Privada 
Municipal Viladecans Mediterranea, SA a favor del Consell Comarcal del Baix Llobregat per a la 
construcció en l’esmentada finca d’un edifici destinat a centre d’inserció socio-laboral per a 
persones amb discapacitat. 
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Vist que en data 6 de febrer de 2004 es va signar el conveni de col·laboració 
entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i els Ajuntaments de Castelldefels, Viladecans, Gavà 
i la Fundació Privada Caviga per al finançament de les obres de construcció i posada en marxa del 
Centre Ocupacional per a persones amb disminució psíquica. 

 
Vist que en data 11 de març de 2004 es va procedir a la signatura del certificat 

final de l’obra emès per la direcció facultativa manifestant la conformitat amb l’execució de l’obra 
de construcció del Centre Ocupacional per a persones amb disminució psíquica, havent-se 
procedit igualment a la recepció de l’obra per part d’aquesta entitat. 

 
Atesa la necessitat de formalitzar la cessió d’ús per part del Consell Comarcal  

d’aquest equipament a favor de la Fundació Privada Caviga per al desenvolupament de les seves  
activitats i de conformitat amb els objectius  fundacionals especificats en els seus estatuts, 
mitjançant acord del Ple del Consell Comarcal del Baix Llobregat del dia 19 de juliol de 2004 es va 
aprovar la cessió d’ús de l’edifici del Centre Ocupacional per a Disminuïts Psíquica la Fundació 
Caviga, condicionat al consentiment de l’Ajuntament de Viladecans que és el propietari dels 
terrenys, així com el conveni regulador de la Cessió . 

 
Aquest conveni de cessió es va acordar per un període de 10 anys, tenint en 

compte que aquest període finalitza el dia 19 d’octubre de 2014 i és necessari tornar a prendre un 
acord en aquest sentit per tal de regularitzar la situació per 10 anys més. 

Vist que de conformitat amb l’article 49 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel 
qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, i els articles 212 Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 de abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya els ens locals poden cedir gratuïtament els béns immobles a altres administracions o 
entitats públiques o bé a entitats privades sense ànim de lucre que els hagin de destinar a fins 
d’utilitat pública o d’interès social, sempre que compleixin o contribueixin al compliment 
d’interessos de caràcter local. 
 

Vist l’informe emès pels Serveis Jurídics de la corporació, que s’adjunta al present 
acord. 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Subscriure amb la Fundació Caviga el conveni regulador de la cessió 
d’ús gratuïta de l’esmentat edifici per 10 anys, d’acord amb la proposta de conveni que s’adjunta 
com a document annex a aquest acord i que s’aprova simultàniament. 

 
Es valora aquesta cessió d’us, per al període de deu anys, en dos-cents setanta-

cinc mil cent cinquanta-tres euros amb deu cèntims (275.153,10 €).  
 
SEGON.- Sotmetre a informació pública per un període mínim de 30 dies, 

mitjançant un edicte al DOGC, durant el qual es podran formular reclamacions o al·legacions, 
d’acord amb l’establert en l’art 49.3 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel que s’aprova el 
Reglament de Patrimoni dels ens locals. En cas que no es presenti cap al·legació o reclamació 
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aquest acord relatiu a la regulació de la cessió serà definitiu sense necessitat de cap acord 
posterior. 

TERCER.- Facultar a la Vicepresidència per a la signatura de quants documents 
siguin necessaris per a la formalització del present acord. 

 
QUART.- Comunicar aquest acord als Ajuntaments de Castelldefels, Gavà i 

Viladecans perquè en tinguin coneixement i als efectes oportuns.” 
 

Els presents aproven per majoria el present acord amb el vot a favor dels 
membres presents dels grups comarcals del PSC, IC, CIU, ERC, P.P., i l’abstenció del 
representant del grup comarcal de PxC. 

 
9.- Donar compte del manteniment per a l’any 2015 de les tarifes de les taxes dels 
serveis prestats al Cementiri Comarcal de Roques Blanques. 
 

Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu: 
 
“Vist el contracte regulador de la concessió administrativa del servei del Cementiri 

Comarcal de Roques Blanques.  
 
Atès que d’acord amb l’article 23 del plec de condicions i de la clàusula tretzena del 

contracte reguladors de la concessió administrativa del servei de cementiri, el Consell Comarcal del 
Baix Llobregat ha de revisar anualment les tarifes a aplicar. 

 
Vist l'informe favorable de la Gerència i de la Intervenció Comarcal. 

 
  Per tot això, aquesta Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
 A C O R DS 
 

PRIMER.- Donar compte del manteniment per a l’any 2015 de les tarifes de les taxes 
dels serveis prestats al Cementiri Comarcal de Roques Blanques previstes en l’Ordenança vigent.  
 

La gestió de les taxes es durà a terme mitjançant concessió administrativa a favor de 
l’empresa Gestió Integral Cementiris de Nomber, S.L, segons acord del Ple del Consell Comarcal de 
data 26 de juliol de 1990. 

 
SEGON.- Comunicar el present acord a l’empresa Gestió Integral Cementiris de 

Nomber, S.L perquè en tingui coneixement i als efectes.” 
 
10.- Aprovar una Moció relativa a la construcció de centres residencials i/o llars 
residència per a les persones amb discapacitat de Gavà, Castelldefels, Begues, Sant 
Climent de Llobregat i Viladecans. 
 

Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu: 
 
“Atès que els municipis de Gavà, Castelldefels, Begues, Sant Climent de 

Llobregat i Viladecans no disposen de places de centres residencials, ni de llars residència per a 
persones amb discapacitat. 
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  Atès que els ciutadans i ciutadanes amb discapacitat d’aquests municipis tenen 
dret a disposar d’aquests recursos, i a gaudir d’un projecte de vida autònom sense haver-se de 
desplaçar a més de 100 Km i patir llargues llista d’espera com sovint passa en aquests moments 
amb les conseqüents dificultats que això comporta pels familiars. 
 
  Reconeixem a les entitats representants d’aquests col·lectius ASDIVI, ADISGA i 
Familiars de Caviga, per la tasca que realitzen de suport a les famílies, de capacitació, 
visibilització i normalització de les persones amb discapacitat i d’impuls a la millora de serveis, així 
com la reivindicació del centre residencial i/o llars residència per a les persones amb discapacitat. 
 
  Atès que existeix un compromís de la Generalitat per a la construcció d’aquests 
tipus de centre a la zona d’aquests municipis. 
 
  Vist que els ajuntaments de Gavà, Castelldefels, Begues, Sant Climent de 
Llobregat i Viladecans han aprovat una Moció i al respecte han ofert emplaçaments municipals per 
a la seva construcció. 
 
  Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

  PRIMER.- Demanar a la Generalitat que facilitin el nombre de persones que han 
sol·licitat llars residència o centres residencials dels municipis de Gavà, Castelldefels, Begues, 
Sant Climent de Llobregat i Viladecans. 
 
  SEGON.- Demanar a la Generalitat quantes persones d’aquests municipis són 
actualment usuàries d’algun d’aquests recursos fora de la nostra comarca. 
 
  TERCER.- Demanar a la Generalitat la construcció de places de llars residència 
i/o centres residencials en aquesta zona per satisfer la demanda existent. 
 
  QUART.- Comunicar el present acord als ajuntaments de Viladecans, Gavà, 
Castelldefels, Begues i Sant Climent de Llobregat, a les entitats ASDIVI, ADISGA, Associació de 
Familiars de Caviga i Fundació Caviga i a la Generalitat de Catalunya perquè en tinguin 
coneixement i als efectes.” 
 

Els presents aproven per unanimitat el present acord. 
 

11.- Precs i preguntes. 
 
No se’n formulen. 

 
12.- Aprovar la renúncia com a conseller del President Sr. Joaquim Balsera García, del 
grup comarcal  PSC-Coalició Progrés Municipal, donar compte de la renúncia de la totalitat 
dels suplents i demanar a la Junta Electoral l’extensió de la credencial de conseller/a 
comarcal a favor de qui correspongui. 
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“Vist l’escrit de renúncia del càrrec de conseller comarcal del President Sr. 
Joaquim Balsera Garcia del grup comarcal del Partit dels Socialistes de Catalunya–Coalició 
Progrés Municipal (PSC-CPM), que també implica la seva renúncia com a President. 

 
Vist els escrits de renúncia de la totalitat dels suplents del grup comarcal del Partit 

dels Socialistes de Catalunya–Coalició Progrés Municipal (PSC-CPM). 
 
Vist l’escrit Partit dels Socialistes de Catalunya–Coalició Progrés Municipal (PSC-

CPM) proposant per ocupar el càrrec de conseller comarcal del Baix Llobregat de l’esmentat grup 
comarcal al Sr. Josep Perpinyà i Palau així com designar a la Sra. Judith Riera Roman com a 
suplent. 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la renúncia com a conseller comarcal i President del Sr. 
Joaquim Balsera Garcia, del grup comarcal del Partit dels Socialistes de Catalunya–Coalició 
Progrés Municipal (PSC-CPM). 

 
SEGON.- Donar compte de la renúncia de la totalitat dels suplents del grup 

comarcal del Partit dels Socialistes de Catalunya–Coalició Progrés Municipal (PSC-CPM). 
 

TERCER.- Sol·licitar a la Junta Electoral Central per cobrir l’esmentada vacant 
l’expedició de la corresponent credencial de conseller a favor del Sr. Josep Perpinyà i Palau, i 
incorporar a la llista com a suplent a la Sra. Judith Riera Roman. 

 
  QUART.- Comunicar aquest acord a la Junta Electoral Central perquè en tingui  
coneixement i als efectes, adjuntant la documentació necessària.” 
 
Pren la paraula el Sr. President, que diu: 
 
La meva renúncia respòn a una decisió absolutament personal i en dues etapes, una etapa 
primera va ser la renúncia a l’alcaldia i aquesta segona, per compromís amb el meu grup i amb els 
dirigents del partit de la comarca, la vam posposar fins a un moment on jo crec que les condicions 
comarcals estan construïdes i tenen aquesta situació de finalització de mandat. 
 
M’han preguntat si anava a fer un discurs d’acomiadament, no el faré, simplement vull agrair i fer 
una reflexió final, agrair a tot el conjunt de forces polítiques en aquest plenari, perquè és cert que 
ha estat una tasca relativament agradable i fàcil coordinar aquest Plenari del Consell Comarcal, 
però també fonamentalment als grups que han format govern, que continuareu formant govern: 
Convergència, Esquerra, Iniciativa i el Partit Socialista, perquè jo crec, i això és la reflexió final, 
que aquesta institució, que sabeu que durant aquest període ha estat qüestionada, crec que és 
útil, és vàlida i crec sincerament que la tasca que hem fet tots plegats, tasques que tenen a veure 
amb  l’esdevenir quotidià dels ciutadans del Baix Llobregat, han estat positives; per tant aquesta 
reflexió és simplement d’agraïment, per mi ha estat un privilegi, un honor ser President del Consell 
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Comarcal. Espero que continuïn las coses com fins ara perquè crec que aquesta unitat d’acció que 
hem portat a terme, malgrat la paraula unitat està molt de moda en la actualitat, però aquesta 
unitat d’acció, per allò que l’importa a la ciutadania: la promoció econòmica del Baix Llobregat, les 
beques menjador, la qüestió territorial, la defensa d’una unitat territorial com la que hem portat a 
terme, crec que sincerament ho hem fet i ho hem fet entre tots; per tant gràcies per la confiança 
que vau dipositar en mi i d’allà on estiguem treballant en un altre sector, que no té res de veure 
amb el públic, dons podrem recolzar aquesta acció. Per tant moltes gràcies a tots i a totes.  
 
 
 

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


